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Inledning 
Riktlinjens syfte är att vara ett stöd och vägledning för biståndshandläggarna 
vid bedömning och beslut avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom 
omsorgen för äldre och funktionsnedsatta personer i Vårgårda kommun. 
Riktlinjen ska underlätta vid handläggningen, främja ett tydligt och enhetligt 
synsätt för biståndshandläggningen samt bidra till att beslut fattas likartat 
efter samma bedömningsgrunder. Riktlinjen beskriver vad som i normalfallet 
kan anses tillförsäkra bistånd upp till skälig levnadsnivå i Vårgårda 
kommun. Riktlinjen är vägledande och avsteg kan göras utifrån individuella 
behov. En helhetsbedömning av personens totala behov av stöd måste alltid 
göras i det enskilda fallet. 

Individens behov i centrum, IBIC 
Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte 
utifrån utbudet av existerande insatser. Att arbeta systematiskt utifrån behov 
gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker. Med individens behov i 
centrum får också den äldre och hans eller hennes närstående ökade 
möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i 
det dagliga livet.  

För verksamheterna innebär modellen att informationen om individen 
hanteras lika av alla aktörer, vilket minskar risken för missförstånd. Både 
handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och systematiskt. 
Verksamheterna får bättre underlag till personalplanering, 
verksamhetsuppföljning och kvalitetsuppföljning. 

Modellen ger även möjlighet till bättre data för officiell statistik och öppna 
jämförelser. Ur ett nationellt perspektiv är entydiga, enhetliga och 
jämförbara data förutsättningen för att få ett tillförlitligt statistiskt underlag 
som stöd för att styra utvecklingen. 

Socialstyrelsen introducerade en nationell modell 2014 att arbeta 
systematiskt och behovsinriktat som kallades Äldres behov i centrum, ÄBIC. 
Vårgårda kommun var 2011/2012 pilotkommun åt Socialstyrelsen i deras 
arbete att utveckla modellen.   

Modellen beskriver varje individs tillstånd utifrån ICF den ”internationella 
klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa”. 
Myndighetsnämnd Lärande och omsorg beslutade att införa modellen,    
2014-06-10 Dnr.2014-000092, Äldres behov i centrum, ÄBIC, inom 
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äldreomsorg och funktionshinderverksamhet i Vårgårda kommun. ÄBIC har 
därefter ändrats till IBIC, individens behov i centrum då detta gäller alla 
individer inte enbart äldre. 

Bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL. 
Syftet med bestämmelserna i 4 kap. 1§ SoL är att enskilda personer ska vara 
tillförsäkrade bistånd upp till skälig levnadsnivå och därmed få det stöd i sin 
livsföring som de är i behov av, i de fall behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att lagen endast 
anger yttersta ramar för biståndsbesluten. Kommunen har viss frihet att 
utforma och anpassa besluten olika, så länge medborgaren som har behov av 
stöd tillförsäkras bistånd upp till skälig levnadsnivå. 

Med livsföring avses en rad olika behov av stöd och hjälp, service, 
behandling, vård och omsorg. Rätten till bistånd är inte knuten till några 
särskilt i lagen angivna insatser och heller inte av någon specifik anledning 
till biståndsbeslutet såsom ålder eller viss sjukdom. 

”Skälig levnadsnivå” anger vilken nivå av levnadsstandard som lagen 
garanterar och beskrivs som en miniminivå av standard och kvalitet 
avseende försörjning och livsföring i övrigt. Begreppet skälig levnadsnivå 
definieras dock inte närmare i lagen. Biståndet ska utformas så att det stärker 
den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. De insatser som ges ska 
vara anpassade efter behov. De ska främja social trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Var och ens 
självbestämmande och integritet ska respekteras. Insatserna bygger på den 
enskildes frivillighet eller med en laglig företrädare såsom god 
man/förvaltare, i de fall då den enskilde inte har förmåga att företräda sig 
själv.  

