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INTERVJUMALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN, HEMTJÄNST
Om insatsen är beslutad på en övergripande nivå kan man behöva dela upp insatsen i flera olika
aktiviteter. Om brukaren själv är med i arbetet med genomförandeplan skrivs den i jag-form.
Om brukaren inte klarar av att delta skriver man brukarens namn.

INSATS:

Vad jag klarar själv eller kan vara delaktig i:

Utgå från beställningen från myndighet. Beskriv kortfattat vad den enskilde klarar själv eller kan vara
delaktig kring i stöd och hjälp.
Stödfrågor: Vad klarar du av och vill göra själv kring denna insats? Hur vill du vara delaktig i hjälpen?

Vad jag behöver hjälp med:

Utgå från beställningen från myndighet. Beskriv kortfattat vad hon/han behöver för stöd och hjälp
kring insatsen eller aktiviteter inom den.
Stödfrågor: Vad behöver du stöd eller hjälp med?
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Hur och när ska hjälpen utföras:

Dokumentera om den enskilde har några särskilda önskemål/behov kring hur och när stöd och hjälp
ska utföras. Utgå från den enskildes behov och önskemål.
Stödfrågor; Hur vill du att insatsen ska utföras? Vad är viktigt för dig?
Har du några särskilda behov eller önskemål som styr utförandet av denna insats/ aktivitet?
Har du några särskilda behov eller önskemål kring när stödet/hjälpen ska ges?
När vill du ha stödet/ hjälpen?

Vem/vilka ska utföra hjälpen
Dokumentera om den enskilde har några önskemål om vem/vilka som ska utföras insatsen eller olika
aktiviteter inom den. Fråga framförallt om det finns särskilda behov och önskemål kring vem/vilka
som ska utföra insatser som rör personlig omvårdnad och individuella aktiviteter.
Stödfrågor: Har du några särskilda behov eller önskemål kring vem som ska utföra stödet/ hjälpen (till
exempel duschen/ personliga omvårdnaden/ egentid)? Vad är viktigt för dig?
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Mitt mål:

Utgå från de mål som kommer från biståndsbeslutet. Formulera hur ni tillsammans ska göra för att
uppnå målet/ målen. Behöver ni sätta några delmål? Beskriv vad den enskilde vill uppnå , hur mycket och inom vilken tid kring behov / hälsotillstånd kopplat till aktuell insats.
Stödfrågor: Vad ska insatsen leda till? Vad vill du uppnå och inom vilken tid? Vad är viktigt för dig? Hur
skulle du vilja att det är om ett halvår/år? Finns några kortsiktiga/ långsiktiga mål? När ska målen
följas upp?

