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Bilaga 2: 

FORMULÄR 1: BEHOVSIDENTIFIKATION OCH BEHOVSFORMULERING 

Handläggare:      Klientidentitet: 

 Närmsta arbetsledare:     Enhet: 

Datum:      Kön: 

      Ålder: 

Klientens formule-
ring av 

sina problem (behov) 

Socialarbetarens formu-
lering av klientens pro-

blem (behov) 

Vilka argument har du 
för att tycka att detta är 

ett problem? 

Vad tänker du göra 
åt 

problemet?* 

I vilken ordning 
prioriterar  

du problemet? 

Vilka argument har 
du för ditt val av 

genomförande och 
prioritet? 

  

 

    

  

 

    

* 1 = Utredning, 2 = Förmedlar ärendet till annan, 3 = Ingen utredning eller behandling Ursprung: Rosen, A. Systematic Planned Prac-

tice (1989) 
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Bilaga 3: 

FORMULÄR 1: FÖRÄNDRINGAR I BEHOVSIDENTIFIKATION OCH BEHOVSFORMULERING 

Klientens bedömning 
av sina problem 

Socialarbetarens formu-
lering av klientens pro-

blem 

Varför är det ett pro-
blem? 

Disposition* Prioritetsord-
ning 

Varför vald disposi-
tion och prioritet? 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

* 1 = Utredning, 2 = Förmedlar ärendet till annan, 3 = Ingen utredning eller behandling Ursprung: Rosen, A. Systematic Planned Prac-

tice (1989) 
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Bilaga 4: 
FORMULÄR 2: ARBETSPLAN 

 
 
Handläggare: Klientidentitet:  
 
Närmaste arbetsledare: Datum för färdigställande av arbetsplan:  
 
Problemdefinition i pri-

oriteringsordning 
Önskvärt 

slutgiltigt mål 
Varför är det ett 

önskvärt slutmål? 
Önskvärt del-

mål* 
Varför är det ett 

önskvärt del-
mål? 

Insatser för att nå 
det önskvärda 

delmålet? 

På vilka grun-
der har insatsen 

valts? 
 
 

      

 
 

      

 
*Inkludera också dina alternativ i denna kolumn  Ursprung: Rosen, A. Systematic 
Planned Practice (1989) 
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Bilaga 5: 
FORM 2: FÖRÄNDRINGAR I ARBETSPLAN 

Handläggare:  Klientidentitet:  
 
Närmaste arbetsledare: Datum för färdigställande av arbetsplan: 
 

Datum för 
förändring 

Problemdefinition i 
prioritering-sordning 

Önskvärt 
slutgiltigt mål 

Varför är det ett  
önskvärt slut-

mål 

Önskvärda 
delmål* 

Varför är det 
önskvärda del-

mål? 

Insatser för att 
nå det önsk-
värda delmå-

let 

På vilka 
grunder 

har insat-
sen valts? 

 
 

       

 
 

       

 
KOMMENTARER TILL ARBETSPLANEN:  

*Inkludera också dina alternativ i denna kolumn  Ursprung: Rosen, A. Systematic 
Planned Practice (1989) 
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Bilaga 6: 

FORMULÄR 3: BEGRÄNSAD PLANERING OCH UTVÄRDERING 

 

Handläggare:      Klientidentitet:  

Närmsta arbetsledare:     Datum för färdigställande: 

DEL A 

Datum när mötet äger rum: 031211 
De planerade slut- och  
delmål som skall be-

handlas 
under mötet 

*Specificerat delmål som 
du har för avsikt att uppnå  

under detta möte 

Varför har du valt just dessa 
specifika delmål att behandla 

under mötet? 

Vilka planerade insatser 
kommer att användas 

under mötet? 

Varför har du 
valt 

just dessa insat-
ser? 

 
 

    

 
 

    

*För också in dina alternativ här    Ursprung: Rosen, A. Systematic Planned Prac-
tice (1989) 
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Bilaga 7: 

FORMULÄR 3: BEGRÄNSAD PLANERING OCH UTVÄRDERING 

Handläggare:      Klientidentitet:. 

Närmsta arbetsledare:     Datum för färdigställande: 

DEL B 

Datum när mötet äger rum:…………………………………… 
Mål *Graden av uppnådda  

mål 
Använda  
Insatser 

Oväntade resultat och  
slutsatser 

Planerade: 
 
 

  Oväntade önskvärda resultat; förklaring till resultatet: 

   Oväntade ej önskvärda resultat, förklaring till resultatet: 
 
 

Vad bestämdes under 
mötet?: 

  Plan för nästa möte: Önskvärda resultat och insatser, förklar-
ing: 
 

Använd denna skala för att indikera på graden av uppnådda mål: 1 = Inte alls uppnått, 2 = Uppnått i låg grad, 3 = Uppnått i något högre 

grad, 4 = I huvudsak uppfyllt, 5 = Fullt uppnått resultat. 



 

 236 

Bilaga 8: 
FORMULÄR 4: SLUTGILTIG UTVÄRDERING AV INSATSERNAS RESULTAT 

Handläggare:      Klientidentitet: 

Närmsta arbetsledare:     Datum för färdigställande: 

BEVIS FÖR INSATSERNAS RESULTAT 

 
Informationskälla* 

Resultat: Resultat: Resultat: Resultat: 

 
Egen observation 

 

    

 
Klientens egen uppfattning 

 

    

 
Rapporter/dokument 

 

    

 
Övriga källor (specificera) 

 

    

 
*Beskriv de specifika informationskällorna under relevanta resultat. Dokumentera alla de källor som du använt för att ta reda på insat-
sernas resultat. 
 