Bistånd enligt SoL ska präglas av en helhetssyn som beaktar individens 
totala situation, omgivning och aktuella behov. Vid en bedömning av vilken 
insats som kan komma ifråga i det enskilda fallet ska en sammanvägning 
göras av bland annat insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den 
önskade insatsen i jämförelse med andra insatser av likvärdig karaktär samt 
den enskildes önskemål. Frivillighet och självbestämmande ska vara 
vägledande vid handläggning av ett enskilt ärende. Det innebär att den 
enskilde själv bestämmer om han eller hon ska ta emot behovsbedömda 
insatser. Till socialtjänstens uppgifter hör dock att på olika sätt försöka 
motivera den enskilde ta emot stöd och hjälp. Insatserna ska anpassas till den 
enskildes aktuella förutsättningar och behov och stödet ska innefatta de 
moment som den enskilde har svårt att på egen hand klara av och i den 
omfattning som är nödvändig. 
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Behoven tillgodoses på annat sätt 
Biståndshandläggaren ska utreda om vilka behov som föreligger och om 
behoven kan tillgodoses på annat sätt. Saken ska diskuteras med den 
enskilde. Om den enskilde själv kan tillgodose sina behov med vägledning 
och stöd eller kan behoven tillgodoses med hjälp av insatser från andra 
huvudmän eller närstående, är frågor som ska prövas i samförstånd med den 
enskilde. 

Makar har ett gemensamt ansvar för praktiska bestyr i hemmet enligt 1 kap. 
2 och 4 §§ äktenskapsbalken. Hemtjänsten ska i princip inte ta över den icke 
biståndsprövande makens/makans ansvar för det gemensamma hushållet. 
Mer omfattande omsorgsbehov anses däremot inte att ligga inom detta 
ansvar. Därför kan direkta vård- och omsorgsinsatser bedömas vara av sådan 
karaktär att man inte kan begära att maken/makan tar ansvar för dessa 
insatser.  

Samma principer som för makar ska tillämpas: 

• Sammanboende par 

• Par som ingått partnerskap 

• Personer som delar hushåll 

• Personer som har hemmavarande barn över 18 år 

Vägledande principer 
Socialtjänstlagen vilar på nedanstående vägledande principer som 
handläggarna ska ha i åtanke under handläggning av ansökan: 

Helhetssynens tillämpning innebär en strävan efter att förstå sammanhang 
och den helhet som den enskilde är en del av. Utifrån den enskildes 
perspektiv ska helhetssynen beakta hela människan, både de starka och 
svaga sidorna och att de olika behoven vägs samman. Den enskildes nätverk 
ses som en resurs som ska tas tillvara. 

Normaliseringsprincipen Lyfter vikten av att socialtjänstens insatser ska 
inriktas på att underlätta för den enskilde att leva i sin invanda miljö och att 
leva och bo som andra så länge som behovet kan tillgodoses i hemmet. Den 
eventuella flyttningen till särskilt boende ska ske på ett tryggt sätt, då både 
den enskildes egna och anhörigas resurser och vanor tas tillvara. 

Frivillighet, självbestämmande och integritet. Alla verksamheter inom 
socialtjänsten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och 
integritet. Socialtjänsten ska präglas av lyhördhet för den enskildes egen 
vilja. Biståndshandläggarna ska informera och erbjuda den hjälp som 
behövs. Den enskilde kan både avvisa erbjudandet och neka till att få sin 
sociala situation utredd. Biståndshandläggarna strävar efter att ha fortsatt 
kontakt och försöker motivera den enskilde till att ta emot hjälp om personen 
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lever under skälig levnadsnivå. Undantaget för principen är när 
förhållandena är av sådan art att tvångsvård kan bli nödvändig med stöd av 
LVU, LVM och LPT. 

Flexibiliteten innebär att socialtjänstens insatser inte får utformas utifrån 
färdiggjorda mallar. Hänsyn ska tas till en individuell anpassning efter den 
enskildes egna behov och önskemål. 

