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Aktivitetsutförande – Strukturerat samtal och observation

1. Strukturerat samtal avseende aktivitetsutförande i bostaden
Guide:

Städa: Finns och används städredskap, rengöringsmedel och dammsugare. Utförs aktiviteten med ett gott
resultat och i tillräcklig omfattning?
Tvätta: Tvättar kläder i tvättmaskin/handtvätt, väljer lämpligt tvättprogram? Använder tvättmedel? Sorterar
tvätten rent/smutsigt och vit/kulör, lägger in ren tvätt i skåpen? Utför aktiviteten med ett gott resultat och i
tillräcklig omfattning?
Handla: Handlar brukaren i närbutik/storköp? Hur planeras inköp, blir inköpen som planerat, finns ekonomi
för inköpen. Fungerar transport till och från affären, förvaras varor på lämplig plats i kyl, frys eller skafferi?
Matlagning: Vad och var äter brukaren, finns regelbundna mattider, hur tillagas måltiden/halv eller
helfabrikat, finns struktur för att rensa ut utgången mat, utförs diskning och iordningställande efter matlagning.
Ekonomi: Betalar räkningarna i tid, behöver påminnelser eller stöd? Finns planering så att pengarna räcker
månaden ut?
Hygien: Använder hygienprodukter och i lämplig mängd. Torkar håret/huden torr med ren handduk, sköter
brukaren händer/fötter/naglar, klipper och kammar håret? Klär sig brukaren i rena kläder som är passande för
väderlek och social situation?
Sysselsättning: Hur ser brukarens vardag ut? Finns intressen och/eller inplanerade regelbundna aktiviteter/
arbete? I vilken omfattning?
Sociala kontakter: Hur ser brukarens sociala nätverk ut, närstående och proffessionella?
Sömn: Hur fungerar sömnen/dygnsrytmen? Finns rutiner vid sänggående?

1a. Brukarens beskrivning:

1b. Närståendes/boendepersonals beskrivning:

2. Observation av brukarens nuvarande aktivitetsutförande på avdelningen
2a. Personlig ADL

Beakta vid skattning: Har brukaren förmåga att fokusera och nås målet med uppgiften med önskvärt resultat?
Påbörjas och avslutas aktiviteten inom rimlig tid och på eget initiativ? Med vilken frekvens utförs aktiviteten?
Observera hur brukaren tar hand om händer, fötter, hår, tänder och huden. Klär sig brukaren i rena kläder
som är adekvata för väderlek och social situation? Finns fungerande rutiner vid sänggående och skapas en
optimal sovmiljö? Finns ett sammanhållet och stabilt sömnmönster? Behövs praktisk hjälp eller påminnelser
avseende brukarens personliga ADL vid aktivitetsutförande?
Dusch 			❏ UA		
Hårvård			 ❏ UA		
Tandvård			 ❏ UA		
Händer				❏ UA		
Fötter				❏ UA		
Hud				❏ UA		
Klädsel			❏ UA		
Sömnhygien			
❏ UA		
Sömn				❏ UA		

❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM

2b. Instrumentell ADL

Beakta vid skattning: Har brukaren förmåga att fokusera och nå målet med uppgiften med önskvärt resultat.
Påbörjas och avslutas aktiviteten inom rimlig tid och på eget initiativ? Håller brukaren ordning vid sin
sängplats, bäddar och bäddar rent vid behov, torkar av, tar bort disk? Tar brukaren hand om sina kläder
och lägger smutsiga kläder för tvätt och rena i garderoben? Iordningställer brukaren dusch/toalett efter
användande? Har brukaren ett adekvat ätbeteende, tar till sig en lagom mängd mat, går till matsalen på utsatta
mattider? Om du följt brukaren till t.ex. en kiosk: iakttogs några svårigheter att hitta, plocka varor och betala?
Behövs praktisk hjälp eller påminnelse avseende brukarens instrumentella ADL vid aktivitetsutförande?
Sängplats			 ❏ UA		
Garderob/sängbord		
❏ UA		
Matsal				❏ UA		
Toalett/dusch			
❏ UA		
Besök på t.ex. kiosk		
❏ UA		

❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM

2c. Social förmåga

Beakta vid skattning: Är den sociala interaktionen på avdelningen gentemot personal, andra brukare eller
besökare adekvat? Uppmärksamma ögonkontakt, mimik, gester, hållning, kroppsriktning. Har brukaren
förmåga att föra ett enklare samtal t.ex. initiera ett samtal, finns det en röd tråd, förmåga att lyssna, hitta nya
samtalsämnen, avväga när ett samtal är lämpligt? Ber brukaren om hjälp för mycket eller för lite, i
förhållande till faktiskt hjälpbehov? Behov av praktisk hjälp eller påminnelse avseende social förmåga?
Adekvat socialt beteende
Adekvat kroppsspråk		
Föra enklare samtal		
Förmåga att be om hjälp

❏ UA		
❏ UA		
❏ UA		
❏ UA		

❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM
❏ ANM

3a. Ange nuvarande boendesituation.
❏ Ordinärt boende utan stöd
❏ Ordinärt boende med stöd
❏ Bor i föräldrahemmet
❏ Stödboende
❏ Är hemlös

3b. Ta ställning till om nuvarande boendesituation med befintliga stödinsatser är tillräckliga i
förhållande till din intervju och boservation.
❏ Ingen åtgärd. Nuvarande boende/stödinsatser är tillräckliga. Brukarens förmåga i aktivitetsutförande
överensstämmer med de krav som ställs i nuvarande boende.
❏ Behov av åtgärd. Nuvarande boende/stödinsatser är otillräckliga. Patientens förmåga i aktivitetsutförande
överensstämmer INTE med de krav som ställs i nuvarande boende.

Anteckningar:

