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EXEMPELUTREDNING UTBILDNING SÄRSKILT BOENDE
Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter
rubriken ”behov i den dagliga livsföringen”. De livsområden som brukaren berörs av är de
som ligger under rubriken ”förtydligad ansökan”. Behovsområdena är förtydligade under
varje livsområde och åtföljs av ”bedömt funktionstillstånd”.

Ursprunglig ansökan
Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen.
Områden som berörs
Hemliv
Personlig vård

Förtydligad ansökan
Områden som berörs
Lärande och att tillämpa kunskap
Allmänna uppgifter och krav
Förflyttning
Personlig vård
Hemliv
Kommunikation
Mellanmänskliga interaktioner och relationer

Uppgifter som ligger till grund för utredningen
Uppgifterna i utredningen har inhämtats vid hembesök den 15 maj 2016 på Korttidsboendet
samt läkarintyg daterat till den 3 februari 2015 av läkare Amelia Rydberg, Vårdcentralen i
Staden. Närvarande vid hembesöket var: Greta Karlsson (lämnade efter ett kort tag), Katrin
Svensson (kontaktman) samt Hanna Handläggare (undertecknad biståndshandläggare).
Greta Karlsson samtycker till att samtalet fortgår utan hennes närvaro. Greta Karlsson
samtycker även till att information kan inhämtas från dottern och ansvarig läkare.

Faktorer relaterade till den dagliga livsföringen
Produkter och teknologi
Greta använder rollator och rullstol. Hon har en fallmatta kopplad till sängen. Hon använder
inkontinenshjälpmedel.
Personligt stöd och personliga relationer
Greta Karlsson har en dotter, Annelie och en syster som heter Asta.

Samhällstjänster och regelverk
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Greta Karlsson är beviljad hemtjänst sedan tidigare och är nu på korttidsplats.
Personfaktorer
Greta Karlsson är uppvuxen i Halmstad. Hon fick arbete i Göteborg som sömmerska och
träffade där sin make och bildade familj. Greta arbetade i som sömmerska under hela sitt
yrkesliv. Hennes största intresse är matlagning.
Hälsotillstånd
Enligt läkarintyg har Greta Karlsson en demenssjukdom och en del paranoida drag.
I samband med uppföljning den 8 maj 2016 uppger kontaktpersonen Katrin Svensson att
Greta försämrats i sin demenssjukdom efter ett fall 2014 som ledde till en höftfraktur.

Behov i den dagliga livsföringen

Lärande och att tillämpa kunskap
Kontaktmannen uppger att Greta Karlsson kan klara vissa moment själv, dock löser hon inte
att självständigt veta hur man t ex klär på sig en tröja eller byxor, hur man börjar äta eller
borsta tänderna. Hon behöver visas i hur man ska göra för att komma i gång.
Vidare uppger kontaktmannen att Greta har ett behov av omfattande hjälp i samtliga
situationer med både muntlig och fysisk guidning. Greta förstår inte vad hon ska göra i alla
situationer.
Att fatta beslut
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats i form av aktiv påstötning för att stödja
Greta att genomföra en vald lösning så som, ex. välja kläder, på- och avklädning, i samband
med måltidssituationen och i samband med övrig val i daglig livsföring.
Avsett funktionstillstånd
Svår begränsning
Målet är att Greta ska stödjas i att göra viktiga val i sin vardag.

Allmänna uppgifter och krav
Enligt kontaktmannen har Greta Karlsson ingen förmåga att ansvara för sin vardag
självständigt. Greta har ett omfattande behov av att få hjälp med att klara sin dagliga
omvårdnad i form av mediciner och daglig basal hygien. Greta kan exempelvis hålla i sin
tandborste men behöver aktivt visas i hur man ska göra samt att hon glömmer av efter ett kort
tag vad det är hon gör.
Att genomföra en daglig rutin
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses med kompenserande insats i form av att Greta får hjälp och
handräckning med att ta sina mediciner samt i övriga dagliga rutiner.
Avsett funktionstillstånd
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Svår begränsning
Målet är att Greta genom stöttning och påminnelse från personal ska få hjälp med att planera,
hantera och fullfölja dagliga rutiner.

