
IBIC  
Individens behov i centrum
Utbildningskompendium

 Bistånds- och LSS- 
handläggare

i samverkan med  
kommunerna i Uppsala län

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, FoU-S regionuppsala.se/fou-s



IBIC | Utbildningskompendium | Bistånds- och LSS-handläggare   1 

 

Välkommen till grundutbildning i 

Individens behov i centrum! 

 
 
Denna utbildning består av 8 filmer: 

• Avsnitt 1 – Ett behovsinriktat arbetssätt 

• Avsnitt 2 – En modell och klassifikation för att beskriva hälsa  

• Avsnitt 3 – Hantera ansökan och inhämta uppgifter 

• Avsnitt 4 – Bedöma behov och formulera mål 

• Avsnitt 5 – Överföra information, planera genomförande och genomföra uppdrag  

• Avsnitt 6 – Följa upp (för handläggare) 

• Avsnitt 7 – Delaktighet i IBIC-processen 

• Avsnitt 8 – Att uppmärksamma anhöriga 

 

Till varje film finns tillhörande reflektionsövningar och/eller övningsuppgifter. 
Reflektionsövningarna finns beskrivna i filmerna och övningsuppgifterna finns beskrivna i 
detta utbildningskompendium på sidorna 7-28. Varje övningsuppgift inleds med en kort 
instruktion. I de fall utbildningen genomförs av utbildare i grupp lämnar utbildaren ytterligare 
instruktioner.  

Till varje film finns även läshänvisningar för den som önskar fördjupa sina kunskaper inför 
respektive utbildningsfilm.   

Utbildningskompendiet innehåller även information om Individens behov i centrum samt 
bilaga 1 och bilaga 2 hämtade från Socialstyrelsens vägledning Individens behov i centrum – 
Ett stöd för att använda ICF och strukturerad dokumentation i socialtjänsten.  
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Individens behov i centrum – IBIC  
Det här är information till dig som arbetar med att ge stöd till vuxna personer inom 
äldre- och funktionshinderområdet. IBIC är ett stöd för att arbeta behovsinriktat, 
systematiskt och att dokumentera strukturerat i verksamheter som arbetar med vuxna 
personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån SoL eller LSS.

När du arbetar med personer som behöver stöd behövs information om vad personen klarar 
och inte klarar. Du behöver också veta vad som är viktigt för personen och hur hen tänker om 
sitt behov av stöd i framtiden. 

Med IBIC används ett gemensamt synsätt och språk för att beskriva och dokumentera indivi-
dens behov, resurser, mål och resultat. Det gemensamma synsättet och språket som används av 
både handläggare och utförare utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Med IBIC ska individers behov beskrivas på ett likvärdigt 
sätt i hela landet.

IBIC:s systematiska arbetssätt ger en gemensam ordning för hur information ska struktureras, 
dokumenteras och följas upp. Användningen av strukturerad dokumentation kan leda till att 
information lättare kan återanvändas och undvika onödig dubbeldokumentation. 

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?
• Underlättar samarbete 

Gemensamt tankesätt och språk underlättar kommunikation och samarbete mellan profes-
sionella, anhöriga och individen och risken för missförstånd minskar.

• Mer likvärdigt och rättssäkert 
När handläggare och utförare använder samma synsätt och språk i utredning, planeringen, 
genomförande av insatser och uppföljning blir det mer likvärdigt och rättssäkert för individen. 

• Tydligare vilka behov individen har och vad som är målet  
När behov och mål är tydligt beskrivna ger det förutsättningar att välja arbetssätt och metod-
er utifrån individens situation så att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser.

• Individens delaktighet lyfts fram 
Individen och anhörigas delaktighet synliggörs i utredning, planering och genomförande av 
insats samt i uppföljning. IBIC ger också stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras 
situation och behov av stöd.

• Lättare att följa upp  
Information som dokumenteras strukturerat gör det möjligt att följa upp individens resultat och 
värdera hur arbetssätt och metoder har fungerat. Strukturerad information kan också sam-
manställas och ge underlag för kvalitetsförbättringar och verksamhetsutveckling.

Äldres behov i centrum, ÄBIC ingår från och med hösten 2016 i IBIC.

Mer information och kontakt:  
www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic 
individensbehovicentrum@socialstyrelsen.se

 

 

Individens behov i centrum – IBIC – Socialstyrelsen – september 2017
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Så här kan du förbereda dig inför  
IBIC-utbildningen 
 
 
Inför avsnitt 1. IBIC – Ett behovsinriktat arbetssätt 

Så här kan du förbereda dig: 

• Läs vägledningen för Individens behov i centrum sid. 8–20 (kapitlen Inledning och 

Utgångspunkter för IBIC undantaget avsnitt om ICF), samt sid. 26–52 (kapitlen 

Förutsättningar för att omsätta IBIC från teori från praktik och Syftet med IBIC).  

• Titta på webbintroduktionen för IBIC: avsnitt Vad är IBIC?  

 

Inför avsnitt 2. ICF – En modell och klassifikation för att beskriva 
hälsa 

Så här kan du förbereda dig: 

• Läs vägledningen för Individens behov i centrum sid. 21–25 (kapitlet Utgångspunkter 

för IBIC, avsnitt ICF ett gemensamt tankesätt och språk) och sid. 53–59 (kapitlet 

Användarhandledning för IBIC med avsnitten Hur ICF tillämpas i IBIC, IBIC och 

inriktningen på stödet och IBIC som stöd för individuppföljning). 

• Läs igenom vägledningen för Individens behov i centrum, bilaga 1 Livsområden och 

relaterade faktorer. 

 

Inför avsnitt 3. Hantera ansökan och inhämta uppgifter 

Så här kan du förbereda dig:  

• Läs vägledningen Individens behov i centrum: sid. 63–67 (kapitlet 
Användarhandledning för IBIC med avsnitten Hantera frågeställning i ansökan eller 
begäran samt Inhämta uppgifter) och sid. 95–97 (kapitlet Exempel på hur ICF kan 
användas i IBIC, texterna Hantera ansökan och Inhämta uppgifter). 

• Titta på webbintroduktionen för IBIC: avsnitten Hantera ansökan eller begäran och 
Inhämta uppgifter.  

 

Inför avsnitt 4. Bedöma behov och formulera mål 

Så här kan du förbereda dig:  

• Läs vägledningen Individens behov i centrum sid. 67–73 (kapitlet 
Användarhandledning för IBIC, avsnitten Bedöma personkretstillhörighet samt 
Bedöma behov) och sid. 97–98 (Kapitlet Exempel på hur ICF kan användas i IBIC, 
texten Bedöma behov för Hector). 

• Titta på webbintroduktionen för IBIC: avsnitt Bedöma behov.  
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Inför avsnitt 5. Överföra information, planera genomförande och 
genomföra uppdrag 

Så här kan du förbereda dig:  

• Läs vägledningen Individens behov i centrum sid.74–80 (kapitlet 
Användarhandledning för IBIC, avsnitten Besluta, Utforma uppdrag, Överföra 
information om behov, Genomföra uppdrag, Planera genomförande samt 
Genomföra insats) och sid. 100–103 (kapitlet Exempel på hur ICF kan användas i 
IBIC, texterna Överföra information om behov, Planera genomförande samt 
Genomföra insats). 

• Titta på webbintroduktionen för IBIC: avsnitten Utforma uppdrag och Genomföra 
uppdrag.  

 

Inför avsnitt 6. Följa upp 

Så här kan du förbereda dig:  

• Läs vägledningen Individens behov i centrum sid. 46–52 och 81–94 (kapitlet 
Användarhandledning för IBIC, avsnitten IBIC som stöd för individuppföljning, 
Följa upp (utförare), Följa upp (beslutande nämnd) samt Följa upp IBIC 
(beslutande nämnd)) och sid. 100–102 (kapitlet Exempel på hur ICF kan 
användas i IBIC, texterna Följa upp (utförare) och Följa upp (beslutande nämnd)). 

• Titta på webbintroduktionen för IBIC: avsnitt Följa upp. 

 

Inför avsnitt 7. Delaktighet i IBIC-processen 

Så här kan du förbereda dig:  

• Läs vägledningen Individens behov i centrum sid. 30–34 (delar av kapitlet 
Förutsättningar för att omsätta IBIC från teori till praktik). 

 

Inför avsnitt 8. Att uppmärksamma anhöriga 

Så här kan du förbereda dig:  

• Läs stödmaterialet Individens behov i centrum – Stöd för samtal med anhöriga.  
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Övningar 
 

Övning A: Aktivitet och delaktighet  

Instruktion: Lär känna de områden i ICF som handlar om aktivitet och delaktighet genom att 
läsa beskrivningen nedan om vad kapitlen innehåller. Läs därefter igenom de åtta 
fallbeskrivningarna på följande sida och notera vilket kapitel under aktiviteter och delaktighet 
som respektive fallbeskrivning kan kopplas till.  

Avsatt tid: 20 minuter. 
 

 

De nio kapitlen inom aktivitet och delaktighet är:  

1. Lärande och att tillämpa kunskap – Området beskrivs i ICF som lärande, tillämpning av kunskap 
som är inlärd, tänkande, problemlösning och beslutsfattande. Området handlar t.ex. om 
problemlösning och beslutsfattande. Det kan t.ex. vara att se till att något som gått sönder blir lagat 
eller att slänga matvaror som blivit dåliga.  

2. Allmänna uppgifter och krav – Området beskrivs i ICF som förmågan att genomföra enstaka eller 
mångfaldiga uppgifter, organisera arbetsgång och hantera stress. Området handlar t.ex. om att kunna 
planera, hantera och fullfölja vad den dagliga livsföringen kräver. Det kan t.ex. vara att äta regelbundet 
eller passa en avtalad tid.  

3. Kommunikation – Området beskrivs i ICF som kommunikation genom tecken, språk och symboler. 
Det innefattar att ta emot och förmedla budskap, att genomföra samtal och att använda olika 
kommunikationsmetoder. Området handlar om att kunna göra sig förstådd eller att ta emot 
information. Det kan t.ex. vara att kunna höra och förstå tal, se och förstå text, kunna göra sig förstådd 
på svenska och att använda telefon, larm eller dator.  

4. Förflyttning – Området beskrivs i ICF som förmågan att kunna ändra kroppsställning, förflytta sig 
från en plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, gå, springa eller klättra och att använda 
olika former av transportmedel. Området handlar om att kunna röra sig. Det kan t.ex. vara att resa sig 
ur en stol eller säng, plocka upp en penna, ta sig mellan olika våningar, ut på balkong eller fram längs 
gator i grannskapet.  

5. Personlig vård – Området beskrivs i ICF som egen personlig vård, att tvätta och torka sig själv, ta 
hand om sin kropp och kroppsdelar, klä sig, äta och dricka samt sköta sin egen hälsa. Området 
handlar t.ex. om att kunna tvätta sig, klippa naglar, kamma hår, borsta tänder, att äta varierat eller följa 
hälsoråd.  

