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Boendeprojektet 
Boendeprojektet är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell 
psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett 
uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer 
med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av 
David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.  
 
Redovisning 
Boendeprojektet redovisas i form av en sammanfattande slutrapport inklusive en 
diskussion om viktiga gemensamma teman och rekommendationer samt 24st 
delrapporter.  
 
Dessa delrapporter organiseras under följande rubriker: 
1) Vad vi vet om boendeformer och boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder (delrapport 1) 
2) De boende (delrapporter 2 – 5) 
3) Boendestöd i ordinärt boende/bostad med särskild service/HVB-hem mm 
(delrapporter 6 – 9) 
4) Bostäder för personer med psykiska funktionshinder (delrapporter 10 – 16) 
5) Anhörigas syn (delrapport 17) 
6) Utbildning för boendestödspersonal (delrapport 18) 
7) Biståndsbedömning – gällande ansökan om boendestöd (delrapport 19) 
8) Organiseringen av boende och boendestödsverksamheter för personer med 
psykiska funktionshinder (delrapporter 20 – 24) 
 
 
Samtliga delrapporter och slutrapporten överlämnas till Socialstyrelsens NU! 
projekt, (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska 
sjukdomar och funktionshinder). 
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1. Bakgrund 
 
Boendeprojektets projektledare besökte 2005, i sin initiala inventeringsresa, ett 
tjugotal svenska kommuner för att få en uppfattning om boende och boendestöd 
för personer med psykiska funktionshinder i landet. En av många intressanta 
diskussionspunkter med kommunala tjänstemän rörde sig om en upplevelse att 
målgruppen för deras boendeinsatser hade förändrat karaktär även om det 
fortfarande handlade om personer med psykiska funktionshinder. Man påtalade att 
personer med autismspektrumstörningar alternativt Aspergers syndrom förekom 
ganska ofta bland ansökningar om bistånd. I några av kommunerna pratade man i 
termer av en ny grupp av individer som ansökte om framförallt boendestöd och 
som den psykiatriska vården inte ansåg vara i behov av vård. Denna grupp var bl a 
ofta yngre än majoriteten i den ursprungsgrupp som Psykiatrireformen hade syftat 
till. Dessutom talade man om att dessa individer inte hade vårdats särskilt länge 
och inte var så hospitaliserade på det sätt som ursprungsgruppen hade varit, samt 
att en del av dessa nya även hade ett självskadebeteende som man inte var van vid 
att hantera.  
 
Det fanns således en tydlig tendens att den övergripande målgruppen personer 
med psykiska funktionshinder år 2005 hade blivit mer heterogen än vad man 
ansåg att målgruppen hade varit tio år tidigare då reformerna på psykiatriområdet 
genomfördes. Man kunde numera möjligen skönja undergrupper: 1. de nya yngre, 
2. de med neuropsykiatriska funktionshinder samt 3. ursprungsgruppen.  
 
Ytterligare ett viktigt diskussionsämne vid ovan nämnda inventeringsresa var att 
fler och fler från ursprungsgruppen hade närmat sig eller passerat pensionsåldern 
och hade en delvis annan behovsbild vilket hade att göra med åldern i form av 
tillkommande somatiska besvär mm. Dessa ska också ses som en möjlig 
undergrupp och kunde ha ingått i föreliggande studie. Dock är dessa föremål för 
en separat studie, vilken redovisas i delrapport 2 i Boendeprojektet.  
 
2. Syfte 
 
Studiens övergripande syfte har varit att: 

a) undersöka om man kan tala om undergrupper i detta sammanhang samt  
b) om det kan vara av nytta för de inblandade parterna, främst boendestödjare 

och de boende, att uppmärksamma eventuella skillnader i behov av hjälp 
och stöd mellan dessa undergrupper.  

