Exempel på överföring av uppgifter för Bengt
Bengt behöver stöd i duschsituationen. Han beviljas insats för detta, x gånger per vecka. Utredningen har
visat att flera behov finns kring duschsituationen. Det handlar om att han behöver stöd både i duschen, att
ta sig i och ur badkaret och stöd för att känna sig trygg. På nästa sida visas information som kan behövas i
uppdraget till utföraren. Utgå från informationen och reflektera kring nedanstående frågor:

A: Hur blir det för dig som utförare att få informationen på detta sätt? Ser du skillnader från hur det ser
ut idag? Ger det tillräcklig information? Vad saknas?

B: Hur blir det för dig som utförare att i utformandet av genomförandeplanen utgå från den information
som förs över från handläggaren kring behov och mål? Hur kan personalen jobba med målen?

Obs: Personuppgifter och uppgifter om beslut, period och eventuell frekvens överförs också till utförarna.

Att tvätta sig
Bedömt funktionstillstånd: Lätt begränsning.
I dagsläget tvättar Bengt sig sittande vid handfatet. Bengt vill duscha två gånger i veckan men har svårt att hantera alla
moment när han ska tvätta sig då han står och duschar.
Avsett funktionstillstånd: Ingen begränsning.
Målet är att Bengt med träning och hjälpmedel kan hantera alla moment självständigt när han tvättar sig vid dusch.

Att röra sig omkring på olika sätt
Bedömt funktionstillstånd: Svår begränsning.
Bengt kan inte gå i trappor och inte heller ta sig i och ur badkaret.
Avsett funktionstillstånd: Måttlig begränsning.
Målet är att Bengt med träning och hjälpmedel själv klarar förflyttning i och ur badkaret. Oförändrad begränsning att gå
i trappor.

Känsla av trygghet
Bedömt funktionstillstånd: Måttlig begränsning.
Bengt känner sig otrygg när han ska ta sig i och ur badkaret och när han stående tvättar sig vid dusch. Han oroar sig
också för vad som ska hända om han faller i närområdet eller när han är ensam hemma.
Avsett funktionstillstånd: Lätt begränsning.
Målet är att Bengt känner sig trygg när han tar sig i och ur badkaret och när han tvättar sig vid dusch. Att han känner sig
trygg när han är i bostaden eller på den egna tomten samt att han är trygg när han i sällskap med personal rör sig i
närområdet. Otryggheten ska inte hindra honom från att sköta sitt dagliga liv.
Förslag på insats: Stödjande/tränande insats för stöd i duschsituationen, x gånger per vecka.
Relaterade faktorer:
Kroppsstrukturer, Strukturer som sammanhänger med rörelse: Bengt berättar att hans läkare har sagt att han har artros i
båda knäna och att det är därför han har svårt att gå.
Omgivningsfaktorer, Produkter och teknik: Bengt berättar att han använder rollator dagligen. Bengt är medveten om att
badkaret försvårar duschsituationen. Han säger att han ska kontakta arbetsterapeut för förslag på hjälpmedel och
bostadsanpassning.
Omgivningsfaktorer, Personligt stöd och personliga relationer: Sonen Johan berättar att han hjälper sin pappa med större
inköp och underhåll av huset men att han inte vill ta ansvar för ev. bostadsanpassning.
Personfaktorer: Bengt berättar att han bor ensam sedan två år och har en son som bor i tätorten. Han säger att han vill
klara så mycket som möjligt själv och vill bo kvar i sitt hus så länge det går. Enligt sonen Johan vill Bengt klara sig själv
men att han behöver ta emot hjälp.

Övergripande mål
Kunna bo kvar hemma
Leva och bo självständigt under trygga förhållanden