6. Hemliv - Området beskrivs i ICF som husliga och dagliga sysslor och uppgifter. Det innefattar att 
skaffa bostad, mat, kläder och andra förnödenheter, hålla rent, reparera och ta hand om personliga 
och andra hushållsföremål samt att hjälpa andra. Området handlar t.ex. om att kunna laga mat, 
handla, uträtta ärenden eller annat hushållsarbete. Det kan vara att laga och servera mat, samla ihop 
och kasta sopor, laga kläder, underhålla hjälpmedel, ta hand om växter eller djur.  

7. Mellanmänskliga interaktioner och relationer – Området beskrivs i ICF som handlingar och 
uppgifter som behövs för interaktioner med människor på ett i sammanhanget lämpligt sätt. Området 
handlar om att kunna ha kontakter och interagera med andra personer i privata eller formella 
sammanhang. Det kan t.ex. vara kontakter med familj/släktingar, vänner/grannar eller 
myndigheter/organisationer som Försäkringskassa, vårdcentral, frisör eller fotvård.  

8. Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv* – Området beskrivs i ICF som förmågan 
att engagera sig och utföra sådana handlingar som krävs vid utbildning, arbete, anställning och 
ekonomiska transaktioner. Det kan t.ex. vara att söka en utbildning, behålla ett arbete, kunna betala 
räkningar eller hantera pengar vid inköp.  

9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv – Området beskrivs i ICF som de handlingar 
som krävs för att engagera sig i organiserat socialt liv utanför familjen. Området handlar t.ex. om att 
delta i föreningsliv, utöva ett intresse, umgås med andra, besöka kyrkan/synagogan/moskén eller 
gravplats, eller att kunna rösta vid allmänna val.  

 



IBIC | Utbildningskompendium | Bistånds- och LSS-handläggare   7 

 

1. Ann-Kristin behöver hjälp med att ta på och av sig kläder.  
 
Kapitel: __________________________________________________________________________ 
 
 
2. Marias mamma berättar att Maria väldigt lätt blir stressad och hon har svårt att hantera när 
omgivningen ställer krav på henne.  
 
Kapitel: __________________________________________________________________________ 
 
 
3. Homan säger att han svårt att få vänner. Enligt honom själv beror det på att han inte riktigt kan 
hantera samspelet med andra personer.  
 
Kapitel: __________________________________________________________________________ 
 
 
4. Magnus har svårt att städa sin bostad. Han klarar av att plocka undan saker och dammsuga. Men 
han har svårt med att t.ex. skura golven och rengöra toaletten.  
 
Kapitel: ___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Åsa berättar att hon skulle vilja ha hjälp med att betala sina räkningar.  
 
Kapitel: ___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Mirzas lärare berättar att Mirza har svårt att fokusera sin uppmärksamhet och att han lätt tappar 
fokus när han ska utföra en uppgift.  
 
Kapitel: ___________________________________________________________________________ 
 
 
7. Alice dotter berättar att Alice har svårt att ta sig i och ur sängen och att hon behöver hjälp med det.  
 
Kapitel: ___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Minh berättar att han känner sig isolerad i sin lägenhet. Han skulle vilja ha något att göra på sin 
fritid. 
 
Kapitel: ___________________________________________________________________________ 
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Övning B: ICF kategorisering av omgivningsfaktorer, 
personfaktorer, kroppsfunktioner och kroppsstrukturer  

 

Syftet med denna övning är att du ska öva på vilka komponenter (och kapitel) i ICF 
information kring individen kan sorteras till.  

Instruktion: Dra streck mellan ett påstående och en matchande komponent/kapitel.  
Använd bilaga 1 i utbildningskompendiet som stöd. 

Avsatt tid: 10 minuter.  
 
 

Rolf använder rollator  
 

 
Omgivningsfaktor (produkter 
och teknik)  

   

Greta har brutit lårbenet   Personfaktor  

   

Carlos ger lätt upp när 
han stöter på motstånd  

 
Omgivningsfaktor 
(samhällstjänster och 
regelverk)  

   

Kajsa får hjälp hemma av 
sin dotter  

 Personfaktor  

   

Anders har ett stort 
intresse av att fiska  

 
Kroppsfunktion (psykiska 
funktioner)  

   

Lisa har en psykisk 
funktions-nedsättning  

 

Kroppsfunktion (hjärt-
kärlfunktioner, blodbildnings-, 
immunsystem- och 
andningsfunktioner)  

   

För Fia är det viktigt att 
klara sig själv  

 
Kroppsstruktur (struktur som 
hänger samman med rörelse)  

   

Utanför Kalles port finns 
en ramp  

 Personfaktor  

   

Där Gustav bor går det 
inga bussar  

 
Omgivningsfaktor (produkter 
och teknik)  

   

Fatima har högt blodtryck   
Omgivningsfaktor (personligt 
stöd och personliga relationer)  
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Övning C: Bedömningsskalan  

 
Syftet med denna övning är att du ska använda dig av ICF:s bedömningsskala.  
 
Instruktion: Utgå från beskrivningarna nedan och gör en bedömning av Isak och Sirpas 
funktionstillstånd med stöd av bedömningsskalan. Notera din bedömning genom att sätta  
ett X i den ruta i tabell Bedömt funktionstillstånd – bedömningsskala som bäst svarar för 
Isaks och Sirpas funktionstillstånd. För att se vad de olika kategorierna innehåller, använd 
bilaga 2 i utbildningskompendiet. 
 
Avsatt tid: 15 minuter.  
 
 

 
 
 
Isak  
Isak har svårt att laga måltider. Isak klarar av att bestämma vad han vill tillaga. Däremot klarar han 
inte av att läsa och förstå recept och att praktiskt tillaga maten. Isak har även svårt att duka fram och 
av maten från köksbordet.  
 
 
Sirpa  
Sirpa klarar inte längre av att tvätta sig som hon vill. Idag klarar Sirpa av att tvätta sig sittande bredvid 
handfatet. Hon duschar dock inte längre. Detta då det är för vingligt för henne att hantera 
duschmomentet när hon står i badkaret. Efter att Sirpa har tvättat sig torkar hon hela kroppen på egen 
hand.  

 

Tabell Bedömt funktionstillstånd – bedömningsskala 
 

ICF KATEGORI Ingen Lätt Måttlig Stor Total 

Isak 
d630 Att bereda måltider 

     

Sirpa 
d510 Att tvätta sig 
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Övning D: Hantera ansökan eller begäran  

 

Instruktion: Besvara fråga a) och b) med hjälp av den information som framkommer om 
John i denna övning. Använd bilaga 2 i utbildningskompendiet som stöd. 
 
Avsatt tid: 10 minuter. 
 
 
 
Information: John ringer en handläggare och framför sin ansökan. John berättar för handläggaren att 
han vill ha hjälp med att handla matvaror. Han klarar inte av att göra detta i nuläget. John har tidigare 
inte haft hjälp från socialtjänsten.  
 
a) Hur kan innehållet i ursprunglig frågeställningen ovan kategoriseras med hjälp av 
livsområdena?  
Markera dina svar med ett X i tabell Hantera ansökan under kolumn Ursprunglig frågeställning.  
 
 
Information: Handläggaren erbjuder John ett hembesök. John tycker att det låter bra och de bokar tid. 
Samtalet vid hembesöket hos John är både ett informerande samtal och ett utredande samtal.  
Samtalet med John leder fram till ett förtydligande. John uttrycker att han upplever mycket stress vilket 
leder till att han sällan lämnar sin lägenhet. John berättar även att han har svårt att interagera med 
okända personer. Det har sammantaget bidragit till att han inte längre handlar, går på fotbollsmatcher 
eller besöker konstmuseet. John uttrycker att han skulle vilja ha stöd med det.  
 
b) Hur kan innehållet i den förtydligade frågeställningen kategoriseras med hjälp av 
livsområdena?  
Markera dina svar med ett X i tabell Hantera ansökan under kolumn Förtydligad frågeställning.  

 

Tabell Hantera ansökan 
 
ICF KOD LIVSOMRÅDEN URSPRUNGLIG 

FRÅGESTÄLLNING 
FÖRTYDLIGAD 
FRÅGESTÄLLNING 

d1 Lärande och att tillämpa kunskap   

d2 Allmänna uppgifter och krav   

d3 Kommunikation   

d4 Förflyttning   

d5 Personlig vård   

d6 Hemliv   

d7 Mellanmänskliga interaktioner och 
relationer 

  

d8 Utbildning, arbete, sysselsättning 
och ekonomiskt liv 

  

d9 Samhällsgemenskap, socialt och 
medborgerligt liv 

  

b1528 Känsla av trygghet (specificerad 
kroppsfunktion) 

  

e398A Personligt stöd från peson som 
vårdar eller stödjer en närstående 
(specificerad omgivningsfaktor) 
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Övning E: Kategorisera uppgifter om relaterade faktorer  

 

Utöver livsområden behöver både handläggare och utförare också kunskap om de övriga 
områden som ICF hanterar. De benämns i IBIC som relaterade faktorer och innehåller 
komponenterna omgivningsfaktorer, personfaktorer, kroppsfunktioner, kroppsstrukturer samt 
hälsotillstånd.  
 
Instruktion: Kategorisera nedanstående information till relaterade faktorer. Du kan välja att 
ange vilken av komponenterna som det handlar om eller uppge vilket kapitel. Observera att 
informationen också kan handla om hälsotillstånd (sjukdom/skada). Använd den beskrivning 
som finns i bilaga 1 i utbildningskompendiet. 
 
Avsatt tid: 10 minuter.  
 
 
1) Tore berättar att avfallsstationerna ligger nästan en kilometer bort.  
 
Relaterad faktor: ___________________________________________  
 
 
2) Gerda har brutit benet på två ställen.  
 
Relaterad faktor: ____________________________________________  
 
 
3) Carlos har fått ett kommunikationshjälpmedel.  
 
Relaterad faktor: ____________________________________________  
 
 
4) Amir har diabetes typ 2.  
 
Relaterad faktor: ____________________________________________  
 
 
5) Kim berättar för handläggaren att relationen till sina föräldrar inte är den bästa då hon upplever att 
de inte respekterar hennes sexuella läggning och hennes val av partner.  
 
Relaterad faktor: ____________________________________________  
 
 
6) Fatima uppger att hon har starka smärtor i rygg och nacke.  
 
Relaterad faktor: ____________________________________________  
 
 
7) Jussi har tidigare arbetat som läkare och har stort intresse av att hålla sig uppdaterad kring sin 
hälsosituation.  
 
Relaterad faktor: ____________________________________________ 
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Övning F: Kategorisera uppgifter utifrån Livsområden  

 
Att kategorisera information utifrån ICF är en viktig del av IBIC-processen. Detta gäller för 
handläggarna i samband med t.ex. hantera ansökan och att inhämta uppgifter. Men även 
utförarna behöver ha en förståelse för vilken information som hör till vilket kapitel och 
kategori i ICF, både för att förstå den information och de bedömningar som kommer från 
handläggaren, för att planera genomförandet samt för att kunna föra en löpande 
dokumentation med stöd av ICF.  
 
Instruktion: Läs igenom fallbeskrivningen om Simon och identifiera vilket/vilka livsområden 
som beskrivs liksom vilka kategorier på nivå 2 eller 3 som beskrivningarna hanterar. Fyll i 
svaren i tabellen nedan. Markera även de livsområden där mer information behövs för att 
kunna avgöra om de aktuella eller ej. Använd bilaga 2 i utbildningskompendiet som stöd.  
Upprepa därefter övningen för fallbeskrivningarna om Amra och Bengt. 
 