Närhetsprincipen är nära förknippad med helhetsprincipen och innebär att 
den enskildes sociala eller psykosociala problem inte kan lösas isolerat från 
närstående personer eller avskilt från det egna sociala miljön och 
sammanhang. 
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ICF-livsområde Beskrivning av insatser Skälig levnadsnivå 
 

 
Skälig levnadsnivå beslutas av 
biståndshandläggare och utöver skälig 
levnadsnivå beslutas av enhetschef enligt 
gällande delegationsordning 

 
Särskilt boende för äldre 

I insatsen ingår alltid: 

• Tillgång till 
gemensamhetsutrymme 

• Tillgång till 
gemensamma 
aktiviteter 

• Daglig utevistelse på 
balkong eller liknande 

• Trygghetslarm 

• Trygghetsbesök 
dag/natt vid behov 

• Matabonnemang 

• Tvätt av kläder 

Vid behov ge den enskilde: 

• Stöd med att ta hand 
om hemmets föremål 

• Stöd med att städa 
bostaden (i 
normalfallet en gång 
var tredje vecka). 

• Stöd med att skaffa 
varor och tjänster 

• Ledsagare på boendet 

Övriga insatser beslutas 
individuellt. 

Skälig levnadsnivå 

För att beviljas särskilt boende för äldre ska ett 
eller båda av nedanstående kriterier vara 
uppfyllda: 

1. Behov av omfattande 
omvårdnadsinsatser och/eller omfattande 
medicinska omvårdnad som medför 
behov av närhet till personal och täta 
insatser som sträcker sig över hela 
dygnet.  

2. Behovet av trygghet och säkerhet i den 
dagliga livsföringen kan inte längre 
tillgodoses i det egna ordinära boendet. 

 

 

 
Korttidsboende 

I insatsen korttidsplats ska 
inga ”hemtjänstinsatser” 
beviljas separat. Dock ska det 
individuella stödbehovet 

Skälig levnadsnivå 

För att bli beviljad korttidsplats efter 
sjukhusvistelse eller vid tillfälligt behov, krävs 
att ett eller flera av följande kriterier är 
uppfyllda: 
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bedömas och beskrivas i 
uppdrag.  

1. Svårigheter att säkerställa trygghet i det 
egna hemmet exempelvis beroende på 
demenssjukdom, bristande insikt om 
egen problematik och/eller ett 
omfattande omvårdnadsbehov hela 
dygnet där trygghet och säkerhet inte kan 
säkerställas i hemmet. 

2. Bostaden är så trång att det inte är 
möjligt att förflytta sig med hjälpmedel 
eller att de hjälpmedel som behövs inte 
ryms och/eller att personal inte får plats 
vid hjälp med förflyttningar. 

3. Om personen är beviljad särskilt boende 
och trygghet och säkerhet inte kan 
säkerställas i hemmet i väntan på 
anvisning av boendeenhet. 

En individuell bedömning ska göras och i den 
ska även vägas in hem- och familjeförhållanden 
samt hur hemtjänsten fungerat före 
sjukhusvistelsen. I utredningen ska tydligt 
framgå varför behovet inte kan tillgodoses med 
hemtjänstinsatser. 

Beslut om korttidsplats upphör att gälla vid 
inskrivning på sjukhus. 

 
Parboende 

I socialtjänstlagstiftningen, 
SoL, finns det två 
bestämmelser som reglerar 
rätten till parboende.  
Socialtjänstförordningen, SoF, 
ger rätt till parboende då båda 
är i behov av ett särskilt 
boende. SoL ger rätten till 
parboende då endast den ena 
av makarna eller den 
samboende har ett sådant 
behov. Bestämmelserna 
behandlar olika situationer och 
det är nödvändigt att hålla isär 
tillämpning av dem. 

Skälig levnadsnivå 

För de fallen makar, sambor eller registrerade 
partner beviljas särskilt boende skall bedömning, 
utifrån skälig levnadsnivå, innebära att båda 
bereds plats i samma boende, om de så önskar 
och det finns plats. 