 
Specifikt har syftet varit att undersöka skillnader i de behov som kommer till 
uttryck vid en ansökan om bostad med särskild service, alternativt boendestöd i 
den egna bostaden för de tre ovan nämnda undergrupperna. 
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3. Genomförande  
 
Femtio akter granskades. Dessa gällde personer med psykiska funktionshinder 
vilka under de senaste åren hade ansökt om bostad med särskild service, 
alternativt boendestöd i den egna bostaden. Studien genomfördes i en mellanstor 
kommun i södra Sverige. Tillstånd för att genomföra studien ansöktes hos 
Omsorgsnämnden i kommunen och efter erforderligt beslut fick författaren 
tillgång till de 50 akterna. Dessa tillgängliggjordes i kommunens egna lokaler. 
Endast information om varje individ som motsvarade studiens målsättning 
noterades. I redovisningen i denna delrapport har allt material avidentifierats och 
anonymiserats. Akterna granskades för information om vilka behov av hjälp och 
stöd som uttrycks i dessa utredningshandlingar. Informationen kan således 
ursprungligen ha inhämtats från den ansökande, en anhörig, en god man, en av 
kommunens anställda, en av landstingets anställda eller en av 
biståndshandläggarna.  
 
Femtio akter valdes ut av biståndshandläggarnas chef i enlighet med studiens 
syfte. Akterna gällde således personerna som ansågs tillhöra en av de tre 
undergrupperna. Ett tjugotal skulle gälla personer som tillhörde 
ursprungsgruppen, m.a.o. personerna vars diagnosbild (huvudsakligen en 
psykosdiagnos), problem samt behov av hjälp och stöd liknade det som 
presenterats av majoriteten av de personer som erhöll bistånd efter 
Psykiatrireformen. Ytterligare ett tjugotal skulle gälla personer med ett 
neuropsykiatriskt funktionshinder och ett tiotal skulle gälla personer med en 
delvis annorlunda diagnos- och problembild än den första gruppen och som 
motsvarade beteckningen ”ny grupp”. 
 
Relevant avidentifierad information från akterna noterades för varje individ.  De 
behovsområden/rubrikerna som vanligtvis förekom i akterna har även använts i 
denna framställning:  
      -    personlig omvårdnad 

- förflyttning 
- matsituation 
- hushållsgöromål 
- ekonomi 
- kommunikation 
- psykosocial 
- sysselsättning 
- bedömning  
- avtal/arbetsplan 
  

I föreliggande fall noterades de av den ansökande eller dennes representant 
anförda skälen för ansökningen. Den ursprungliga informationen bearbetades och 
sammanställdes i tabellerna som redovisas som bilaga till denna delrapport. 
Nedanstående rapporttext utgör en sammanfattning av den behovsbild som 
framträder för varje undergrupp under var och en av de ovan nämnda rubrikerna.  
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4. Resultat 
 
I nedanstående text har för enkelhetens skull de tre undergrupper kallats ”U-
gruppen” (Ursprungsgruppen) ”NP-gruppen” (Neuropsykiatri) samt ”NG-
gruppen” (den nya gruppen). 
 
Från nedanstående tabell kan man utläsa att personerna i U-gruppen är i 
genomsnitt äldre än personerna i de andra grupperna. Könsfördelningen i två av 
grupperna (U och NP) är jämn och genomsnittsåldrarna för män och kvinnor inom 
respektive grupp är lika. I den tredje gruppen (NG) är könsfördelningen däremot 
ojämn med en klar majoritet av kvinnor medan männen i denna grupp är i 
genomsnitt äldre. Diagnosprofilerna i grupperna skiljer sig naturligtvis eftersom 
det var delvis en av tankarna bakom gruppindelningen. Det är dock av betydelse 
att påpeka att spridning av diagnoserna i ursprungsgruppen är ganska stor, trots att 
någon form av psykossjukdom fortfarande är den vanligaste diagnosen. I den Nya 
gruppen spelar ångesten en stor roll i personernas liv, där det finns inslag av både 
tvångsbeteende och självskadebeteende. I NP-gruppen är det naturligtvis 
autismspektrumstörningar och Aspergers syndrom som är de dominerande 
diagnoserna. 
 
 
Tabell 1 Bakgrundsdata 
 
Grupp 
(antal) 

Ålder 
 

Kön Diagnos Lagrum 

”U-grupp” 
(20 personer) 

m* =  50 år 
(39 – 66 år) 
 
(Män = 49 år) 
(Kv.  =  51 år) 

Män =   11 
Kvinnor= 9 

Psykossjukdom =         11 
Affektiv sjukdom** =    3 
Ångestsyndrom =           4 
Personlighetsstörning =  2 

LSS§9.9 = 5 
SoL =        15

”NP-grupp” 
 (20 personer) 

m* =    32 år 
(18 – 40 år) 
 
(Män = 32 år) 
(Kv.  =  32 år) 

