
 

 

Habiliteringsplan

Alla familjer som har kontakt på barn- 

och ungdomshabiliteringen ska ha en 

habiliteringsplan. 

Vad är en habiliteringsplan? 

Habiliteringsplan är en överenskommelse 

mellan er som familj och oss på barn- och 

ungdomshabiliteringen om hur vi ska 

arbetas tillsammans. De mål vi sätter upp 

och de aktiviteter vi planerar skrivs ned i 

planen. 

Varför en plan? 

Syftet med en planen är: 

 Att göra den enskilde och 

familjen delaktiga i planering och 

genomförande av 

habiliteringsinsatserna 

 Att göra tydliga 

överenskommelser om hur vi 

tillsammans ska arbeta för att nå 

uppsatta mål 

 Att vi med jämna mellanrum 

utvärderar vad som uppnåtts med 

insatserna och hur vårt samarbete 

har fungerat 

Aktuella frågeställningar 

Det är era behov som ska vara 

vägledande. Det som är mest angeläget 

för er tas upp till diskussion. 

 Hur vill ni att vardagen ska se ut, 

hemma, på förskola, skola eller 

arbete och på fritiden? 

 Vad är mest angeläget att försöka 

förändra? 

 Kan detta uppnås? I så fall, inom 

vilken tid? 

 Hur kan vi samarbeta kring 

detta? Vem gör vad? 

 

Överenskommelser om mål, 
aktiviteter och uppföljning 

Utifrån de behov som är viktigast för er 

och utifrån den kompetens vi har sätts 

mål som vi gemensamt ska arbeta mot. 

Målen kan delas in i olika nivåer enligt 

den internationella klassifikationen av 

funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa – ICF. 

 Lärande och att tillämpa 

kunskap. 

 Allmänna uppgifter och krav. 

 Kommunikation. 

 Förflyttning. 

 Personlig vård. 

 Hälsa och välbefinnande. 

 Hjälpmedel. 

 Boende. 

 Relationer, familj, vänner och 

känslor. 

 Skola, sysselsättning och arbete. 

Fritid. 

Vi kommer gemensamt överens om vilka 

aktiviteter som ska göras för att nå målen 

och vem som ansvarar för vad. 

Vi bestämmer också när vi tillsammans 

ska följa upp och utvärdera planen samt 

när ny plan ska göras. 

Har du frågor om 
habiliteringsplaner? 

Kontakta ditt habiliteringsteam eller 

någon av enhetscheferna Marianne 

Fleron 054-618553 eller Beta 

Vernhardsdottir 054-618543 
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