Kommunikation
Kontaktmannen uppger att Greta Karlsson har ett behov av omfattande hjälp i samtliga
kommunikativa situationer med både muntlig och fysisk guidning. Greta förstår inte vad hon
ska göra i alla situationer. Hon har svårt att kommunicera muntligt. Hon kan tydligt visa om
hon inte orkar sitta med de andra då hon med sitt kroppspråk talar om att hon vill vara i fred.
Kontaktmannen uppger att Greta ibland kan få fram en kortare mening men oftast talar hon
osammanhängande. Vidare framkommer att Greta kan förstå kortare instruktioner när
personalen faktiskt visar hur man ska göra med tandborsten eller med besticken. Greta kan
klara av uppgiften men kan glömma efter ett kort tag vad det är hon ska göra. Då måste hon
ha aktiv hjälp t ex vid tandborstning eller vid matsituationen. Greta kan inte längre förstå och
läsa texter.
När kontaktmannen ställer enklare frågor svara Greta oftast med enstaka ord.
Att kommunicera genom att ta emot talade meddelanden
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats i form av aktivt fysiska instruktioner
samt påminnelser.
Avsett funktionstillstånd
Svår begränsning
Målet är att Greta ska ges möjlighet att träna på att ta emot och hantera muntlig information.
Att kommunicera genom att ta emot skrivna meddelanden
Bedömt funktionstillstånd
Total begränsning
Behovet kan tillgodoses med kompenserande insats i form av personal läser för Greta vid
behov.
Avsett funktionstillstånd
Total begränsning
Målet med insatsen är att Greta ska få hjälp att läsa texter när behov uppstår.

Att tala
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats i form av att stimulera till tal.

Avsett funktionstillstånd
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Svår begränsning
Målet är att Greta ska stimuleras till att prata och berätta.

Att skriva meddelanden
Bedömt funktionstillstånd
Total begränsning
Behovet kan tillgodoses med kompenserande insats i form av att skriva en text vid behov.
Avsett funktionstillstånd
Total begränsning
Målet med insatsen är att stödja Greta när behov av att uttrycka sig skriftligen uppstår.

Förflyttning
Kortare sträckor tar Greta sig fram med hjälp av rollator och längre sträckor sitter hon i
rullstol med närvaro av personal. Hon är fysiskt rörlig. Hon är dock ostabil på benen, något
hon inte själv är medveten om. Enligt kontaktperson kan hon själv ta sig i och ur sängen och
resa sig upp från stolar. Greta behöver ständig tillsyn så hon inte går och faller. Hon har ett
rörelselarm på natten.
Att röra sig omkring på olika platser
Bedömt funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats i form av tillsyn och delvis hjälp vid
förflyttningar.
Avsett funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Målet är att Greta ska kunna vara i olika miljöer så som att förflytta sig mellan rum på
avdelningen samt i samband med promenader.

Att ändra grundläggande kroppsställning
Bedömt funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats när Greta ska inta eller att ändra
kroppsställning.
Avsett funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Målet är att Greta ska kunna variera sin kroppställning.

Personlig vård
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Katrin berättar att personalen måste hjälpa Greta Karlsson till att sköta sin hygien,
toalettbesök och av- och påklädnad. Hon får en tvättlapp och muntlig instruktion på hur hon
ska göra med den i ansiktet. Hon börjar men glömmer sen av hur hon ska göra, det krävs då
att personalen stöttar henne i fortsatt aktiv muntlig beskrivning i hur hon ska genomföra
aktiviteten.
Katrin uppger att Greta i bland klarar av att rätta till kläderna som t.ex. att dra ner tröjan eller
dra upp byxorna. Samma sak gäller kring samtliga delar i den personliga vården. Hon behöver
aktiv hjälp med att duscha. Greta klarar av att äta och dricka självständigt men behöver hjälp
med att dela maten och aktiv muntlig hjälp med att visas hur hon ska börja äta.
Katrin berättar att Greta sitter själv på toaletten, personalen får hjälpa henne med att rengöra
sig efteråt. Greta behöver påminnas om att gå på toaletten. Enligt Katrin kan hon ibland själv
säga om hon behöver gå på toaletten.
Att tvätta sig
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats i form av fysiskt guidning till daglig
hygien.
Avsett funktionstillstånd
Svår begränsning
Målet är att Greta ska fortsätta sköta sin övre hygien i ansiktet.
Att sköta toalettbehov
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses med kompenserande insats i form av aktiv hjälp i samband med
toalettbesök.
Avsett funktionstillstånd
Svår begränsning
Målet är att Greta behåller förmågan att säga till om hon behöver gå på toaletten samt att sitta
på toaletten själv.
Att klä sig
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande och tränande insats i form av guidning och aktiv hjälp
i samband med på och avklädnad. Nedre på och avklädnad kan hon hjälpa till med, genom att
lyfta sina ben.
Avsett funktionstillstånd
Svår begränsning
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Målet är att Greta ska klara av att klä sig på övre del med guidning från personal. Nedre del
behöver hon aktiv hjälp med.
Att äta
Bedömt funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats i form av stöd vid måltider samt hjälp
med att dela maten.
Avsett funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Målet är att Greta ska fortsätta att klara att äta själv genom att personal visar hur man börjar
när man ska äta.