Män =    11 
Kvinnor= 9 

Autism mm =                7 
Aspergers syndrom =  11 
Hjärnskada =                 1 
Blandat =                       1 

LSS§9.9 =20 
 

”NG-grupp” 
(10 personer) 

m* =    35 år 
(21 – 51 år) 
 
(Män = 42 år) 
(Kv.  =  33 år) 

Män =       
2 
Kvinnor = 
8 

Ångestsyndrom =          6 
Personlighetsstörning = 3 
ADHD =                        1 

SoL =        10

* = Medelålder 
** = Depression, mani 
 
I den högra kolumnen redovisas det lagrum som respektive biståndsbeslut har 
baserats på. Dessa beslut följer självklart lagstiftningen och personerna i NP- 
gruppen har fått sitt bistånd enligt LSS. När det gäller den nya gruppen är det 
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enbart Socialtjänstlagen som har använts. I ursprungsgruppen har 25% av 
personerna sådana omfattande svårigheter att LSS är tillämpligt medan de övriga 
har beslut enligt SoL.  
 
(Det är viktigt att påpeka här att vid ovanstående sammanställning av diagnoserna 
har individens ”huvuddiagnos” använts. Ett flertal av individerna har naturligtvis 
mer än en diagnos, men här har den förstnämnda eller mest refererade diagnosen 
brukats.) 
 
Anförda skäl för ansökan om bostad med särskild service 
alt. boendestöd 
För samtliga grupper har det ofta angetts ett flertal skäl för varje individ. För 
enkelhetens och tydlighetens skull har dessa sammanfattats i nedanstående text. I 
U-gruppen har skäl anförts för 17 (av 20) personer. Det överlägset vanligaste 
stödområde som anges är hjälp av praktisk karaktär, t ex hjälp med väckning, 
tvätt, städning, sänggående, personlig omvårdnad. Andra vanliga områden som 
anges har med ensamhet att göra och/eller tendenser att man isolerar sig, med att 
man behöver hjälp att komma i gång och stöd för att ta initiativ samt med att 
skapa en struktur i vardagslivet genom att planera hemsysslor mm. Ett annat 
viktigt område rör behovet av samtal och samvaro med andra medan mer 
specifika önskemål handlar om att avlasta hustrun, behov av träning i att vistas i 
folksamlingar, ledsagning vid uteaktiviteter mm. 
 
I NP-gruppen har skäl anförts för 15 (av 20) personer. Mönstret från U-gruppen 
återkommer då behov av konkret praktisk hjälp är vanligast även här. Ensamhet 
och isolering samt svårigheter med sociala kontakter är det näst vanligaste 
området för stöd. De övriga anförda skälen inkluderar bl a svårigheter med 
koncentrationen och att sovra information, svårigheter med att förstå tid och 
planera framåt, svårigheter att bryta tankemönster, behov av att strukturera dagen. 
I NG-gruppen har skäl anförts i nio (av 10) fall. Variationen bland dessa skäl är 
större i denna grupp än i de andra grupperna. De vanligaste skälen inkluderar även 
här praktisk hjälp men behov av struktur i tillvaron samt stöd för att komma igång 
med aktiviteter är lika vanliga. De övriga skälen innehåller en önskan om stöd vid 
orosperioder, en bostad med särskild service för att klara vardagen, trygghet, 
gemenskap, samspel med andra samt ensamhetsproblematik. 
 
Personlig omvårdnad 
Åtta av 20 personer i U-gruppen bedöms ha behov av hjälp och stöd när det gäller 
aspekter av personlig omvårdnad, vilket innebär att en majoritet i undergruppen 
klarar denna grundläggande funktion på egen hand. Behoven som 
uppmärksammas i utredningarna är hårvård och fotvård (2 personer), stöd genom 
påminnelse att hålla sig ren (2 personer) samt stöd vid uppstigning/sänggående. I 
NP-gruppen har 7 (av 20) personer behov av hjälp och stöd i detta avseende och 
det mest återkommande för dessa är behovet av påminnelse, medan två personer 
behöver mer praktiskt stöd. I NG-gruppen är det 3 av 10 som har behov av hjälp 
med den dagliga hygienen och deras behov är av skiftande karaktär. 
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Förflyttning 
Med ordet förflyttning associerar man oftast till konkreta fysiska svårigheter att 
röra sig vilket hör ihop med någon form av fysiskt funktionshinder. För U-
gruppen, där det var 9 (av 20) som hade behov av stöd, var det endast en person 
som hade sådana besvär att en rollator var nödvändig. Det vanligaste problemet 
var i stället av fobisk karaktär där några hade svårigheter att utnyttja allmänna 
kommunikationer på grund av rädsla, andra uppvisade rädsla när man var 
utomhus eller hade behov av stöd för att uträtta ärenden utanför bostaden. Utöver 
dessa hade två personer i denna undergrupp sådan övervikt att det medförde 
besvär med promenader ute. I NP-gruppen var det endast 4 (av 20) som hade 
behov av stöd i detta avseende. Här fanns personer med liknande besvär som ovan 
med att åka buss eller vara i affärer, medan två personer hade påtagliga 
svårigheter att orientera sig ute alternativt ett bristande lokalsinne. I NG-gruppen 
var det endast 2 (av 10) som hade behov av stöd och dessa var både av fysisk 
karaktär: svårigheter att röra sig och en person använder rullstol och behövde 
hjälp när han/hon var ute. 
 
