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Bakgrund och utveckling
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•Behovsinriktat

•Systematiskt

•Gemensamt språk 

(ICF)

•Strukturerad 

dokumentation 

Individens 

behov i centrum



Vision e-hälsa 2025
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”År 2025 ska Sverige 

vara bäst i världen på 

att använda 

digitaliseringens och

e-hälsans möjligheter”



IBIC Process och resultat
Utifrån socialtjänstens övergripande process
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Vad ska IBIC bidra med?
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•Delaktighet och tydlighet för individen

– Få stöd och hjälp utifrån sina behov – följa resultat

•Stöd för samtal med anhöriga

– Anhörigas behov av stöd och avlösning samt vilket stöd de ger

•Utveckling i verksamheten

– Ett gemensamt språk och ändamålsenlig dokumentation

•Beslutsunderlag för ledning och 

beslutsfattare

– Systematiskt kvalitetsarbete och kunskapsbaserad socialtjänst
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Några röster om arbetssättet

• Ökar förståelse mellan professionerna 

• Stöd i professionen som handläggare

• Ny syns individen i dokumentationen

• Tydligare uppdrag till utförare

• Ett stöd för att fokusera på det som socialtjänsten ska 

arbeta med

• Brukarröst: Bra diskussioner med handläggare om 

framtid och mål



Läget för införande januari 2018. Antal av samtliga 

kommuner som inför eller avser införa IBIC
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147

101

74

48

60

68

34

51

65

6

23

26

55

55

55

Äldreområdet

Funktionshinderområdet SoL

LSS

Infört eller införande som pågår Planerar införa under 18

Planering men ej tidsatt Vet ej/ingen plan att införa

Ej svarat på enkät
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Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa - ICF



ICF, varför då?
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• Ett sätt att se hela 

individen i sitt 

sammanhang

• Synliggöra behov

• Tydliga bedömningar

• Beskriva mål

• Underlag för utveckling 



ICF i Individens behov i centrum

Livsområden 
(Aktiviteter & 
delaktighet)

Relaterade 
faktorer

Hälsotillstånd (ICD)

Omgivnings-

faktorer
Personfaktorer

Kropps-

funktion
Kropps-

struktur

Figuren med dammsugaren: Illustrations copyright by TAI TAKAHASHI, International University of Health and Welfare.
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Livsområden i IBIC

Individens behov i centrum 12

• Lärande och tillämpa kunskap

• Allmänna uppgifter och krav

• Kommunikation

• Förflyttning

• Personlig vård

• Hemliv

• Mellanmänskliga interaktioner och relationer

• Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv* 

• Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

+ Känsla av trygghet (kroppsfunktion)

+ Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående 

(omgivningsfaktor)
* kortterm är använd i stället för d8 Viktiga livsområden



Att klä sig
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0–4 % 

ingen

5–24 % 

lätt

25–49 % 

måttlig

50–95 % 

svår

96–100 % 

total 
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Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med 

dokumentation utifrån ICF



IBIC Process och resultat
Utifrån socialtjänstens övergripande process
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Bedömt funktionstillstånd Avsett funktionstillstånd 

(Mål)

Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ingen Lätt Måttlig Svår Total

Att hantera stress och 
andra psykologiska krav

Att sköta sin egen hälsa

Fritext: 

Bedömt och avsett 

funktionstillstånd
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IBIC Process och resultat
(Utifrån NI 2016:1)
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Avsett funktionstillstånd

Datum: 2014-09-15

Funktionstillstånd vid uppföljning

Datum: 2015-03-04

Ingen Lätt Måttlig Svår Total Ingen Lätt Måttlig Svår Total

Att hantera stress 
och andra 
psykologiska krav

Att sköta sin egen 
hälsa

Fritext:

Tidigare avsett och nytt bedömt 

funktionstillstånd
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Måluppfyllelse

Nej Delvis Ja

Att hantera stress och andra 
psykologiska krav

Att sköta sin egen hälsa

Måluppfyllelse 

Funktionstillstånd
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Individens behov i centrum

Stärka  kvalitetsutveckling och 

kunskapsbaserad socialtjänst



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se/individensbehovicentrumibic

Kontakt:

individensbehovicentrum@socialstyrelsen.se