Rätten till parboende för äldre finns på 
Kullingshemmet. Där finns lägenheter med 
varierad bostadsyta.  
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Dagverksamhet med 
demensinriktning 

I insatsen dagverksamhet ska 
inga ”hemtjänstinsatser” 
beviljas separat. Dock ska det 
individuella stödbehovet 
bedömas och beskrivas i 
uppdrag. 

Skälig levnadsnivå 

Målgrupp för insatsen är personer: 

• Med diagnostiserad demenssjukdom  

• Som har en påbörjad demensutredning 

• Som av specialistkompetens tex, 
demenssjuksköterska, bedömts ha 
kognitiva svårigheter som misstänks bero 
på demenssjukdom. 

Verksamheten ska omfatta personer som bor i 
ordinärt boende. Insatsen kan i normalfallet 
beviljas upp till fyra dagar per vecka. 

Lärande och tillämpa 
kunskap 

  

Livsområdet är ett 
samlingsnamn för olika 
insatser som syftar till att 
få övergripande stöd 
med att lära sig 
problemlösning och 
beslutsfattande. 

  

 
Stöd med fungerande vardag 

T.ex. stöd med att konkretisera 
och vägleda i vardagliga 
beslutsmoment under 
dagen/veckan. Stöd med att 
göra olika val i övergripande 
vardagliga sammanhang för att 
skapa förutsättningar att 
genomföra aktiviteter såsom 
välja kläder, livsmedel, tider 
m.m. 

 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet vid behov dagligen. 

Allmänna uppgifter 
och krav 

  

Livsområdet är ett 
samlingsnamn för olika 
insatser som syftar till att 
på en övergripande nivå 
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lära sig kunna planera, 
hantera och fullfölja vad 
den dagliga livsföringen 
kräver, hantera sitt 
beteende samt att hantera 
stress. 

 
Stöd med fungerande vardag 

Tex. Stöd med att skapa 
struktur, hålla dygnsrytm, 
genomföra olika aktiviteter 
under dagen/veckan, såsom att 
klara av att passa en avtalad tid 
eller planera vad man ska göra 
under dagen. Ex. äta på 
regelbundna tider, boka tider, 
passa tider m.m. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet vid behov dagligen ex. 
boendestöd. Kan även ingå som moment i redan 
beviljat stöd. 

 
Telefonservice 

Tex. påminnelser om 
händelser under dagen, veckan 
eller månaden. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet vid behov dagligen 

Kommunikation 
  

Livsområdet är ett 
samlingsnamn för att få 
stöd med att kunna klara 
av att kunna 
kommunicera – att göra 
sig förstådd eller ta emot 
information. 

  

 
Stöd med fungerande vardag 

Tex. Att få stöd med att 
hantera sin post, att hantera 
telefon, dator etc. Höra och 
förstå talat språk. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet vid behov dagligen 

Förflyttning 
  

Livsområdet är ett 
samlingsnamn för att 
kunna få stöd med att 
kunna röra sig. 
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Stöd med förflyttning 

Få stöd med enbart 
förflyttningen i 
vardagssituationer. Såsom att 
förflyttas från säng till rullstol, 
vändning i säng, förflytta sig i 
bostaden, komma ut på 
balkong, plocka upp något 
som tappats etc. 

Dubbelbemanning beviljas 
utifrån den enskildes behov för 
dennes trygghet, att undvika 
risk för fall etc. Samråd med 
fysioterapeut. 
Dubbelbemanning kan ske av 
arbetsmiljöskäl och beslutas då 
av enhetschefen för hemtjänst. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet vid behov dagligen 

 
Ledsagning 

Få stöd med själva 
förflyttningen till och från 
plats eller servicegivare (tex. 
aktiviteter, frisör, fotvård etc.). 

Behovet att ta sig till 
vårdinrättningar bör 
tillgodoses genom sjukresa, 
vilket ligger inom ramen för 
landstingets ansvarsområde. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet en gång per vecka eller 15 timmar 
per månad. 

Ledsagning genomförs endast till aktiviteter 
inom Vårgårda kommuns geografiska gräns. 

Personlig vård 
  

Livsområdet är ett 
samlingsnamn för 
insatser som syftar till att 
den enskilde ska kunna 
ta hand om sin 
personliga vård, att ta 
hand om sin kropp och 
kroppsdelar. 
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Stöd med att tvätta sig 

Få stöd med att tvätta och 
torka hela kroppen eller delar 
av den såsom att duscha eller 
bada, rengöra kropp och hår, 
att torka kropp och hår med 
handduk efter dusch /bad. 

 

Stöd med att tvätta delar av kroppen 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet två gånger per dag (morgon och 
kväll). 

Stöd med att tvätta hela kroppen 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet dusch en eller två gånger per 
vecka. 

 
Stöd med kroppsvård 

Tex. hudvård, tandvård, 
hårvård, nagelvård. 

Skälig levnadsnivå 

I normal fallet två gånger per dag (morgon och 
kväll). 

 
Stöd med att sköta toalett 
behov 

Få stöd med att klara av att 
planera och genomföra att gå 
på toaletten Inkluderar 
hantering av 
inkontinensskydd, byte av 
stomipåse, tömning av 
portabel toalett, uppsnyggning 
av toalett i samband med 
toalettbesök osv. 

Skälig levnadsnivå 

Vid behov 

 
Stöd med att klä sig  

Få stöd med att ta på och av 
sig kläder och att välja kläder 
efter årstid. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet två gånger per dag (morgon och 
kväll). 

 
Stöd med att äta och dricka 

Tex. stöd med att klara av att 
skära upp mat med bestick, att 
föra in maten i munnen och att 
öppna olika matförpackningar. 
Stödet kan även innebära 
sällskap vid måltiden om detta 
är förutsättningen för att den 
enskilde ska få i sig måltiden. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet fyra gånger per dag (frukost, 
mellanmål, och kvällsmål samt minst ett mål 
varm mat per dag). 
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Hjälp till egenvård 

Tex. stöd med att hantera 
läkemedel, sprutor, 
ögondroppar, salvor, 
stödstrumpor m.m. 

Skälig levnadsnivå 

Enligt egenvårdsavtal utfärdat av läkare. 

Hemliv 
  

Livsområdet är ett 
samlingsnamn för olika 
insatser som syftar till att 
den enskilde ska kunna  
sköta sitt hem.  

  

 
Stöd med att skaffa varor och 
tjänster 

Tex. stöd med att planera och 
organisera olika typer av inköp 
samt apoteksärenden, att klara 
av att betala sina varor och 
tjänster, att transportera hem 
olika inköp, plocka upp varor 
och förvara dess på lämpliga 
platser. 

Inköp av dagligvaror 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet en gång per vecka. 

Inköp av sällanvaror 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet en gång varannan månad (sex 
tillfällen per år). 

Inköp av apoteksvaror 

Skälig levnadsnivå 

Vid behov. 

 
Stöd med att bereda måltider 

Tex. stöd med att planera och 
tillreda enklare måltider, 
servera, duka fram/av maten 
och dela mat. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet fyra gånger per dag (frukost, 
mellanmål, och kvällsmål samt minst ett mål 
varm mat per dag). 

 
Matdistribution 

När den enskilde inte på egen 
hand kan förse sig med 
åtminstone ett lagat mål mat 
per dag dvs. inte själv kan 
förbereda måltider, få behovet 
tillgodosett via 
hushållsgemenskap eller med 
stöd av personal värma 
färdigköpt mat alternativt gå ut 

Skälig levnadsnivå 

Matdistribution innebär abonnemang fem till sju  
dagar per vecka. 



Vårgårda kommun 
Datum 

2018-06-14 
  

  
Sida 

15(21) 
 

 

och äta på restaurang, kan den 
enskilde beviljas stöd med 
matdistribution 

 
Stöd med att tvätta kläder 

Tex. stöd med att boka tvättid, 
sortera tvätt innan den ska 
tvättas, att tvätta kläder, 
sänglinne och mindre 
hushållstextilier i tvättmaskin. 
Torkning av tvätt i torkskåp, 
torktumlare eller torkställning. 
Hänga in ren tvätt i skåp eller 
garderob, samt stryka 
gångkläder. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet en gång varannan vecka, max tre 
maskiner per tillfälle. 

Till följd av sjukdomstillstånd eller vid 
inkontinensbesvär kan tvätt behövas vid fler 
intervaller, vilket ska tydligt beskrivas i beslutet. 

 
Stöd med att städa bostaden 

Tex. stöd med att städa upp 
och damma, sopa, skura, torka 
golv, tvätta fönster och väggar, 
rengöra badrum och toaletter 
m.m. 

Skälig levnadsnivå 

Stöd med att städa bostaden i normalfallet en 
gång var tredje vecka (i ett enpersonshushåll 
städas två rok och i ett tvåpersonshushåll städas 
tre rok). 

Skälig levnadsnivå 

Övriga insatser kopplade till att städa bostaden 
tex. fönsterputs, byte av gardiner, frosta av frys 
och kyl, städa balkong m.m. 

I normalfallet högst två gånger per år. 

 
Stöd med att ta hand om 
hemmets föremål 

Tex. stöd med bäddning och 
att bädda rent, att hantera disk 
och torka av ytor vid diskbänk 
och köksbord, avlägsna avfall, 
vattning av blommor, rengöra 
hjälpmedel, stöd med 
sopsortering/källsortering 
m.m. 

Skälig levnadsnivå 

Stöd med att bädda säng en gång per dag. 

Skälig levnadsnivå 

Stöd med att bädda rent sängen i normalfallet en 
gång var 14:e dag. 

Skälig levnadsnivå 

Stöd med att diska en gång per dag. 

Skälig levnadsnivå 

Stöd med att avlägsna avfall vid behov. 

Skälig levnadsnivå 

Stöd med underhåll av hjälpmedel vid behov. 
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Skälig levnadsnivå 

Skötsel av husdjur ingår i normalfallet inte. 
Insatsen kan beviljas för kortare perioder när 
akuta situationer uppstår. 

Skälig levnadsnivå 

Stöd med vattning av blommor vid behov 

Mellanmänskliga 
interaktioner och 
relationer 

  

Livsområdet är ett 
samlingsnamn för stöd 
som syftar till att den 
enskilde ska kunna 
genomföra handlingar 
och uppgifter som 
behövs för interaktioner 
med andra människor. 
Området handlar främst 
om att ha förmågan att 
kunna ha kontakter med 
andra personer i privata 
eller formella 
sammanhang. 

  

 
Ledsagning 
Tex. stöd med att hitta och 
förflytta sig både inom- och 
utomhus (läkare, tandläkare, 
sjukgymnast, frisör, olika 
myndigheter etc.) samt stöd 
under besöket. 

Skälig levnadsnivå 

Kan beviljas en gång per vecka inom Vårgårda 
kommun. Kan ingå vid redan beviljat stöd ex. 
ledsagning till familj och vänner, vårdcentral, 
frisör osv.  

För aktivitet utanför Vårgårda kommun gäller 
ansökan för specifika tillfället högst fyra gånger 
per år. 

Utbildning, 
sysselsättning och 
ekonomiskt liv 

  

Livsområdet är ett 
samlingsnamn för 
insatser som syftar till att 
den enskilde ska kunna 
engagera sig och utföra 
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sådana handlingar som 
krävs vid utbildning, 
anställning och 
ekonomiska 
transaktioner. 

 
Stöd med att sköta sin 
ekonomi 

Tex. att få stöd i att skriva i 
giroblanketter, hjälp med att 
läsa räkningar, växla pengar 
eller klara att ta ut pengar från 
en bankomat. 