Hemliv
Katrin uppger att Greta Karlsson får hjälp med alla hushållsnära tjänster. Greta förstår inte
instruktioner och kan därför inte medverka vid städ, tvätt och matlagning.

Att tvätta och torka kläder
Bedömt funktionstillstånd
Total begränsning
Behovet kan tillgodoses med kompenserande insats i form av tvätt.
Avsett funktionstillstånd
Total begränsning
Målet med insatsen är att Greta ska få hjälp med att tvätta sina kläder.
Att städa bostaden
Bedömt funktionstillstånd
Total begränsning
Behovet kan tillgodoses med kompenserande insats i form av städ.
Avsett funktionstillstånd
Total begränsning
Målet med insatsen är att Greta ska få hjälp med att städa sin bostad.

Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Katrin uppger att Greta inte är intresserad av att umgås med andra. Hon kan lätt bli stressad
och tycka att det är jobbigt med många människor i samma rum och blir då orolig och arg.
Katrin uppger att Greta har lättast att förstå och uttrycka sig i samanhang där endast Greta och
en person till närvarar. Greta prata då gärna om sin dotter.

Informella sociala relationer
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Bedömt funktionstillstånd
Total begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats i form av att stödja Greta i att ha
relationer med andra utifrån sina egna förutsättningar.
Avsett funktionstillstånd
Total begränsning
Målet med insatsen är att Greta ska stimuleras till relationer med andra utifrån sina egna
förutsättningar.
Känsla av trygghet
Kontaktperson Katrin berättar att Greta kan verka orolig och ibland bli arg. Hon har märkt att
det blir bättre när man förebereder Greta genom att alltid småprata och förbereda henne på det
som ska ske i närtid. Katrin berättar att Greta uttrycker oro ibland när det är för mycket
människor.
Bedömt funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats i form av att stödja Greta och
förebygga de situationer som gör henne orolig.
Avsett funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Målet med insatsen är att Greta ska kunna känna sig så trygg som möjligt.

Bedömning
Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få
dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes
möjligheter att leva ett självständigt liv.
Greta Karlsson har en demensdiagnos. Hon har ett omfattande behov av stöd och hjälp i sin
dagliga livsföring. Greta Karlson har stora begränsningar vad gäller lärande och att tillämpa
kunskap, allmänna uppgifter och krav, kommunikation, förflyttning, personlig vård, hemliv,
mellanmänskliga interaktioner och relationer samt känsla av trygghet och behöver ha tillsyn
dygnets alla timmar.
Undertecknad biståndshandläggare gör bedömningen, utifrån vad som framkommit i
utredningen, att Greta Karlsson har rätt till bistånd, enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, i form
av särskilt boende för att uppnå skälig levnadsnivå. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt.

Greta Karlsson bedöms ha nedanstående behov:
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- Stöd med lärande och att tillämpa kunskap med fokus på hjälp med att fatta beslut.
- Stöd med allmänna uppgifter och krav med fokus på hjälp att genomföra en daglig rutin.
- Stöd med kommunikation med fokus på hjälp med att kommunicera genom att ta emot
talade meddelanden, att kommunicera genom att ta emot skrivna meddelanden samt att tala.
- Stöd med förflyttning med fokus på att ändra grundläggande kroppsställning, och att röra sig
omkring på olika platser
- Stöd med personlig vård med fokus på att tvätta sig, att sköta toalettbehov, att klä sig samt
att äta.
- Stöd med hemliv på fokus på att städa bostaden och att tvätta samt torka kläder med
hushållsapparater.
- Stöd med mellanmänskliga interaktioner och relationer med fokus på informella sociala
relationer.
- Stöd med känsla av trygghet.

Övergripande mål
Leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
Ha gemenskap med andra.
Ha en aktiv och meningsfull tillvaro.

Beslut
Greta Karlsson beviljas fortsatt bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen i form av särskilt
boende.
Beslutet gäller från och med 29 mars 2016 och kan prövas på nytt vid ändrade förhållanden
och/eller behov.
Avgift uttages enligt fastställd taxa.