Matsituation 
Matsituationen inkluderar alla moment som förknippas med mat och matlagning, 
d.v.s. från planering av mathållning, planering och genomförande av inköp, val av 
produkter samt matlagningen. I U-gruppen var det 11 (av 20) som hade behov av 
någon form av stöd. För fyra av dessa var det inköpsmomentet som krävde stöd 
varav två av gruppen hade uttalade behov av planeringsstöd. Enkel hushållning 
förekom bland dessa där man utnyttjade tillgång till färdiglagad mat. Ytterligare 
en klarade matsituationen när han/hon mådde bra dock inte när denne mådde 
sämre.  
 
I NP-gruppen var det 12 (av 20) som hade behov av stöd. För sex av dessa gällde 
planering och strukturen kring mathållningen. Även i denna grupp var det någon 
som utnyttjade tillgången till färdiglagad mat, men de övriga stödbehoven skilde 
sig från ursprungsgruppen. Detta i form av svårigheter att avgöra lagom 
matmängd, ett kontrolltvång som vållade avsevärda svårigheter att använda sig av 
en spis med konsekvens att denne mest åt kall barnmat, en annan behövde att 
någon satt med under måltiderna för att man skulle kunna äta ordentligt, en 
behövde sitta ensam och äta eller endast i en liten grupp och hade således svårt att 
bo kollektivt.  
 
I NG-gruppen var 7 (av10) i behov av hjälp och stöd med matsituationen. För tre 
av dessa var det då man mådde dåligt annars klarade man situationen. Övriga 
svårigheter yttrade sig att någon slarvade med maten och behövde stöd vid 
planering och matlagning, en annan hade ett besvärligt förhållande till mat och 
behövde stöd medan ytterligare en hade svåra kostproblem på grund av att denne 
inte kunde äta fast föda. 
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Hushållsgöromål 
I U-gruppen var det 19 (av 20) personer som behövde stöd i detta avseende. 
Städning (10 personer) och stöd med att hantera tvätt/kläder (6 personer) var de 
vanligast förekommande problemområden. Någon behövde hjälp på grund av ett 
fysiskt funktionshinder medan en annans hjälpbehov bestod av stöd för att 
organisera och planera hemsysslorna.  
 
I NP-gruppen var det 14 (av 20) som hade behov av stöd med hushållsgöromål, 
bilden är dock något annorlunda än för U-gruppen. I NP-gruppen var det fem som 
hade påtagliga problem med det mesta av hushållssysslorna (städ, tvätt och inköp) 
medan många av de övriga nio hade varierande svårigheter som yttrade sig i 
behov av hjälp med att organisera dessa sysslor i det egna hemmet. I några fall 
handlade det om svårigheter att se vad som behöver göras och behov av struktur 
runt sysslorna. Två av dessa behövde verbal vägledning för att kunna komma i 
gång med att sköta sin lägenhet. Mer specifika svårigheter uppstod hos en som 
samlade tidningar och kunde inte slänga bort dessa medan en annan behövde hjälp 
med att sortera post.  
 
I NG-gruppen var det åtta (av 10) som hade behov i detta avseende och 
behovsbilden var av skiftande karaktär. Två behövde hjälp med allt som rörde 
hushållet, en behövde hjälp med att se vad som skulle göras, planera vad som 
skulle göras och sedan genomföra det och ytterligare en hade svårt med att ta 
initiativ och behövde hjälp att komma i gång. Två bodde vid ansökningstillfället 
hos föräldrar som skötte allt åt dem och en fastnade i det han/hon var upptagen 
med i hushållet och visste inte när man skulle sluta och den sista uppfattade 
tvätten som en stor svårighet på grund av tvångshandlingar. 
 