Avsatt tid: 20 minuter. 
 
 

Exempel: Simon  
Simon skulle vilja träffa andra som har samma intressen som honom själv. Han har ett stort intresse 
för djur och gillar särskilt hundar. Simon beskriver att han vill komma ut och träffa andra, för han blir 
väldigt trött av att endast umgås med andra personer på hans särskilda boende. Det finns inga där 
som delar hans intressen. Han upplever de andra på boendet som mycket sjukare än honom själv och 
han tror att de andra kan uppfatta honom som ilsken och faktiskt till och med bli lite rädda för honom. 
Det vill han ju inte och han vill gärna att relationerna till de andra på boendet ska förbättras. Han vet 
dock inte riktigt vad han ska göra för att det ska fungera bättre. 
 
ICF KOD LIVSOMRÅDEN Aktuellt 

d1 Lärande och att tillämpa kunskap  

d2 Allmänna uppgifter och krav  

d3 Kommunikation  

d4 Förflyttning  

d5 Personlig vård  

d6 Hemliv  

d7 Mellanmänskliga interaktioner och relationer  

d8 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt 
liv 

 

d9 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv  

b1528 Känsla av trygghet (specificerad kroppsfunktion)  

e398A Personligt stöd från peson som vårdar eller stödjer 
en närstående (specificerad omgivningsfaktor) 
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Exempel: Amra  
Utförarpersonalen uppmärksammar att Amra den senaste tiden har haft mycket sopor och annat 
hushållsavfall kvar i lägenheten. Hon tar inte längre ut soporna när det behövs. Personalen upplever 
att Amra inte verkar förstå att hon behöver slänga soporna och att hon den senaste tiden generellt har 
fått det svårare att fatta beslut och se konsekvenserna av dessa. Amra tror att det skulle vara bra om 
personalen på något sätt hjälper henne med detta, då hon tror att det skulle bidra till att hon skulle bli 
mer självständig. 
 
ICF KOD LIVSOMRÅDEN Aktuellt 

d1 Lärande och att tillämpa kunskap  

d2 Allmänna uppgifter och krav  

d3 Kommunikation  

d4 Förflyttning  

d5 Personlig vård  

d6 Hemliv  

d7 Mellanmänskliga interaktioner och relationer  

d8 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv  

d9 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv  

b1528 Känsla av trygghet (specificerad kroppsfunktion)  

e398A Personligt stöd från peson som vårdar eller stödjer 
en närstående (specificerad omgivningsfaktor) 

 

 
 

Exempel: Bengt  
Bengt berättar att han har dålig balans och han känner sig därför otrygg när han är själv hemma. Han 
beskriver vidare att han har svårt att komma i och ur badkaret och att han har svårt att hantera alla 
moment i duschsituationen, därför önskar han få hjälp när han ska duscha. 

 
ICF KOD LIVSOMRÅDEN Aktuellt 

d1 Lärande och att tillämpa kunskap  

d2 Allmänna uppgifter och krav  

d3 Kommunikation  

d4 Förflyttning  

d5 Personlig vård  

d6 Hemliv  

d7 Mellanmänskliga interaktioner och relationer  

d8 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv  

d9 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv  

b1528 Känsla av trygghet (specificerad kroppsfunktion)  

e398A Personligt stöd från peson som vårdar eller stödjer en 
närstående (specificerad omgivningsfaktor) 
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Övning G: Bedöma behov för John  

 

Instruktion: Läs igenom fallbeskrivningen nedan där uppgifter om John kategoriserats under 
relaterade faktorer och livsområden. Gör därefter en bedömning av nuläget (bedömt 
funktionstillstånd) och en bedömning av målet (avsett funktionstillstånd) med stöd av tabell 
Svarsalternativ bedömningsskalan. Målet sätts till om sex månader. Ta slutligen ställning till 
hur Johns behov kan tillgodoses genom att välja något av de fasta svarsalternativen i tabell 
Bedömt behov av insatser. Notera dina svar i tabell Bedöma behov.  

Avsatt tid: 25 minuter. 
 
 
Fallbeskrivning: John 
 
Relaterade faktorer  
 
Personfaktorer  
Uppgifter från individen: John berättar att han tidigare arbetat som museivärd och att han är väldigt 
sportintresserad. Johns tillvaro raserades för två år sedan när hans fru hastigt avled. John är van att 
klara av saker på egen hand och har därför inte velat ta kontakt med kommunen för att ansöka om 
hjälp.  
 
Uppgifter från andra: Systern beskriver John som en noggrann person som är mån om att klara så 
mycket som möjligt på egen hand.  
 
Kroppsfunktion och kroppsstruktur  
Uppgifter från individen: John berättar att han varit i kontakt med en psykolog på regionen. Enligt 
denne hade John symptom för depression, vilket har bidragit till att energinivån och motivationen är 
låg hos John.  
 
Omgivningsfaktorer  
(e1) Produkter och teknik  
Uppgifter från individen: John bor i en lägenhet på tre rum och kök. Han medicinerar mot sina 
depressionssymptom. Han upplever att medicinen inte ger önskvärd effekt och han ska ta kontakt 
med sin läkare igen. John äger ingen dator och har enligt egen utsago inte råd att skaffa någon.  
 
(e3) Personligt stöd och personliga relationer  
Uppgifter från individen: John berättar att hans syster har hjälpt honom mycket genom åren och att 
hon alltid har funnits där för honom. Stödet som systern har gett honom har både varit emotionellt och 
praktiskt. John berättar att systern inte längre kan hjälpa honom lika mycket med det praktiska, då hon 
ska flytta från kommunen.  
 
Uppgifter från andra: Systern berättar att hon har en nära relation med sin bror och att hon hjälpt 
honom med inköp. Systern och John pratar dagligen och hon upplever att John tycker att det är skönt 
att ha någon att prata med. Systern berättar att hon fått ett arbete i annan kommun och att hon 
kommer flytta. Hon är orolig över hur John ska klara sig utan henne.  
 
(e5) Samhällstjänster och regelverk  
Uppgifter från andra: Handläggaren noterar att de flesta servicetjänster som livsmedelsbutik, 
konstmuseum och fotbollsarena ligger relativt nära Johns bostad. 
 
Aktuella livsområden  
 

(d2) Allmänna uppgifter och krav  

Uppgifter från individen: John berättar att han det senaste året upplevt sig stressad vid de tillfällen han 
behöver lämna sin lägenhet och vistas ute i miljöer där det finns mycket människor. Det har bidragit till 
att han mer eller mindre isolerat sig i sin lägenhet och varken klarar av att t.ex. handla, att besöka sin 
syster eller göra vissa av sina fritidsintressen. John säger att det vid flera tillfällen har uppstått 
situationer utanför hemmet som han inte klarat av att hantera. Det gemensamma för dessa situationer 
var att de uppstod när John vistades i större folksamlingar och han var tvungen att agera under 
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tidspress. John skulle vilja klara av att hantera sin stress så att den inte påverkar hans vardag alltför 
mycket.  
 
Uppgifter från andra: Johns syster Maria berättar att John alltid förbereder sig väl inför olika uppgifter 
och att han är mån om att hon i god tid innan ska få veta om när hon ska hjälpa honom. 5  
 
(d6) Hemliv  
Uppgifter från individen: John berättar att han tidigare klarade av att handla helt på egen hand. Det 
senaste året har han upplevt sig mer stressad och han har undvikit att gå till affären. Hans syster 
Maria har istället hjälpt honom med handlingen. John säger att han klarar av att planera vilka varor 
som han vill ha hem, han klarar av att packa upp varorna när han väl fått hem dem. John berättar att 
det vid ett par tillfällen har blivit väldigt rörigt för honom när han har handlat i den närliggande 
livsmedelsbutiken. Gemensamt för de situationerna var att det var mycket folk i affären och att han 
behövde agera under tidspress. Det kunde John inte hantera utan det slutade med att han lämnade 
butiken innan han hade betalat och utan att fått med sig varorna hem. John skulle vilja klara av att 
handla på egen hand igen.  
 
(d8) Mellanmänskliga interaktioner och relationer  
Uppgifter från individen: John berättar att han under de senaste åren upplever att det är svårt att ta 
kontakt med personer som han inte känner. John blir lätt stressad av tidspress och vet inte riktigt hur 
han ska förhålla sig till okända personer. Han upplever därför att det är jobbigt att exempelvis fråga 
om hjälp i mataffären. John önskar i framtiden åter kunna hantera kontakter med personer som han 
inte känner, men det är inget område som han prioriterar att för tillfället arbeta aktivt med.  
 
(d9) Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv  
Uppgifter från individen: John säger att han är kulturintresserad och spenderar gärna tiden hemma 
med att läsa böcker, skriva poesi och titta på film. Tidigare besökte han regelbundet stadens 
konstmuseum, men det klarar han inte att göra längre. John berättar att han är väldigt 
sportintresserad. Han tittar ofta på sport hemma på TV:n. På grund av att han numera har svårt att ta 
kontakt med okända personer och att vistats i miljöer där det finns mycket människor så går han inte 
längre på det lokala fotbollslagets hemmamatcher. John berättar att han under det närmsta halvåret 
skulle vilja våga besöka konstmuseet och det lokala fotbollslagets hemmamatcher. 
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Svarsalternativ bedömningsskalan  

Svarsalternativ Kommentar: 

0 Ingen begränsning  

1 Lätt begränsning  

2 Måttlig begränsning  

3 Svår begränsning  

4 Total begränsning  

8 Ej specificerat Används då det ej finns tillräcklig information för att beskriva grad av 
begränsning i genomförande  

9 Ej tillämpbart Används då det inte är tillämpbart att beskriva grad av begränsning i 
genomförande 

 
Svarsalternativ bedömt behov av insats  

Svarsalternativ Beskrivning 

1 Behovet kan tillgodoses på 
annat sätt (utredning enligt 
SoL) 

 

2 Behovet kan tillgodoses 
med stödjande/tränande 
insats (utredning enligt SoL 
eller LSS) 

Stödjande/tränande insats innebär att individen på något sätt är med i 
insatsens genomförande och att målet är att behålla eller stärka individens 
genomförande eller engagemang i ett livsområde. Om någon del av 
insatsen är stödjande/tränande bör detta alternativ väljas.  

3 Behovet kan tillgodoses 
med kompenserande insats 
(utredning enligt SoL eller 
LSS) 

Kompenserande insats innebär att insatsen helt utförs åt individen. Målet 
blir då att på olika sätt särskilt säkerställa att insatsen utförs så individen 
kan ha eller uppleva delaktighet inom livsområdet.  

4 Behovet tillgodoses på 
annat sätt (utredning enligt 
LSS) 

 

 

 

Tabell Bedöma behov 

ICF-
KOD  

ICF KATEGORI  Bedömt  
funktions-
tillstånd  

Fritext  Avsett  
funktions-
tillstånd  

Fritext  Bedömt 
behov 
av 
insats  

d2  Allmänna uppgifter och krav  

d210  Att företa en 
enstaka uppgift  

     

d230  Att genomföra 
daglig rutin  

     

d240  Att hantera stress 
och andra 
psykologiska krav  

     

d298A  Att hantera sitt 
eget beteende  

     

d6 Hemliv 

d610 Att skaffa bostad      
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d620  Att skaffa varor 
och tjänster  

     

d630  Att bereda 
måltider  

     

d640  Att utföra 
hushållsarbete  

     

d6400  Att tvätta och torka 
kläder  

     

d6401  Att städa 
köksutrymmen och 
köksredskap  

     

d6402  Att städa bostaden 
(inkl. kök)  

     

d6403  Att hantera 
hushållsapparater  

     

d6404  Att förvara 
förnödenheter för 
det dagliga livet  

     

d6405  Att avlägsna avfall       

d6407  Att göra i ordning 
sovplatser  

     

d6408A  Att tvätta och torka 
kläder och textilier 
med 
hushållsapparater  

     

d650  Att ta hand om 
hemmets föremål  

     

d660  Att bistå andra       
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Övning H: Övergripande mål för John  

 
Instruktion: Fundera på vilka övergripande mål för insatser som kan bli aktuella för John 
utifrån den information som framkommit om John övning i D och G. Markera dina svar med 
ett X i tabell Övergripande mål för insatser.  
 
Avsatt tid: 10 minuter. 

 

Tabell Övergripande mål för insatser 
 

Övergripande mål 1 kap. 1 § SoL (alla SoL) Aktuellt 

Främja ekonomisk och social trygghet  
 

 

Främja jämlikhet i levnadsvillkor  
 

 

Främja aktivt deltagande i samhällslivet  
 

 

  Frigöra och utveckla den enskildes egna resurser  

Övergripande mål 5 kap. 4 § SoL (äldre SoL)  

  Leva ett värdigt liv och känna välbefinnande  

  Möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden  

  Möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra  

Övergripande mål 5 kap. 7 § SoL (funktionshinder SoL)  

  Möjlighet att delta i samhällslivets gemenskap  

Möjlighet att leva som andra  
 

 

  Får meningsfull sysselsättning  

  Får bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov av stöd  

Övergripande mål 5 kap. 10 § SoL (anhörigområdet SoL)  

Underlätta för person som vårdar eller stödjer en närstående  
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Övning I: Överföra information om behov och planera 
genomförandet för John  

 

Instruktion: Börja med att läsa igenom informationen nedan. Besvara därefter fråga a) och 
b) på följande sida.  

Avsatt tid: 10 minuter. 

 
De uppgifter som efter samtycke från John förs över från handläggaren till utföraren är bedömt och 
avsett funktionstillstånd, bedömt behov av insatser, övergripande mål samt relevanta uppgifter om 
relaterade faktorer. OBS. Personuppgifter och uppgifter om beslut, period och eventuell frekvens 
överförs också till utföraren, men det visas inte i detta exempel. Nedan finns exempel på uppgifter i 
uppdraget för John.  
 
Kroppsfunktioner och kroppstrukturer 
John berättar att han varit i kontakt med en psykolog på regionen. Enligt denne hade John symptom 
för depression, vilket har bidragit till att energinivån och motivationen är låg hos John.  
 
Omgivningsfaktorer 
Produkter och teknik: John tar medicin mot sina depressionssymptom. Han upplever att medicinen 
inte ger effekt och ska kontakta sin läkare igen. John äger ingen dator och säger att han inte har råd 
att skaffa någon i dagsläget.  
 
Personligt stöd och personliga relationer: John berättar att hans syster har hjälpt honom mycket 
genom åren och att hon alltid har funnits där för honom. Stödet som systern har gett honom har både 
varit emotionellt och praktiskt. John berättar att systern inte längre kan hjälpa honom lika mycket med 
det praktiska, då hon ska flytta från kommunen.  
 
Personfaktorer 
John berättar att han tidigare arbetat som museivärd och att han är väldigt sportintresserad. Johns 
tillvaro raserades för två år sedan när hans fru hastigt avled. John är van att klara av saker på egen 
hand och har därför inte velat ta kontakt med kommunen för att ansöka om hjälp. 
 
Att hantera stress och andra psykologiska krav  
Bedömt funktionstillstånd: Stor begränsning  
John upplever stress vid de tillfällen han behöver lämna sin lägenhet. Svårigheterna blir som störst när 
han vistas i större folksamlingar och behöver göra något under tidspress. Då klarar han inte av att 
fullfölja det han har tänkt göra. Då John vet om sin begränsning har han frågat sin syster om hjälp i 
god tid innan han behöver hjälp med något.  
 
Avsett funktionstillstånd: Lätt begränsning 
Målet är att John ska klara av att hantera sin stress så att den inte påverkar hans vardag för mycket.  
 
Att skaffa varor och tjänster  
Bedömt funktionstillstånd: Stor begränsning 
John klarar av att planera vilka varor som han vill ha hem, samt att packa upp varorna när han väl fått 
hem dem. Det John har svårt med är att vara i affären och handla, där upplever han sig väldigt 
stressad. Särskilt svårt är det när det är mycket folk i affären.  
 
Avsett funktionstillstånd: Ingen begränsning 
Målet är att John ska kunna sköta inköpen på egen hand.  
 
Att ta kontakt med okända personer  
Bedömt funktionstillstånd: Måttlig begränsning  
John har svårt att ta kontakt med personer som han inte känner. John blir lätt stressad av tidspress 
och vet inte riktigt hur han ska förhålla sig till okända personer. Han upplever därför att det är jobbigt 
att exempelvis fråga om hjälp i mataffären.  
 
Avsett funktionstillstånd: Ej specificerat. 
John önskar i framtiden åter kunna hantera kontakter med personer som han inte känner, men det är 
inget område som han prioriterar att för tillfället arbeta aktivt med.  
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Att engagera sig i rekreation och fritid  
Bedömt funktionstillstånd: Måttlig begränsning 
John läser böcker, skriver poesi, tittar på film och sport på TV. P.g.a. att John har svårt att vistas i 
miljöer där det är mycket människor undviker han att gå till konstmuseet och på det lokala 
fotbollslagets hemmamatcher.  
 
Avsett funktionstillstånd: Lätt begränsning 
Målet är att John ska träna på att komma ut i samhället och under det närmaste halvåret besöka 
konstmuseet och det lo-kala fotbollslagets hemmamatcher.  
 
Inriktningen på stödet: Samtligt stöd ska ges i form av stödjande/tränade insatser.  
 
Övergripande mål: Främja aktivt deltagande i samhällslivet och Frigöra och utveckla den enskildes 
egna resurser. 

 

 

 
Frågor 
a) Hur kan man bryta ner det avsedda funktionstillståndet till ett delmål att arbeta emot? 
Använd er av ICF:s bedömningsskala för att göra det. 
 
LIVSOMRÅDE Avsett 

funktionstillstånd 
Avsett funktionstillstånd 
(fritext) 

d620, Att skaffa 
varor och 
tjänster 
 
 
 
 
 

  

 
b) Hur skulle ni planera genomförandet för John? Nedan har ni exempel på frågor som kan 
vara ett stöd att fundera utifrån:  
- Hur ska personal arbeta för att John ska nå det uppsatta delmålet?  

- Vad kan John göra själv?  

- Behöver ni förändra något i omgivningen för att John ska klara det uppsatta delmålet?  

- Behöver stödet samordnas med t.ex. en anhörig?  
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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Övning J: Genomföra insats – dokumentation i genomförandet  

 
Då insatser för John har kommit igång behöver både handläggare och utförare dokumentera 
händelser av betydelse och faktiska omständigheter. Livsområden och relaterade faktorer 
kan användas som ett stöd för att sortera dokumentationen.  
 
Instruktion: Reflektera över hur det blir att dokumentera händelser av betydelse med stöd 
av livsområden utifrån IBIC.  

- För- och nackdelar?  
- Vilket urval ur IBIC anser du vara rimligt att använda – dokumentation på kapitelnivå 

eller på mer detaljerad nivå?  
 
Avsatt tid: 10 minuter. 
 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Övning K: Följa upp Johns resultat  

 

Instruktion: Läs igenom informationen nedan där uppgifter från ett uppföljande samtal med 
John kategoriserats under relaterade faktorer och livsområden. För därefter över uppgifter 
om avsett funktionstillstånd från tabell Bedöma behov (övning E) till tabell Funktionstillstånd 
vid uppföljning och Måluppfyllelse Livsområden på följande sida. Gör sedan en bedömning 
av funktionstillstånd vid uppföljning och värdera måluppfyllelse med stöd av tabellerna 
Svarsalternativ bedömningsskalan och Svarsalternativ för måluppfyllelse utifrån den 
information som framkommit. Notera dina svar i tabell Funktionstillstånd vid uppföljning och 
Måluppfyllelse Livsområden. 

Avsatt tid: 10 minuter. 
 
 
Relaterade faktorer  
 
Omgivningsfaktorer  
(e1) Produkter och teknik  
Uppgifter från individen: John berättar att han träffat sin läkare igen och att fått ny medicin utskriven. 
John tycker att den nya medicinen fungerar bättre.  

(e5) Samhällstjänster och regelverk*  
Uppgifter från individen: John berättar att den hjälp han får är bra och att personalen är trevlig och att 
de följer den planering som de kommit överens om. Personalen har vid ett par tillfällen inte kunnat ge 
honom stöd med inköp på de tider som de hade kommit överens om. Detta har bidragit till att han fått 
ett stort stresspåslag. John vill att handläggaren pratar med utföraren om detta. 
 
 
Livsområden  
 
(d2) Allmänna uppgifter och krav  
Uppgifter från individen: John berättar att han har fått ny medicin och att han kan hantera sin stress på 
ett bättre sätt. John har tillsammans med personal hittat sätt att hantera stressen. Han jobbar med 
medveten närvaro och försöker välja att gå ut på tidpunkter då det är mindre folk i rörelse. John 
berättar att han är nöjd över sina framsteg. Hans mål att klara av att leva ett liv utan att behöva 
anpassa sig efter sin stress. 

(d6) Hemliv  
Uppgifter från individen: John upplever att det fungerar bättre vid handlingen. Han skriver själv 
inköpslista och det är han noggrann med. Inledningsvis följde personal med John hemifrån till affären, 
men det gör de inte längre. John möter istället upp personalen utanför affären och handlar sedan 
tillsammans med dem. Han upplever fortfarande att det ibland känns stressigt i affären, momentet i 
kassan upplever han som obehagligt och det blir än värre de dagar som det är mycket folk där. 
Personalen är ett bra stöd för honom i dessa situationer. John berättar att han klarar av att få hem 
matvarorna och packa upp dem på egen hand. Johns mål är att klara av att handla självständigt inom 
ett halvår. 
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Svarsalternativ bedömningsskalan  

Svarsalternativ Kommentar: 

0 Ingen begränsning  

1 Lätt begränsning  

2 Måttlig begränsning  

3 Svår begränsning  

4 Total begränsning  

8 Ej specificerat Används då det ej finns tillräcklig information för att beskriva 
grad av begränsning i genomförande  

9 Ej tillämpbart Används då det inte är tillämpbart att beskriva grad av 
begränsning i genomförande 

 

Svarsalternativ för måluppfyllelse 

Svarsalternativ 

1 Ja 

2 Nej 

3 Delvis 

 

Tabell Funktionstillstånd vid uppföljning och Måluppfyllelse Livsområden 

ICF-
KOD  

ICF 
KATEGORI  

Avsett  
funktions-
tillstånd 

Fritext  Funktions-
tillstånd vid 
uppföljning 

Fritext  Målupp-
fyllelse 
funktions-
tillstånd  

Ev. nytt 
avsett 
funktions-
tillstånd 

   
d2  Allmänna uppgifter och krav   

d240  Att hantera 
stress och 
andra 
psykologiska 
krav  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

d6 Hemliv  

d620  Att skaffa 
varor och 
tjänster  
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Övning L: IBIC och delaktighet  

 
Instruktion:  

1) Fundera över vad begreppet delaktighet kan innebära för individen.  
    Skriv ner associationer vid ”strålarna”.  

2) Fundera över hur ni som handläggare och utförare arbetar med att skapa  
    förutsättningar för individen att vara delaktig.  

3) Fundera även över vad som hindrar delaktighet.  
 

Avsatt tid: 10 minuter. 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

DELAKTIGHET 
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Extraövning: Bedömt och avsett funktionstillstånd  

 

Instruktion 1: Ta del av fallbeskrivningarna nedan och gör därefter en bedömning av 
nuläget (bedömt funktionstillstånd) för Greta, Anna och Inez med stöd av tabell 
Svarsalternativ bedömningsskalan. Notera dina svar i tabell Bedömt funktionstillstånd – 
Svarsalternativ bedömningsfaktor. För att se vad de olika kategorierna innehåller, använd 
bilaga 2 i utbildningskompendiet. 

Avsatt tid: 15 minuter.  
 

 
Greta  
Greta vill ha hjälp med att städa sin bostad. Hon klarar själv av att plocka undan sina saker. Även att 
damma klarar hon själv. Det är flera saker som hon inte klarar av att göra, bland annat att dammsuga, 
torka golv, bädda och bädda rent i sängen. Greta tycker att det är jobbigt att andra ska komma in i 
hennes hem och städa, hon har ju alltid varit väldigt noga med sin städning och vill gärna vara med 
och påverka hur det görs. Hon är också tydlig med att hon vill fortsätta att själv göra det hon klarar, så 
att de som kommer inte tar över det av bara farten.  
 
Anna  
Anna berättar att hon vill ha hjälp med tvätten. I dagsläget klarar Anna av att förbereda inför tvätten, 
bära upp och ner tvätten till tvättstugan, och praktisk använda tvättmaskinen och torktumlaren. Det 
hon behöver hjälp med är att vika ihop och hänga upp den rena tvätten. Anna vill framöver klara av att 
sköta tvätten självständigt.  
 
Inez  
Inez säger att hon har svårt att skaffa vänner. Inez vet inte riktigt hur hon ska förhålla sig till nya 
personer, vilka frågor man bör eller inte bör ställa och hon tror att andra personer upplever att hon 
snabbt blir för personlig. Inez har tidigare haft en god vän, men efter ett mindre gräl slutade Inez tvärt 
att höra av sig till henne, slutade att svara på hennes sms eller telefonsamtal. Hon har försökt att 
etablera kontakt med kollegor på sin arbetsplats men tycker det är svårt. Det är viktigt för Inez att 
kunna umgås med andra personer och hon vill få hjälp att klara detta på ett bättre sätt.  
 

Svarsalternativ bedömningsskalan 

Svarsalternativ Kommentar: 

0 Ingen begränsning  

1 Lätt begränsning  

2 Måttlig begränsning  

3 Svår begränsning  

4 Total begränsning  

8 Ej specificerat Används då det ej finns tillräcklig information för att beskriva grad av 
begränsning i genomförande  

9 Ej tillämpbart Används då det inte är tillämpbart att beskriva grad av begränsning i 
genomförande 

 

Tabell Bedömt funktionstillstånd –Svarsalternativ bedömningsfaktor 

ICF KATEGORI Ingen Lätt Måttlig Stor Total 

Greta 
d6402 Att städa 

bostaden 

     

Anna 
d6408A Att tvätta och 

torka kläder  

     

Inez 
d720 Sammansatta 

mellanmänskliga 
interaktioner 

     



IBIC | Utbildningskompendium | Bistånds- och LSS-handläggare   26 

 

Instruktion 2: Fundera på bedömning av målet (avsett funktionstillstånd) för de områden 
som beskrivits. Målet sätts till om sex månader. Formulera ett mål i fritext och gör en 
bedömning av målet med stöd av bedömningsskalan. Notera dina svar i tabell nedan.  
 

LIVSOMRÅDE  Avsett  
funktions-
tillstånd 

Avsett funktionstillstånd 
(fritext) 

Greta 
d6402 Att städa 
bostaden 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anna 
d6408A Att 
tvätta och torka 
kläder  

  

Inez 
d720 
Sammansatta 
mellanmänskliga 
interaktioner 
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Extraövning: Uppföljning 

 
Instruktion: Läs igenom fallbeskrivningarna nedan. För därefter över uppgifter om avsett 
funktionstillstånd från Extraövning: Bedömt och avsett funktionstillstånd till blankett 
Funktionstillstånd vid uppföljning och Måluppfyllelse Livsområden nedan. Gör sedan en 
bedömning av funktionstillstånd vid uppföljning och värdera måluppfyllelse med stöd av 
tabellerna Svarsalternativ bedömningsskalan och Svarsalternativ för måluppfyllelse utifrån 
den information som framkommit. Formulera även eventuellt nytt avsett funktionstillstånd. 
Notera dina svar i tabell Funktionstillstånd vid uppföljning och Måluppfyllelse Livsområden. 

Avsatt tid: 15 minuter. 

 
Greta  
Greta berättar att hon är nöjd med insatsen. Personalen tar inte över städningen, utan hon har fått 
fortsätta göra det hon kan på egen hand. Greta uttrycker vidare att personalen även tillmötesgår 
hennes önskemål gällande hennes prioritering om vad hon vill ska städas, men hon kan önska att de 
ibland skulle kunna vara lite mer noggranna med städningen, och då framöverallt med 
dammsugningen och golvtorkningen. Greta säger att hon även framöver vill kunna fortsätta med de 
moment som hon i dagsläget gör på egen hand.  
 
Anna  
Anna berättar att tvätten numera fungerar bra. Hon klarar av alla moment i tvätten självständigt och 
önskar inget stöd från socialtjänsten.  
 
Inez  
Inez beskriver att hon tillsammans med sin personal arbetat med hur hon ska förhålla sig till andra 

personer, och då främst kollegorna på hennes arbetsplats. Inez och personalen har inledningsvis 

fokuserat på vad man bör/inte bör säga till kollegor på en arbetsplats och Inez upplever att det uppstår 

betydligt färre situationer som hon upplever som pinsamma. Inez berättar vidare att även om det går 

bättre för henne med kollegorna på arbetsplatsen så är finns det dock fortfarande situationer där hon 

inte riktigt förstår hur hon ska interagera för att passa in. Inez känner sig dock nöjd med sina framsteg 

och hon vill fortsätta arbeta med att förbättra sina relationer på arbetsplatsen. 

 

Svarsalternativ bedömningsskalan  

Svarsalternativ Kommentar: 

0 Ingen begränsning  

1 Lätt begränsning  

2 Måttlig begränsning  

3 Svår begränsning  

4 Total begränsning  

8 Ej specificerat Används då det ej finns tillräcklig information för att 
beskriva grad av begränsning i genomförande  

9 Ej tillämpbart Används då det inte är tillämpbart att beskriva grad av 
begränsning i genomförande 

 

Svarsalternativ för måluppfyllelse  

Svarsalternativ  

1 Ja  

2 Nej  

3 Delvis  
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Tabell Funktionstillstånd vid uppföljning och Måluppfyllelse Livsområden 
 
LIVSOMRÅDE  Funktions-

tillstånd vid 
uppföljning 

Mål-
uppfyllelse  

Ev. nytt 
avsett 
funktionstill
stånd  

Ev. nytt avsett 
funktionstillstånd 
(fritext) 

Greta 

d6402 Att städa 
bostaden  

    

Anna 

d6408A Att tvätta 
och torka kläder 

    

Inez 

d720 
Sammansatta 
mellanmänskliga 
interaktioner 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1. Livsområden och relaterade 

faktorer 
 

1a. Livsområden i IBIC  
Livsområden i IBIC består av nio kapitel från ICF komponenter aktiviteter och 

delaktighet samt ytterligare två områden; Känsla av trygghet och Personligt stöd från 

person som vårdar eller stödjer en närstående. I huvudsak har IBIC valt att använda 

alternativa termer där sådana finns.  

Anmärkning: Under uppväxten kan funktionsnedsättningar också ta sig uttryck i 

form av försenad eller långsam utveckling av aktivitet och delaktighet.  

 

• Lärande och att tillämpa kunskap – Området beskrivs i ICF som lärande, 

tillämpning av kunskap som är inlärd, tänkande, problemlösning och 

beslutsfattande. Området handlar här främst om hur personen förvärvar 

färdigheter, löser problem och fattar beslut.  

• Allmänna uppgifter och krav – Området beskrivs i ICF som förmågan att 

genomföra enstaka eller mångfaldiga uppgifter, organisera arbetsgång och 

hantera stress. Området handlar här främst om att kunna planera, hantera och 

fullfölja vad den dagliga livsföringen kräver.  

• Kommunikation – Området beskrivs i ICF som kommunikation genom tecken, 

språk och symboler. Det innefattar att ta emot och förmedla budskap, att 

genomföra samtal och att använda olika kommunikationsmetoder. Området 

handlar här främst om att kunna göra sig förstådd eller att ta emot information.  

• Förflyttning – Området beskrivs i ICF som förmågan att kunna ändra 

kroppsställning, förflytta sig från en plats till en annan, att bära, flytta eller 

hantera föremål, gå, springa eller klättra och att använda olika former av 

transportmedel. Området handlar här främst om att kunna röra sig.  

• Personlig vård – Området beskrivs i ICF som egen personlig vård, att tvätta och 

torka sig själv, ta hand om sin kropp och kroppsdelar, klä sig, äta och dricka 

samt sköta sin egen hälsa. Området handlar här till exempel om att kunna tvätta 

sig, klippa naglar, kamma hår, borsta tänder, att äta varierat eller följa hälsoråd.  

• Hemliv – Området beskrivs i ICF som husliga och dagliga sysslor och uppgifter. 

Det innefattar att skaffa bostad, mat, kläder och andra förnödenheter, hålla rent, 

reparera och ta hand om personliga och andra hushållsföremål samt att hjälpa 

andra. Området handlar här främst om att kunna laga mat, handla, uträtta 

ärenden eller annat hushållsarbete.  

• Mellanmänskliga interaktioner och relationer – Området beskrivs i ICF som 

handlingar och uppgifter som behövs för interaktioner med människor på ett i 

sammanhanget lämpligt sätt. Området handlar här främst om att kunna ha 

kontakter med andra personer i privata eller formella sammanhang.  

• Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv – Området beskrivs i ICF 

som förmågan att engagera sig och utföra sådana handlingar som krävs vid 

utbildning, arbete, anställning och ekonomiska transaktioner. Området handlar 

här främst om att engagera sig i utbildningar, arbete och att sköta sin ekonomi.  

• Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv – området beskrivs i ICF som 

de handlingar som krävs för att engagera sig i organiserat socialt liv utanför 

familjen. Området handlar här till exempel om att vara involverad i föreningsliv, 

utöva ett fritidsintresse, umgås eller leka med andra, besöka 

kyrkan/synagogan/moskén eller att kunna rösta vid allmänna val.  

• Känsla av trygghet används för att beskriva hur individen upplever känslan av 

trygghet/otrygghet i olika sammanhang.  



• Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående används när 

stödet till individen samtidigt avser ett indirekt stöd eller avlösning för en 

anhörig som vårdar eller stödjer individen.  

 

 

1b. Relaterade faktorer  
I IBIC används begreppet relaterade faktorer som ett samlingsnamn för hälsotillstånd, 

kroppsstrukturer, kroppsfunktioner, omgivningsfaktorer och personfaktorer. I huvudsak har 

IBIC valt att använda alternativa termer där sådana finns.  

 

Hälsotillstånd  
Hälsotillstånd i betydelsen sjukdom eller skada ingår inte i ICF som klassifikation, men är 

en komponent i ICF som tankemodell och är en relaterad faktor i IBIC. Det kan till exempel 

vara diagnoser som hanteras av Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 

relaterade hälsoproblem, ICD.  

 

Kroppsstrukturer  
Kroppsstrukturer är kroppen anatomiska delar såsom organ, kroppsdelar och deras 

komponenter. Strukturavvikelser är problem i struktur i form av en påvisbar avvikelse. 

Kroppsstrukturer består av åtta kapitel:  

 

1. Strukturer i nervsystemet – handlar bland annat om strukturen på hjärnan, ryggraden, 

nervsystemet.  

2. Ögat, örat och därmed relaterade strukturer – handlar främst om strukturen i ögat, örat.  

3. Strukturer involverade i röst och tal – handlar om strukturer i näsa, mun, svalg och 

struphuvudet.  

4. Strukturer i hjärt-, kärlsystemet och immunologiska systemet och andningssystemet – 

handlar i stort om strukturen i hjärtat, immunsystemet och andningssystemet. Kan handla 

om mjälten, lungorna, diafragman.  

5. Strukturer som sammanhänger med matsmältnings- och ämnesomsättningssystemet och 

endokrina systemet – handlar exempelvis om matstrupen, magsäcken, tarmarna, levern.  

6. Strukturer som sammanhänger med köns- och urinorganens system – handlar främst om 

strukturen i njure, urinblåsa, urinrör, könsorgan, prostata, livmoder.  

7. Strukturer som sammanhänger med rörelser – handlar i korthet om strukturen i skelett, 

leder och muskler.  

8. Huden och därmed sammanhängande strukturer – handlar om strukturen på hud, naglar 

och hår.  

 

Kroppsfunktioner  
Kroppsfunktioner är kroppssystemets fysiologiska funktioner, inklusive psykologiska 

funktioner. Funktionsnedsättningar är problem i kroppsfunktioner i form av påvisbar 

avvikelse eller förlust. Kroppsfunktioner består av åtta kapitel.  

Anmärkning: Under uppväxten kan funktionsnedsättningar ta sig uttryck i form av 

försenad eller långsam utveckling av kroppsfunktioner.  

 

1. Psykiska funktioner – handlar om hjärnans och centrala nervsystemets funktioner. 

Påverkar individens sätt att tänka, uppfatta sig själv och bete sig. Det kan exempelvis vara 

intellektuella funktioner, temperament, sömn, minne.  

2. Sinnesfunktioner och smärta – handlar om sinnesorganens funktioner. Påverkar individen 

att använda sina sinnen och känna smärta. Det kan vara intryck som syn, hörsel, smak, 

känsel.  

3. Röst- och talfunktioner – handlar om funktioner som producerar ljud och tal. Det kan 

vara att producera ljud, artikulera, språkbehärskning.  



4. Hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystems- och andningsfunktioner – handlar 

om hjärtats och blodsystemets funktioner, immunsystemets funktion och andningsfunktion. 

Kan handla om blodtryck, andning, funktioner som styr fysisk uthållighet.  

5. Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner – handlar om 

funktioner som intagande av föda, matsmältning och utsöndring, ämnesomsättning. Kan 

vara funktioner som att tugga, svälja, reglera kroppstemperatur.  

6. Funktioner i köns- och urinorganen och reproduktiva funktioner – handlar om 

urineringsfunktion och reproduktionsfunktioner. Kan vara funktioner som att tömma 

urinblåsan och sexuella funktioner.  

7. Neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner – handlar om rörelsesystemets 

funktioner inklusive funktioner i leder, skelett, reflexer, muskler. Funktioner som påverkar 

individens rörlighet och balans. Kan vara rörlighet i leder, muskelkraft, gångmönster.  

8. Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer – handlar om funktioner i hud, 

naglar och hår. Kan handla om hudens läkande funktion, klåda, svettas.  

 

Omgivningsfaktorer  
Omgivningsfaktorer utgörs av den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen i vilken 

människor lever och verkar. Omgivningsfaktorer består av fem kapitel:  

 

1. Produkter och teknik – handlar om produkter, utrustning och teknik. Möbler, mat, kläder, 

hjälpmedel, datorer är exempel på faktorer som ingår här.  

2. Naturmiljö och mänskligt skapade miljöförändringar – handlar om element i den 

naturliga eller fysiska omgivningen. Klimat, buller, luftkvalitet men också naturkatastrofer 

är exempel på faktorer inom detta område.  

3. Personligt stöd och personliga relationer – handlar om människor eller djur som ger 

praktiskt, fysiskt eller emotionellt stöd eller hjälp och som har relationer till personen. Det 

kan vara familj, vänner eller husdjur men även yrkesutövare.  

4. Attityder – Handlar om attityder gentemot den enskilde som påverkar en persons 

beteende och sociala liv på alla nivåer. Det kan vara allt från strukturella normer, politiska, 

religiösa strukturer till attityder från personer i den enskildes närhet, som anhöriga och 

grannar.  

5. Samhällstjänster och regelverk – beskrivs som offentliga, privata eller frivilliga tjänster 

och service på olika nivåer som kommunal, regional eller nationell nivå, de system som 

organiserar dessa tjänster och de policys som styr och reglerar de system som 

tillhandahåller tjänsterna. Ett exempel kan vara Socialtjänstlagen som styr hur socialtjänsten 

arbetar (som utformar riktlinjer) och som sedan erbjuder tjänster till medborgarna utifrån 

dessa riktlinjer.  

 

Personfaktorer  
ICF innehåller ytterligare en komponent, personfaktorer. Personfaktorer är inte kodade i 

klassifikationen. Det kan vara till exempel copingstrategier, etnicitet, färdigheter, kön, 

livsstil, personlighet och karaktärsdrag, social bakgrund, socioekonomiska förutsättningar, 

tidigare och aktuella erfarenheter, utbildning, vanor, yrke, ålder. 
 



Bilaga 2. Urval ur ICF för IBIC 
 
Detta urval från ICF är ett nationellt urval för IBIC från ICF, 2021 års version. Beroende på 
individens livssituation och insatsens omfattning kan handläggare och utförare även behöva 
använda andra urval, eller på en annan detaljeringsnivå än den som är beskriven i bilaga 2.  
Detta behöver lokalt bestämmas.  
 
Urvalet har kompletterats med några nationella fördjupningskoder, det vill säga koder som 
Socialstyrelsen skapat som tillägg till ICF. De nationella fördjupningskoderna har en stor  
bokstav i slutet på koden, t.ex. d298A. I huvudsak har IBIC valt att använda alternativa  
termer där sådana finns. För hela ICF och lista på alternativa termer, se ICF-boken. 
 

 
ICF-kod  Benämning ICF-kategori  Beskrivning  Exempel / 

kommentar 
d  AKTIVITET OCH 

DELAKTIGHET  
Aktivitet är en persons genomförande av en uppgift eller 
handling.  
Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. 

 

d1  Lärande och att tillämpa 
kunskap  

Detta kapitel handlar om lärande, tillämpning av kunskap 
som är inlärd, tänkande, problemlösning och 
beslutsfattande.  

 

d134  Att ta reda på information  Att ta reda på fakta om personer, föremål och händelser 
såsom att fråga varför, vad, var och hur, att fråga efter 
namn.  

 

d155  Att förvärva färdigheter  Att utveckla grundläggande och sammansatta förmågor att 
integrera handlingar eller uppgifter som att initiera och 
fullfölja förvärvandet av en färdighet såsom att hantera 
verktyg eller leksaker eller spela spel, t.ex. schack.  

 

d160  Att fokusera 
uppmärksamhet  

Att avsiktligt fokusera på specifika stimuli t.ex. genom att 
filtrera bort störande ljud.  

T.ex. vid inlärning i 
utbildnings-situation. 

d175  Att lösa problem  Att finna lösningar på problem eller situationer genom att 
identifiera och analysera frågor, utveckla möjliga lösningar, 
utvärdera tänkbara effekter av lösningar och genomföra en 
vald lösning såsom att lösa en konflikt mellan två personer.  

 

d177  Att fatta beslut  Att göra ett val mellan alternativ, att förverkliga valet och 
utvärdera effekterna av valet såsom att välja och köpa en 
specifik sak eller att besluta att göra och även genomföra en 
uppgift bland flera uppgifter som behöver genomföras.  

 

d2  Allmänna uppgifter och 
krav  

Detta kapitel handlar om allmänna aspekter på att 
genomföra enstaka eller mångfaldiga uppgifter, organisera 
arbetsgång och att hantera stress. Dessa items kan 
användas tillsammans med mer specifika uppgifter eller 
handlingar för att identifiera de underliggande grunddragen 
vid genomförandet av uppgifter under olika 
omständigheter.  

 

d210  Att företa en enstaka 
uppgift  

Att genomföra enkla eller komplicerade och koordinerade 
handlingar som sammanhänger med de psykiska och 
fysiska komponenterna i en enstaka uppgift såsom att 
påbörja en uppgift, att organisera tid, rum och material till 
uppgiften, att planera uppgiften stegvis, genomföra, 
avsluta och upprätthålla en uppgift.  

 

d230  Att genomföra daglig 
rutin  

Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade 
handlingar för att planera, hantera och fullfölja vad de 
dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra 
upp planer för olika aktiviteter under dagen.  
Innefattar att hantera och fullfölja dagliga rutiner, att 
anpassa sin egen aktivitetsnivå samt anpassa sig till 
förändringar i den dagliga rutinen.  

T.ex. att påbörja dagliga 
rutiner eller plikter samt 
förmåga att disponera 
kraft och energi.  

d240  Att hantera stress och 
andra psykologiska krav  

Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade 
handlingar för att klara och kontrollera de psykologiska 
krav som ställs för att genomföra uppgifter som kräver 
betydande ansvarstagande och innefattar stress, oro eller 
kris såsom ta examen, köra ett fordon i stark trafik, slutföra 
en uppgift inom en tidsgräns eller ta ansvar för en grupp 
eller individer.  
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d298A  Att hantera sitt beteende  Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade 
handlingar genom att hantera beteenden och känslouttryck 
på ett lämpligt sätt i förhållande till nya situationer, krav och 
förväntningar, såsom att vara tyst på ett bibliotek.  

T.ex. utesluter d7202 Att 
reglera beteenden i 
interaktioner.  

d3  Kommunikation  Detta kapitel handlar om allmänna och specifika drag i 
kommunikation genom språk, tecken och symboler och 
som innefattar att ta emot och att förmedla budskap, att 
genomföra samtal och att använda olika 
kommunikationsmetoder och kommunikationshjälpmedel.  

 

d310  Att kommunicera genom 
att ta emot talade 
meddelanden  

Att förstå ordagranna och dolda innebörder i talade 
meddelanden såsom att förstå att ett uttalande påstår ett 
faktum eller är ett idiomatiskt uttryck.  
Innefattar att kommunicera genom att ta emot enkla talade 
meddelanden eller komplexa talade meddelanden  

 

d315  Att kommunicera genom 
att ta emot icke-verbala 
meddelanden  

Att förstå ordagranna eller dolda innebörder i meddelanden 
som överbringas genom gester, symboler och teckningar 
såsom att förstå att ett barn är trött när det gnuggar sig i 
ögonen eller att varningsljud betyder att det brinner.  

 

d320  Att kommunicera genom 
att ta emot meddelanden 
på teckenspråk  

Att ta emot och begripa ordagrann och dold innebörd i 
meddelanden på teckenspråk.  

 

d325  Att kommunicera genom 
att ta emot skrivna 
meddelande  

Att begripa ordagrann och dold innebörd i meddelanden 
som är överbringade genom skrivet språk (innefattande 
punktskrift), såsom att följa politiska händelser i 
dagstidning eller att förstå innebörden i en religiös skrift.  

 

d330  Att tala Att åstadkomma ord, fraser eller längre avsnitt i talade 
meddelanden med ordagrann och dold innebörd såsom att 
uttrycka ett faktum eller berätta en historia muntligt. 

T.ex. uttrycka sig eller 
berätta händelser och 
historier. 

d331  Preverbal vokalisation Att med ljud uttrycka medvetenhet om att en annan person 
är i närheten, såsom att göra ljud när mamman är i 
närheten; jollra, jollra i turtagningsaktiviteter; vokalisera 
som svar på tal genom att imitera ljud i en 
turtagningsprocedur. 

T.ex. att med ljud påkalla 
uppmärksamhet och 
uttrycka sina egna behov. 

d335  Att uttrycka sig genom 
icke-verbala 
meddelanden 

Att använda gester, symboler och teckningar för att 
uttrycka meddelanden såsom att skaka på huvudet för att 
antyda bristande instämmande eller att teckna en bild eller 
diagram för att uttrycka ett faktum eller en komplex idé. 

 

d340  Att uttrycka sig genom 
meddelanden på 
teckenspråk 

Att uttrycka ordagrann och dold innebörd genom 
teckenspråk. 

 

d345  Att skriva meddelanden Att förmedla ordagrann och dold innebörd i meddelanden 
som uttrycks genom skriftspråk såsom att skriva ett 
inbjudningsbrev. 

 

d350  Att konversera Att starta, hålla igång och slutföra ett utbyte av tankar och 
idéer genom talat, skrivet, tecknat eller annan form av 
språk med en eller flera personer som man känner eller 
som är främmande, i formella eller tillfälliga miljöer. 

T.ex. initiera 
kommunikation eller 
dialog samt att 
underhålla denna genom 
att turas om att uttrycka 
sig eller att fortsätta 
dialogen genom att 
tillföra nya idéer, eller 
återuppta ett ämne som 
tidigare nämnts. 

d360  Att använda utrustning 
och teknik för 
kommunikation 

Att använda utrustningar, tekniker och andra medel för 
kommunikation såsom att ringa en vän på telefon. 

T.ex. hantera alternativa 
tekniker för att 
kommunicera, funktioner 
för att larma, datorer och 
annan internetbaserad 
kommunikation. 

d4  Förflyttning Att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att 
förflytta sig från en plats till en annan, att bära, flytta eller 
hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att 
använda olika former av transportmedel. 

 

d410  Att ändra kroppsställning Att inta eller ändra kroppsställning och att förflytta sig från 
en plats till en annan såsom att resa sig ur en stol för att 
lägga sig på en säng, att lägga sig på knä eller sätta sig på 
huk och åter resa sig. 

 

d415  Att bibehålla en 
kroppsställning  

Att vid behov förbli i samma kroppsställning såsom att 
förbli sittande eller att förbli stående i arbete eller skola.  
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d420  Att förflytta sig själv  Att göra en överflyttning från en yta till en annan såsom att 
glida längs en bänk eller flytta sig från säng till stol utan att 
ändra kroppsställning.  

 

d430  Att lyfta och bära föremål  Att lyfta upp ett föremål eller ta något från en plats till en 
annan såsom att lyfta en kopp eller leksak eller att bära en 
låda eller ett barn från ett rum till ett annat.  

 

d440  Att använda handens 
finmotorik  

Att genomföra koordinerade handlingar för att hantera 
föremål, plocka upp, be-handla och släppa dem genom att 
använda hand, fingrar och tumme såsom krävs för att 
plocka upp ett mynt från ett bord, slå ett telefonnummer 
eller trycka på en knapp.  

T.ex. knyta skosnören, 
hålla i en penna, greppa 
ett dörrhandtag eller 
använda kniv och gaffel.  

d450  Att gå  Att förflytta sig till fots längs en yta, steg för steg, där en fot 
alltid är i marken såsom att promenera, flanera, gå 
framlänges, baklänges eller i sidled.  
Innefattar att gå kortare eller längre sträckor; gå på olika 
underlag; gå runt hinder.  

 

d451  Att gå uppför och nedför i 
trappor  

Att förflytta sig uppåt och nedåt så att minst en fot alltid är 
på marken, såsom att gå uppför och nedför i trappor eller 
trottoarkanter  

 

d455  Att röra sig omkring på 
olika sätt  

Att förflytta hela kroppen från en plats till en annan på 
andra sätt än att gå såsom att klättra över en sten eller 
springa utmed en gata, att skutta, kuta, hoppa, slå 
kullerbytta och springa runt hinder.  

T.ex. klättra uppför 
trappa.  

d460  Att röra sig omkring på 
olika platser  

Att gå och förflytta sig på olika platser och situationer 
såsom att gå mellan rummen i ett hus, inom en byggnad 
eller längs gatan i en stad.  

 

d470  Att använda 
transportmedel  

Att använda transportmedel för att som passagerare 
förflytta sig såsom att bli körd i en bil eller buss, riksha, 
minibuss, på ett fordon draget av djur, i en privat eller 
offentlig taxi, buss, tåg, spårvagn, tunnelbana, båt eller 
flygplan och använda människor för transport.  

 

d5  Personlig vård  Detta kapitel handlar om egen personlig vård, att tvätta och 
torka sig själv, att ta hand om sin kropp och kroppsdelar, 
att klä sig, att äta och dricka och att sköta sin egen hälsa.  

 

d510  Att tvätta sig  Att tvätta och torka hela kroppen eller delar av den genom 
att använda vatten och lämpliga material och metoder för 
att bli ren och torr såsom att bada, duscha, tvätta händer 
och fötter, ansikte och hår och att torka sig med handduk.  
Innefattar att tvätta delar av kroppen, hela kroppen och att 
torka sig.  

 

d520  Att sköta kroppen  Att vårda de delar av kroppen som kräver mer än att tvätta 
och torka sig såsom hud, ansikte, tänder, hårbotten, naglar 
och könsorgan.  
Innefattar vård av hud, tänder, hår, finger- och tånaglar.  

 

d530  Att sköta toalettbehov  Att planera och genomföra uttömning av mänskliga 
restprodukter (menstruation, urinering och avföring) och att 
göra sig ren efteråt. Innefattar att kontrollera urinering, 
avföring och ta hand om menstruation.  

 

d540  Att klä sig  Att genomföra samordnade handlingar och uppgifter att ta 
på och av kläder och skodon i ordning och i enlighet med 
klimat och sociala villkor såsom att sätta på sig, rätta till 
och ta av skjorta, kjol, blus, underkläder, sari, kimono, 
tights, hatt, handskar, kappa, skor, kängor, sandaler och 
tofflor.  
Innefattar att ta på och av kläder och skor och att välja 
lämplig klädsel.  

 

d550  Att äta  Att genomföra samordnade uppgifter och handlingar för att 
äta mat som serveras, att föra maten till munnen och 
konsumera den på ett kulturellt acceptabelt sätt, skära eller 
bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, använda 
matbestick, äta sina måltider till fest och vardags.  

 

d560  Att dricka  Att fatta tag i en dryck som serveras, föra den till munnen 
och konsumera den på ett kulturellt acceptabelt sätt såsom 
att blanda, röra och hälla upp dryck för att dricka, öppna 
flaskor och burkar, dricka genom sugrör eller rinnande 
vatten från en kran eller källa; att suga från bröstet.  

 

d598A  Att se till sin egen 
säkerhet  

Att undvika risker som kan leda till fysisk skada eller 
olycka. Att undvika potentiellt farliga situationer, såsom att 
hantera eld på ett felaktigt sätt eller att springa ut i trafiken.  
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d6  Hemliv  Detta kapitel handlar om att genomföra husliga och dagliga 
sysslor och uppgifter i hemmet. Områden av hemarbete 
innefattar att skaffa bostad, mat, kläder och andra 
förnödenheter, hålla rent, reparera och ta hand om 
personliga och andra hushållsföremål samt hjälpa andra.  

 

d610  Att skaffa bostad  Att köpa, hyra, möblera och ordna ett rum, ett hus, en 
lägenhet eller annan bostad.  

 

d620  Att skaffa varor och 
tjänster  

Att välja, anskaffa och transportera alla varor och tjänster 
som krävs för det dagliga livet såsom att välja, anskaffa, 
transportera och förvara mat, dryck, kläder, 
rengöringsmaterial, bränsle, hushållsartiklar, husgeråd, 
kokkärl, hushållsredskap och verktyg; att anskaffa 
nyttoföremål och andra hushållstjänster, att hämta och 
leverera (pappers)brev eller paket.  
Innefattar att göra inköp och skaffa dagliga förnödenheter.  

 

d630  Att bereda måltider  Att planera, organisera, laga och servera enkla och 
sammansatta måltider till sig själv och andra såsom att 
göra upp en matsedel, välja ut ätlig mat och dryck och 
samla ihop ingredienser för att bereda måltider, laga varm 
mat och förbereda kall mat och dryck samt servera maten.  

T.ex. att planera och 
organisera måltider, laga 
måltider, värma måltider, 
servera, duka fram/av 
maten.  

d640  Att utföra hushållsarbete  Att klara ett hushåll innefattande att hålla rent i hemmet, 
tvätta kläder, använda hushållsapparater, lagra mat och ta 
hand om avfall såsom att sopa, bona, tvätta bänkar, väggar 
och andra ytor, samla och kasta avfall, städa rum, 
garderober och lådor, samla ihop, tvätta, torka, vika och 
stryka kläder, putsa skor, använda kvastar, borstar och 
dammsugare, använda tvättmaskin, torkapparat och 
strykjärn.  

 

d6400  Att tvätta och torka kläder  Att tvätta kläder för hand och hänga ut dem att torka i 
luften.  

 

d6401  Att städa köksutrymme 
och köksredskap  

Att städa upp efter matlagning såsom att diska, rengöra 
pannor, kastruller och matlagningsredskap samt städa bord 
och golv i matlagnings och måltidsutrymmen.  

 

d6402  Att städa bostaden  Att städa hemmet såsom att städa upp och damma, sopa, 
skura, torka av golv, tvätta fönster och väggar, rengöra 
badrum och toaletter och att rengöra hemmets möbler.  

T.ex. att städa kök, 
hygienutrymme, övriga 
utrymmen. Att rengöra 
golv, putsa fönster.  

d6403  Att använda 
hushållsapparater  

Att använda olika slags hushållsapparater såsom 
tvättmaskin, torkapparat, strykjärn, dammsugare och 
diskmaskin.  

 

d6404  Att förvara förnödenheter 
för det dagliga livet  

Att förvara mat, dryck, kläder och andra hushållsvaror som 
behövs för det dagliga livet innefattande att bereda mat för 
att konservera, salta eller frysa, att hålla mat färsk och 
utom räckhåll för djur.  

 

d6405  Att avlägsna avfall  Att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla ihop 
skräp och sopor i hemmet, hantera avfall för att kasta det, 
använda anordningar för avfallshantering, bränna avfall.  

 

d6407  Att göra i ordning 
sovplatser  

Att sätta upp en plats att sova på såsom att bädda en säng, 
göra i ordning en futon eller en matta.  

T.ex. bädda rent i 
sängen.  

d6408A  Att tvätta och torka kläder 
och textilier med 
hushållsapparater  

Att tvätta kläder och textilier i tvättmaskin och torka på 
lämpligt sätt.  

T.ex. samla ihop, sortera, 
transportera, tvätta och 
torka på lämpligt sätt, 
efterbereda tvätten samt 
använda 
hushållsapparater.  

d650  Att ta hand om hemmets 
föremål  

Att underhålla och laga hushållsföremål och andra 
personliga föremål innefattande bostaden och dess 
inventarier, kläder, material för lek och rekreation, fordon 
och hjälpmedel samt att ta hand om växter och djur, såsom 
att måla eller tapetsera rum, laga möbler, reparera 
rörsystem, försäkra sig om att fordon fungerar riktigt, vattna 
blommor, sköta och ge mat till sällskapsdjur och husdjur 
samt ta hand om entréer, gångvägar och uppfarter.  

T.ex. sköta trädgård, 
skotta snö.  

d660  Att bistå andra  Att hjälpa medlemmar av hushållet och andra med deras 
lärande, kommunikation, personliga vård, förflyttning inom 
eller utanför hemmet och att vara engagerad i 
hushållsmedlemmarnas och andras välbefinnande inom 
dessa områden.  
Innefattar att hjälpa andra med personlig vård, förflyttning, 
kommunikation, mellanmänskliga relationer, 
näringstillförsel, att sköta sin hälsa och att amma.  

T.ex. att som 
vårdnadshavare 
uppmärksamma barnets 
välbefinnande inom 
dessa områden.  
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d7  Mellanmänskliga 
interaktioner och 
relationer  

Detta kapitel handlar om att genomföra de handlingar och 
uppgifter som behövs för grundläggande och sammansatta 
interaktioner med människor (okända, vänner, släktingar, 
familjemedlemmar och andra närstående) på ett i 
sammanhanget lämpligt och socialt passande sätt.  

 

d710  Grundläggande socialt 
samspel  

Att samspela med människor på ett i sammanhanget 
socialt lämpligt sätt såsom att när det är lämpligt visa 
hänsynstagande och uppskattning eller att reagera på 
andras känslor  
Innefattar att visa respekt, värme, tacksamhet och tolerans 
i förhållanden, att svara på kritik och sociala signaler och 
att använda lämplig fysisk kontakt.  

 

d720  Bibehålla och hantera 
interaktioner med andra  

Att bibehålla och hantera interaktioner med andra 
människor på ett i sammanhanget och socialt lämpligt sätt 
såsom att reglera känslor och impulser, reglera verbal och 
fysisk aggression, handla oberoende i sociala interaktioner 
och att handla i överensstämmelse med sociala regler och 
konventioner med exempelvis att leka, studera eller arbeta 
med andra.  
Innefattar att bygga upp och avsluta relationer, interagera i 
överensstämmelse med sociala regler, reglera beteenden i 
interaktioner och behålla socialt avstånd.  

 

d730  Att ha kontakt med 
okända personer  

Att engagera sig i tillfälliga kontakter och förbindelser med 
okända personer för särskilda syften såsom att fråga efter 
vägen eller annan information, eller göra ett inköp.  

 

d740  Att engagera sig i 
formella relationer  

Att skapa och bibehålla specifika relationer i formella 
sammanhang såsom med lärare, arbetsgivare, 
yrkesutövande eller servicegivare.  

 

d750  Att engagera sig i 
informella sociala 
relationer  

Att ha relationer med andra såsom otvungna relationer 
med människor som bor på samma ort eller med 
medarbetare, elever, lekkamrater och människor med 
likartad bakgrund eller yrke.  

 

d760  Att engagera sig i 
familjerelationer  

Att skapa och bibehålla släktskapsrelationer såsom med 
medlemmar av kärnfamilj, utvidgad familj, foster-, adoptiv- 
och styvfamilj, mer avlägsna relationer såsom kusiner, 
sysslingar eller lagliga vårdnadshavare.  

 

d770  Parrelationer  Att skapa och bibehålla nära eller romantiska relationer 
mellan personer såsom mellan man och hustru, mellan 
älskande eller sexualpartner.  

 

d8  Utbildning, arbete, 
sysselsättning och 
ekonomiskt liv  

Att engagera sig och utföra sådana uppgifter och 
handlingar som krävs vid utbildning, arbete, anställning och 
ekonomiska transaktioner.  

 

d839  Att engagera sig i 
utbildning, annan 
specificerad och 
ospecificerad  

T.ex. engagera sig och utföra sådana uppgifter och 
handlingar som krävs vid utbildning.  

 

d859  Att engagera sig i arbete 
och sysselsättning, annat 
specificerat och 
ospecificerat  

T.ex. engagera sig och utföra sådana uppgifter och 
handlingar som krävs vid arbetsförberedelse samt att 
skaffa, behålla och sluta ett arbete.  

 

d860  Att engagera sig i 
grundläggande 
ekonomiska transaktioner  

Att engagera sig i varje form av enkel ekonomisk 
transaktion såsom att använda pengar för att köpa mat 
eller idka byteshandel med varor och tjänster eller att spara 
pengar.  

 

d865  Att engagera sig i 
komplexa ekonomiska 
transaktioner  

Att engagera sig i någon form av komplexa ekonomiska 
transaktioner som innefattar utbyte av kapital eller 
egendom och skapande av ekonomisk vinst eller värde 
såsom att köpa en affär, fabrik eller utrustning, att bibehålla 
ett bankkonto, att bedriva handel.  

T.ex. att ha ett 
bankkonto, göra 
överföringar, betala 
räkningar.  

d870  Att engagera sig i 
ekonomisk 
självförsörjning  

Att ha kontroll över ekonomiska resurser från privata eller 
offentliga källor för att försäkra sig om ekonomisk trygghet 
för nuvarande och framtida behov.  
Innefattar egna ekonomiska resurser och allmänna 
ekonomiska rättigheter.  

T.ex. att ansöka om 
bostadsbidrag, 
föräldrapenning.  

d9  Samhällsgemenskap, 
socialt och medborgligt 
liv  

Detta kapitel handlar om de handlingar och uppgifter som 
krävs för att engagera sig i organiserat socialt liv utanför 
familjen – i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt 
liv.  

 

d910  Att engagera sig i 
samhällsgemenskap  

Att engagera sig i aspekter av samhällsgemenskap såsom 
att engagera sig i frivilligorganisationer, serviceföreningar 
eller professionella sociala organisationer.  
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d920  Att engagera sig i 
rekreation och fritid  

Att vara involverad i någon form av lek eller fritidsaktivitet 
som t.ex. informell eller organiserad lek, spel och sport, 
program för fysisk träning, avslappning, nöje eller 
tidsfördriv, att gå på konstutställningar, museer, bio eller 
teater, att engagera sig i hobbys, att läsa och sjunga för 
nöjes skull, att spela musikinstrument, sightseeing, turism 
och resor för nöjes skull.  
Innefattar lek, sport, konst och kultur, hobbys och 
umgänge.  

 

d930  Att engagera sig i religion 
och andlighet  

Att vara involverad i religiösa eller andliga aktiviteter, 
organisationer och utövande för självförverkligande, för att 
finna mening, religiöst eller andligt värde och för att 
etablera kontakt med en gudomlig makt som t.ex. när man 
går till kyrka, tempel, moské eller synagoga, när man ber 
eller sjunger av religiösa skäl, andlig kontemplation.  

 

d950  Att engagera sig i politiskt 
liv och medborgarskap  

Att vara involverad i medborgerligt, socialt, politiskt och 
statligt liv, ha medborgerlig legal status samt att åtnjuta 
rättigheter, skydd, privilegier och plikter som 
sammanhänger med den rollen som t.ex. rätten att rösta 
och att vara valbar i politiska val, att bilda politiska 
sammanslutningar, att åtnjuta rättigheter och friheter som 
följer med medborgarskapet (dvs. rätten till yttrandefrihet, 
föreningsfrihet, religionsfrihet, skydd mot att oskäligt 
undersökas och gripas, rätten till rådfrågning, rättegång 
och andra lagliga rättigheter), skydd mot diskriminering; att 
ha laglig ställning som medborgare.  

 

b  KROPPSFUNKTIONER  
- nedsättning inom  

Kroppssystemens fysiologiska funktioner, inklusive 
psykologiska funktioner.  

 

b1528A  Känsla av trygghet  Psykiska funktioner som utifrån situation leder till 
känsla/upplevelse av trygghet.  

Används som livsområde 
i IBIC.  

s  KROPPSSTRUKTURER  
- avvikelse inom  

Kroppens anatomiska delar såsom organ, lemmar och 
deras komponenter.  

 

e  OMGIVNINGSFAKTORER  Utgör den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i 
vilken människor lever och verkar.  

 

e398A  Personligt stöd från 
person som vårdar eller 
stödjer en närstående  

Stöd från personer som vårdar en närstående.  Används som livsområde 
i IBIC.  

e598A  Samhällstjänster och 
regelverk – Upplevd 
kvalitet  

Den enskildes eller närståendes upplevelse av kvalitet i 
insatser/aktiviteter.  

Används för uppföljning i 
IBIC.  

e598B  Samhällstjänster och 
regelverk – upplevd 
delaktighet  

Den enskildes eller närståendes upplevda delaktighet i 
planering och genomförande av insatser/aktiviteter.  

Används för uppföljning i 
IBIC.  
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