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Genomförandeplan 

 

Du öppnar en tidigare skapad genomförandeplan genom att klicka på Öppna 

längst till höger på raden för önskad plan. Genomförandeplanen öppnas då i en 

egen vy, där samtliga över- och underrubriker visas i en trädvy i fönstrets 

vänstra del

 

 

 Du kan välja att visa formuläret i en Standardvy (förvald som standard 

när ett formulär öppnas) eller i en Granskningsvy. I standardvyn visas 

rubrikstrukturen för enkel navigering mellan formulärets olika delar, 

och samtliga fält i formuläret är expanderade. Standardvyn används när 

du arbetar med att fylla i uppgifter i en genomförandeplan. I 

granskningsvyn visas inte rubrikstrukturen för navigering, och endast 

fält där värden har fyllts i visas.  

 Du kan göra ändringar i genomförandeplanen under förutsättning att 

den inte är skrivskyddad.  

För att stänga genomförandeplanen och återgå till vyn 

Genomförandeplaner klickar du på Stäng längst ned i 

genomförandeplanen. 

 Planer som inte stängst på rätt sätt blir låsta, den användare som 

låst genomförandeplanen behöver låsa upp den genom att klicka på 

lås på nytt 



Skapa ny genomförandeplan  

 

 Du kan skapa en ny genomförandeplan på två olika sätt: antingen 

genom att kopiera en befintlig genomförandeplan eller genom att välja 

en fördefinierad formulärmall. Båda metoderna beskrivs nedan.  

 

Skapa ny genomförandeplan baserad på en formulärmall  
 

 Klicka på Genomförandeplan. Vyn Genomförandeplaner visas i den 

högra delen av fönstret.  

 

 I fältet Genomförande väljer du den utförarenhet som 

genomförandeplanen ska vara kopplad till 

 

 Välj önskad formulärmall i fältet Mall.  

 

 Tilldela genomförandeplanen ett lämpligt namn i fältet Namn. 

Uppgiften är obligatorisk.  

 

 Vid Datum är från-och-med-datumet för genomförandeplanens 

giltighetsperiod förifyllt med dagens datum. Om du lämnar fältet tomt 

är genomförandeplanen giltigt tills vidare ("tv").  

 

 Klicka på Skapa plan. Genomförandeplanen öppnas i en egen vy, redo 

för inmatning av uppgifter under de olika rubrikerna indikeras med en 

röd prick. Klicka på Spara när du är klar.  

 

 Om det redan finns en genomförandeplan som är pågående visas 

frågan: Vill du avsluta tidigare plan med avslutsdatum [ÅÅÅÅ-

MMDD]? [Ja/Nej]. Svara Ja på frågan för att säkerställa att endast en 

pågående genomförandeplan finns för personen inom en och samma 

utförarenhet. Meddelandet Genomförandeplan sparad visas 

 

 Om samtliga obligatoriska uppgifter är ifyllda i formuläret visas frågan 

Alla obligatoriska fält är ifyllda, vill du Upprätta Handling eller bara 

Spara? [Avbryt/Upprätta Handling/Spara]. Om du väljer Upprätta 

Handling visas den upprättade handlingen i ett nytt fönster och den 

bakomliggande genomförandeplanen skrivskyddas automatiskt. Den 

upprättade handlingen återfinns sedan under noden Dokumentation i 

pdf-format. I vyn Genomförandeplaner indikeras den skrivskyddade 

genomförandeplanen med röd text. Om du väljer Spara sparas planen 

utan att någon handling upprättas och genomförandeplanen 

skrivskyddas inte heller.  

 

 Du kan när som helst öppna genomförandeplanen på nytt från listvyn 

genom att klicka på Öppna. Skrivskyddade genomförandeplaner 

indikeras med röd text i listvyn.  



 

 När du sparar den kopierade genomförandeplanen visas följande fråga, 

om den genomförandeplan som du kopierade från är pågående: Vill du 

avsluta tidigare plan med avslutsdatum [ÅÅÅÅ-MM-DD]? [Ja/Nej]. 

Om du svarar Ja på frågan avslutas den genomförandeplan som du 

kopierade från med det avslutsdatum som visas (normalt en dag bakåt i 

tiden). Den avslutade genomförandeplanen kommer fortfarande att 

visas i sammanställningen i vyn Genomförandeplaner. Om du svarar 

Nej på frågan fortsätter den tidigare genomförandeplanen att vara 

pågående, parallellt med den nya kopian. Syftet med frågan är att 

undvika att det finns flera pågående genomförandeplaner för samma 

person, med koppling till samma utförarenhet.  

 

Gör så här för att skapa en ny genomförandeplan, baserad på en 

kopia av en befintlig plan: 

 

 Klicka på Genomförandeplan. Vyn Genomförandeplaner visas i den 

högra delen av fönstret, med befintliga genomförandeplaner i en listvy i 

fönstrets nedre del.  

 

 Klicka på Öppna längst till höger på raden för den genomförandeplan 

som du vill basera den nya planen på. Genomförandeplanen öppnas i en 

egen vy, med rubriker i en trädvy i den vänstra delen och själva 

formuläret i den högra delen.  

 Klicka på Kopiera längst ned i formuläret. En kopia skapas genast.  

 Tilldela genomförandeplanen ett lämpligt namn i fältet Namn längst 

upp i formuläret.  

 

 För att ange datum för uppföljning av genomförandeplanen markerar du 

kryssrutan Uppföljning och placerar markören i fältet direkt under 

kryssrutan. Du väljer sedan ett datum från kalendern som visas. Klicka 

på Spara när du är klar. Något av följande händer: 

 

  Om det redan finns en genomförandeplan som är pågående visas 

frågan: Vill du avsluta tidigare plan med avslutsdatum [ÅÅÅÅ-

MMDD]? [Ja/Nej]. Svara Ja på frågan för att säkerställa att endast en 

pågående genomförandeplan finns för personen inom en och samma 

utförarenhet. Meddelandet Genomförandeplan sparad visas. 

 

 Om samtliga obligatoriska uppgifter är ifyllda i formuläret visas frågan 

Alla obligatoriska fält är ifyllda, vill du Upprätta Handling eller bara 

Spara? [Avbryt/Upprätta Handling/Spara]. Om du väljer Upprätta 

Handling visas den upprättade handlingen i ett nytt fönster och den 

bakomliggande genomförandeplanen skrivskyddas automatiskt. Den 

upprättade handlingen återfinns sedan under noden Dokumentation i 

pdf-format 



 

 När du väljer Spara sparas planen utan att någon handling upprättas och 

genomförandeplanen skrivskyddas inte heller.  

 

 Du kan när som helst öppna genomförandeplanen på nytt från listvyn 

genom att klicka på Öppna.  

 