Ekonomi 
Behov av stöd och hjälp med att hantera sin ekonomi var det av samtliga områden 
som det fanns minst skrivet om och minst specificerat. I U-gruppen var det fyra 
(av 20) med hjälpbehov där två redan hade assistans av en god man och två andra 
hade behov av stöd där de enda specificerade behoven var handhavande av pengar 
och betalning av räkningar. I NP-gruppen var det fem av de åtta med behov som 
redan hade hjälp från antingen an god man eller en släkting. Tre kvarstod med 
ospecificerat hjälpbehov förutom en som hade dåligt grepp om större summors 
värde. Bilden var liknande bland de i NG-gruppen där två av fyra med behov 
redan hade det nödvändiga stödet medan två andra hade behov av hjälp varav en 
med ett specificerat behov som rörde bank och postärenden. 
 
Kommunikation 
Under denna rubrik är det huvudsakligen svårigheter som handlar om verbal 
kommunikation vilket redovisas i akterna. I U-gruppen är det endast i fyra fall (av 
20) där man påtalar eventuellt behov av hjälp. En person har svårt att uttrycka sina 
behov, en annan har svårt att uttrycka sin mening och en tredje har stort behov av 
att prata med människor han/hon har stort förtroende för. I NP-gruppen är bilden 
en annan. Tio (av 20) bedöms ha kommunikationssvårigheter och åtta fall av 
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dessa har man problem att uttrycka sina behov och i vissa fall att även att be om 
hjälp eller att man sällan ber om hjälp. Två personer har svår att ta kontakt med 
andra och två har svårigheter att umgås med fler än två personer vid samma 
tillfälle. Andra problem som nämns för personer i denna grupp är att man 
missförstår andra i det sociala samspelet och att det uppstår problem med tolkning 
av andra personer eller sin omgivning. I NG-gruppen är kommunikation ett 
mindre problemområde då endast två (av 10) har enligt bedömningen svårt med 
att be om hjälp även om man inte saknar den verbala förmågan. 
 
Psykosocialt 
Innehållet i aktmaterialet under rubrikerna ”kommunikation” och ”psykosocialt” 
är i flera av fallen snarlikt. De olika biståndshandläggarna har inte alltid haft 
samma strategi för var man ska placera den inhämtade informationen. Denna 
redovisning följer dock den fördelning som finns i akterna. I U-gruppen är det 15 
(av 20) som har behov av stöd på det psykosociala området. Ett huvudtema i 
akterna för denna grupp är det begränsade eller minimala umgänget. I två fall är 
det endast föräldrar man umgås med, medan två andra inte har några egna vänner 
man umgås med. Andra behov av stöd i detta avseende som uttrycks i akterna, är  
t ex att någon behöver sällskap för att kunna må bra, att man är i behov av sociala 
kontakter och samtalsstöd eller att det finns folk som kommer och prata med dem. 
 
I NP-gruppen är det 16 (av 20) som har behov av stöd på detta område. Bilden är 
lik den för U-gruppen i och med att åtta av dessa har ett ytterst begränsat nätverk 
där det är den närmaste familjen eller professionella kontakter som utgör 
merparten av dessa personers sociala nätverk. Det finns dock andra problem som 
påtalas för denna undergrupp: tre har svårigheter att vara ensamma och behöver 
en nära mänsklig kontakt, medan fem tenderar att vända på dygnet och 
biståndshand-läggarna skriver om behov av struktur för att motverka dessa 
tendenser.  
 
I NG- gruppen är det sju personer (av 10) där man påtalar behov av hjälp. Dock är 
några av dessa av mindre allvarlig art och flera personer har inga påtagliga 
psykosociala behov alls. De problem som nämns är behov av att ha folk omkring 
sig, att man har tappat kontakten med familjen, att man behöver struktur för att 
göra vardagen förutsägbar samt att man behöver uppmuntran för att ta initiativ på 
det psykosociala området. 
 
