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för utförare
Inbjudan till digital
distansutbildning
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INNEHÅLL
Dokumentation för utförare

Inom alla socialtjänstens verksamheter som rör vård och omsorg
finns en skyldighet att dokumentera de insatser som ges till brukarna.
Tillräcklig och korrekt dokumentation är nödvändig för att leva upp
till de kvalitetskrav som ställs i lagar och föreskrifter. Dokumentation
är ett nödvändigt arbetsredskap för att planera, genomföra och följa
upp insatser på bästa sätt, och är därför viktigt både för personalen
och för brukarens rättssäkerhet och delaktighet.

MEDVERKANDE

Utbildningshalvdagen riktas till utförare, till exempel inom
omsorg och socialpsykiatri, och annan baspersonal. Innehållet
under halvdagen omfattar grunderna gällande utförarnas
dokumentationsansvar. Utbildningen inleds med en mycket kort
genomgång av det arbete som görs av biståndsbedömarna för att sätta
utförarnas arbete i sitt sammanhang. Utbildningen ges digitalt på
distans.

TID OCH PLATS

Målgrupp

ANMÄLAN

Utförare inom socialtjänsten, till exempel inom omsorg och social
psykiatri, och annan baspersonal. Utbildningen är användbar både
för dig som är nyanställd eller ska börja dokumentera, och för dig som
dokumenterar redan.

INNEHÅLL
Syftet med dokumentationen, bland annat kvalitet och rättssäkerhet
Regelverk som styr, bland annat föreskrifter SOSFS 2014:5
Kort om handläggning och biståndsbedömning
Dokumentation av planering av insats:
• uppdrag
• genomförandeplan
• målformulering
Dokumentation under genomförande, bland annat journalföring, så
kallade daganteckningar etcetera:
• vad ska skrivas?

Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom
med bakgrund inom socialtjänst och
tillsynsverksamhet. Hon arbetar sedan
2010 med utbildning, handledning och
andra former av utveckling inom det sociala
området.

Tisdag 9 februari 2021 kl. 13-16.
Digital distansutbildning

AVGIFT
1 200 kr exkl. moms för GR:s medlems
kommuner.
1 500 kr exkl. moms för övriga.
Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 22 januari 2021.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16,
kristina.elofsson@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

• när?
• hur?
• av vem?
Social dokumentation kontra HSL-dokumentation
Uppföljning
Avslutning av insats

www.goteborgsregionen.se

