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Äldrenämnden 

Äldres behov i centrum - strukturerad vård- och omsorgsdokumentation 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att ställa sig bakom införandet av dokumentationsprogrammet ÄBIC i Uppsala kommun 
inom äldrenämndens ansvarsområde samt 

att uppdra åt nämndens kontor att hos Socialstyrelsen ansökan om prestationsersättning för 
utbildning av processledare för ÄBIC. 

Bakgrund 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg har valt att införa dokumentationsprogrammet Äldres 
behov i centrum (ÄBIC). Programmet har utvecklats för att skapa förutsättningar för 
strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Den information som dokumenteras om den 
enskilde är beskriven med ett gemensamt språk. Detta språk utgår från internationell 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. En sådan dokumentation 
kan lättare återanvändas med bibehållen innebörd och minskar därmed risk för missförstånd 
och dubbeldokumentation. ÄBIC utgår från regelverket för handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten och omfattar både handläggare och utförare inom äldreomsorgen. ÄBIC 
bidrar t i l l : 

• Behovsinriktat och systematiskt arbetssätt 
• Gemensamt språk och strukturerad dokumentation 
• Bättre underlag för planering och uppföljning 

Metoden har utvecklats av Socialstyrelsen och kommer att bli ett instrument som används av 
samtliga kommuner. Impiementering av ÄBIC i Uppsala avses ske under 2014 med successiv 
start under 2014-2015. Socialstyrelsen kommer att börjar inhämta statistik ur systemet under 
2015 och mer fullständig statistik under 2016. 
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Utbildning av processledare för ÄBIC inom HVK har skett under 2013. Processledarna 
planerar genomförande av utbildning och impiementering av ÄBIC för biståndshandläggarna 
och information t i l l utförarna från september 2014. 

Prestationsersättning för utbildning av processledare för ÄBIC 

Socialstyrelsen kommer på regeringens uppdrag under 2014 att fördela särskild 
prestationsersättning t i l l de kommuner som har utbildat sådana processledare för ÄBIC. För 
ansökan om denna prestationsersättning behöver ärendet vara behandlat av ansvarig 
kommunal nämnd, äldrenämnden. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Tomas Odin 
T.f. Direktör 