Sysselsättning 
Under rubriken ”sysselsättning” ges i många av akterna information om huruvida 
individerna har någon form av sysselsättning och inte enbart om det föreligger 
behov av hjälp och stöd på området. I U-gruppen ges det information om att åtta 
personer har sysselsättning/arbete eller intressen. På behovssidan är det endast två 
personer som inte bedöms ha någon sysselsättning. En annan behöver motiveras 
till aktiviteter och ytterligare en har behov av hjälp för att komma till aktiviteter. I 
NP-gruppen är det fem som har någon form av ordnad sysselsättning och lika 
många som inte har det. Bland övriga är det en som har svårt att ta till sig 
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instruktioner vilket gör det besvärligt i en arbetssituation och en som inte kommer 
i gång med aktiviteter trots många intressen. I NG-gruppen är det egentligen ingen 
som har behov av stöd i detta avseende. Fem har ordnade aktiviteter och intressen 
i form av syförening, kör, kyrkan, kursverksamhet mm.  
 
Bedömning och Avtal/arbetsplan 
Texten under den första av dessa rubriker motsvarar biståndsbedömarens 
sammanfattande bedömning av individernas behov med viss betoning på de 
områden där störst behov föreligger. Under rubriken ”Avtal/Arbetsplan” anges i 
mer detaljerad form vilka områden som man avser att utförarna av boendestödet 
ska fokusera på. En kort sammanfattning av bedömningarna presenteras nedan 
följd av en i tabellform kvantifiering av antal personer i varje undergrupp som 
bedöms behöva en insats i respektive behovsområde.  
 
För samtliga grupper är den sammanfattande bedömningen att stöd behövs i 
följande områden:  

- att få vardagen att fungera, att få trygghet i vardagen, att få upprätthålla 
struktur i vardagen, att få praktisk hjälp, socialt stöd, samtalsstöd, stöd för 
att undvika isolering, mänskligt stöd – någon att ventilera tankar med, stöd 
att komma i gång.  

- För NP-gruppen bedöms behovet av stöd som ger struktur i vardagen 
föreligga hos flera personer än för de andra två undergrupperna.   

 
Tabell 2 Antal personer i varje undergrupp som bedöms behöver en insats i 
respektive område 
 
 Personlig 

omvårdnad 
Mat/ 
Inköp 

Städ/ 
Tvätt  

Samtal, 
Samvaro

Ledsag-
ning 
fritid 

Struktur Upp- 
muntran
Stöd* 

U- ** 
Gruppen 
(20 p) 

 
5 

 
9 

 
14 

 
16 

 
13 

 
4 

 
10 

NP-
gruppen 
(20 p) 

 
5 

 
12 

 
12 

 
7 

 
12 

 
7 

 
12 

NG-*** 
Gruppen 
(10 p) 

 
2 

 
4 

 
4 

 
5 

 
4 

 
2 

 
2 

*  i kolumnen ”uppmuntran, stöd” har noterats de personer där det antyds en viss förmåga att 
genomföra en viss funktion (t ex att städa) dock att det behövs uppmuntran alt. stöd för att man ska 
kunna utföra det  
** en person i denna grupp beviljas bostad med särskild service utan närmare specifikation av 
vilka insatser som ska ingå 
***  tre personer i denna grupp beviljas bostad med särskild service utan närmare specifikation av 
vilka insatser som ska ingå 
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I tabellen ovan kan man läsa att U-gruppen och NP-gruppen inte skiljer sig 
markant från varandra i de områden där insatser har preciserats i form av ett avtal 
alt. en arbetsplan. Den huvudsakliga skillnaden finns för insatsen ”samtal, 
samvaro” där U-gruppen har betydligt fler personer som är i behov av detta 
psykosociala stöd. När det gäller behov av att få en struktur i sin vardag är det 
flera i NP-gruppen än i U-gruppen. NG-gruppens siffror påverkas av att för tre av 
tio personer står det endast att man beviljats bostad med särskild service utan 
specificering av insatserna. Man kan däremot se att ”samtal, samvaro” är en viktig 
insats för mer än hälften av de övriga i NG-gruppen. Detta motsvarar behovet i U-
gruppen.  
 