Om den enskilde inte kan 
sköta sin ekonomi på egen 
hand bör ansökan/anmälan om 
god man/förvaltare ske. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet en gång per månad. Eventuellt 
med ledsagare. 

 
Boendestöd 

Boendestöd är ett stöd främst 
avsett till personer med 
psykisk ohälsa, kognitiva 
svårigheter och/eller missbruk. 
Stödet syftar till att frigöra den 
enskildes resurser. Stödet 
innebär att boendestödjaren 
motiverar den enskilde till 
vardagssysslor som att sköta 
sitt hem, sin mat och tvätt och 
att komma ut i samhällslivet. 

Skälig levnadsnivå 

Omfattning av stödet är beroende av hur stor 
funktionsnedsättningen är och vilka 
konsekvenser det för med sig i vardagen. 

Samhällsgemenskap, 
socialt och 
medborgerligt liv 

  

Livsområdet är ett 
samlingsnamn för 
insatser som syftar till att 
den enskilde ska kunna 
engagera sig i 
organiserat socialt liv för 
att motverka social 
isolering samt otrygghet 
och oro i de fall där den 
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enskildes nätverk av 
närstående och andra 
frivilliga resurser saknas 
eller bedöms som 
otillräckliga. 
 

Aktiviteter 

Tex. stöd med att klara av att 
engagera sig i olika former av 
fritidssysselsättningar såsom; 
aktivitet, social samvaro, 
promenader och utevistelse. 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet två gånger per vecka. 

I bedömningen ska hänsyn tas till personens 
förmåga att på egen hand delta på träffpunkter 
av olika slag, gemensam lokal eller öppna 
verksamheter. Den enskilde kan bli beviljad 
ledsagning för att kunna ta sig till träffpunkten, 
gemensam lokal eller öppna verksamheter. 
Aktivitet i hemmet kan beviljas om det är 
mycket svårt för den enskilde att ta sig till 
träffpunkt, gemensam lokal eller öppna 
verksamheter eller svårigheter att delta i större 
sociala sammanhang. 

Känsla av trygghet 
  

Livsområdet handlar om 
den enskildes upplevda 
känsla av trygghet; både 
i och utanför bostaden. 

  

 
Trygghetslarm 

Möjlighet att påkalla hjälp och 
stöd under dygnets alla timmar 
för akuta situationer som inte 
kan förutses eller 
schemaläggas. För insatsen 
trygghetslarm måste den 
enskilde aktivt förstå och 
kunna använda 
trygghetslarmets funktion. 

Skälig levnadsnivå 

Vid behov. 

 
Telefonservice 

Planerade trygghetsskapande 
telefonsamtal till den enskilde. 

Skälig levnadsnivå 

Behovet av trygghet ska i första hand tillgodoses 
genom trygghetslarm. 

I normalfallet två gånger per dag 
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Trygghetsbesök via 
digitalisering 

Trygghetsskapande besök 
genom tex. digitalisering. 

Skälig levnadsnivå 

Vid behov 

Behovet ska i första hand tillgodoses genom 
trygghetslarm eller telefonservice. 

 
Trygghetsbesök 

Trygghetsskapande personliga 
besök. 

Skälig levnadsnivå 

Behovet ska i första hand tillgodoses genom 
trygghetslarm, telefonservice eller 
trygghetsbesök via digitalisering. Insatsen kan 
ges i avvaktan på att trygghetslarm installeras 
eller för personer som av olika anledningar inte 
kan hantera trygghetslarm eller prata i telefon. 
Trygghetsbesök beviljas inte om den enskilde 
har hjälp/stöd av leg. personal/hemtjänstpersonal 
under dagen. Behovet av besök anses 
tillgodosett genom de besöken. 

Personligt stöd för 
person som stödjer 
eller vårdar den 
enskilde 

  

Avser endast stöd för 
personer som vårdar 
eller stödjer en 
närstående. Begreppet 
närstående används här i 
enlighet med 5 kap. 10 § 
SoL. 

I bedömningen av vilken 
eller vilka avlösande 
insatser ska tillgodose 
behovet bör i 
normalfallet inte två eller 
flera insatser beviljas för 
att tillgodose samma 
behov. 

När behovet av 
avlösande insatser är så 
omfattande att den 
enskilde spenderar 
majoriteten av månaden i 
avlösande verksamheter, 
måste bedömning göras 
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om behovet inte längre 
kan tillgodoses i ordinärt 
boende. 

 
Avlösning i hemmet 

Insatsen syftar till att avlösa 
den anhörige som vårdar eller 
stödjer den enskilde. 

I insatsen ska inga 
”hemtjänstinsatser” beviljas 
separat. Dock ska det 
individuella stödbehovet 
beskrivas i uppdrag. 

Skälig levnadsnivå 

Avgiftsfri avlösning upp till tio timmar per 
månad. 

Avlösning i hemmet beviljas till personer som 
har ett varaktigt och omfattande 
omvårdnadsbehov och vårdas eller får stöd av 
närstående i hemmet. 

Insatsen kan beviljas för att ge den närstående 
möjligheten att upprätthålla sociala kontakter, 
uträtta ärenden och genomföra aktiviteter 
utanför hemmet. 

Beviljad tid kan inte sparas till nästkommande 
månad. 

 

 
Dagverksamhet i form av 
avlösning 

Insatsen syftar till att avlösa 
den närstående som vårdar 
eller stödjer den enskilde. 

I insatsen ska inga 
”hemtjänstinsatser” beviljas 
separat. Dock ska det 
individuella stödbehovet 
beskrivas i uppdrag. 

 

Skälig levnadsnivå 

Fyra dagar per vecka. I normalfallet kan insatsen 
inte kombineras med växelvård. 

Dagverksamhet i form av avlösning beviljas till 
personer som har ett varaktigt och omfattande 
omvårdnadsbehov och vårdas eller får stöd av 
närstående i hemmet. 

Insatsen kan beviljas dels för att ge förutsättning 
till den vårdande att kunna regelbundet få 
rekreation och vila samt dels för att underlätta 
för den närstående att verka i sin invanda miljö. 

 
Korttidsplats vid tillfälligt behov 

Insatsen syftar till att avlösa 
den anhörige som vårdar eller 
stödjer den enskilde. 

I insatsen ska inga 
”hemtjänstinsatser” beviljas 
separat. Dock ska det 
individuella stödbehovet 
beskrivas i uppdrag. 

 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet upp till en vecka och vid högst 
fyra tillfällen per år. 

Korttidsplats vid tillfälligt behov kan beviljas till 
personer som har ett varaktigt och omfattande 
omvårdnadsbehov och vårdas eller får stöd av 
närstående i hemmet om hemtjänstinsatser inte 
bedöms vara tillräckliga för att tillgodose den 
enskildes behov. Korttidsplats kan beviljas 
exempelvis: 
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• Vid plötsligt sviktande 
hälsotillstånd/sjukhusvistelse hos den 
vårdande. 

• När den vårdande tillfälligt ska kunna få 
rekreation, vila eller resa bort. 

 
Växelvård 

Insatsen syftar till att avlösa 
den närstående som vårdar 
eller stödjer den enskilde. 

I insatsen ska inga 
”hemtjänstinsatser” beviljas 
separat. Dock ska det 
individuella stödbehovet 
beskrivas i uppdrag. 

 

 

 

Skälig levnadsnivå 

I normalfallet en till två veckor på växelvård per 
månad.  

Växelvård beviljas till personer som har ett 
varaktigt och omfattande omvårdnadsbehov och 
vårdas eller får stöd av närstående i hemmet. 
Insatsen kan beviljas för att ge förutsättning till 
den vårdande att regelbundet kunna få rekreation 
och vila. 
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