 
5. Sammanfattande kommentarer 
 
Kriteriet för urvalet av akterna i föreliggande studie var i första hand 
tillhörigheten till målgruppen personer med psykiska funktionshinder och i andra 
hand till en av de tre ovan nämnda undergrupperna. Fördelningen av akterna i 
dessa undergrupper avgjordes av chefen för biståndshandläggarna i den 
undersökta kommunen och kan således betraktas som en subjektiv bedömning. 
Urvalsproceduren kan naturligtvis ha haft en viss inverkan på studiens resultat. 
Dock tyder skillnader i bakgrundsdata mellan Ursprungsgruppen och den Nya 
gruppen som redovisas i tabell 1 beträffande ålder, könsfördelning och diagnoser 
att vissa skillnader mellan undergrupper finns och att föreliggande fördelning av 
akterna är användbar för studiens syfte. 
 
Jämförelser mellan de valda undergrupperna kan ge värdefull information om 
dessa och kan vara av betydelse för boendestödspersonalens vardagliga arbete. I 
denna text är det främst jämförelser av de tillkommande undergrupperna, personer 
med en neuropsykiatrisk diagnos och personer i den Nya gruppen, som jämförs 
med Ursprungsgruppen, den grupp som man har mest kunskap om sedan tidigare.  
 
Jämförelse mellan U-gruppen och NG-gruppen 
En sammanfattning av jämförelsen mellan Ursprungsgruppen och den Nya 
gruppen visar på att i många av de redovisade behovsområden, finns det ungefär 
lika många som har behov av någon form av hjälp och stöd. Dock finns det en 
relativt stor skillnad i graden eller karaktären av besvär. För Ursprungsgruppen är 
besvären oftast tyngre eller mer uttalade, t ex när det gäller ”kommunikation” och 
”psykosocialt”. I behovsområden av mest praktisk karaktär ”matsituation” och 
”hushållsgöromål”, uttrycks behov av rent praktiskt stöd betydligt oftare för 
Ursprungsgruppen än för den Nya gruppen, medan för den senare är besvären av 
mer skiftande karaktär och inte så grundläggande. En klar skillnad finns också 
beträffande ”förflyttning” där ett flertal av Ursprungsgruppen har problem av 
fobisk karaktär och svårigheter att förflytta sig ute i samhället. 
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Jämförelse mellan U-gruppen och NP-gruppen 
En sammanfattning av jämförelsen mellan Ursprungsgruppen och NP-gruppen 
visar också på både likheter och skillnader. När det gäller behovsområden 
”matsituation”, ”personlig omvårdnad” och ”ekonomi” är behoven ganska lika. 
Likheter kan även ses för ”förflyttning” och ”hushållsgöromål”, men med den 
skillnaden att det föreligger problem av mer kognitiv karaktär för NP-gruppen i 
dessa avseenden, t ex svårigheter att orientera sig och bristande lokalsinne, samt 
behov av hjälp med att organisera och se vad som behöver göras när det gäller 
hushållsgöromål. På det psykosociala området är individernas sociala nätverk lika 
begränsade, men NP-gruppen har andra problem än Ursprungsgruppen. De två 
mest utmärkande skillnaderna mellan dessa undergrupper är att ett flertal av 
personerna i NP-gruppen har svårigheter att uttrycka sina behov samt att i den 
sammanfattande tabell (2) som gäller behov som tas upp i avtalet/arbetsplanen, är 
det en betydligt större andel av Ursprungsgruppen som är i behov av samtal och 
samvaro än i NP-gruppen. 
 
Ursprungssyftet 
Ursprungssyftet med studien var att undersöka om man kunde tala om 
undergrupper i detta sammanhang och om det kan vara av nytta för de inblandade 
parterna att uppmärksamma eventuella skillnader i behov av hjälp och stöd. 
Denna studie är det första i sitt slag och författaren anser att det är värdefullt att 
uppmärksamma dessa skillnader, framförallt i utbildningssyfte för boendestöds-
personal. Det är självklart att varje person som söker bostad med särskild service 
eller boendestöd är unik och har egna behov och resurser, men generell kunskap 
och specifik kunskap kring dessa undergrupper bör vara av stor hjälp i det 
vardagliga arbetet. Författaren är medveten om att genom att tala om 
undergrupper eller som det kan också tolkas som, kategorier, finns det naturligtvis 
en risk att man ”skär alla över en kam”. I detta fall är det för att bringa reda och nå 
förståelse. Denna studie har genomförts på ett femtiotal akter från en kommun i 
Sverige. Det vore värdefullt att upprepa studien på andra håll i landet samt 
diskutera innehållet tillsammans med berörda parter för att utvinna mer 
evidensbaserad kunskap på detta område. 
 
Studien genomfördes vid årsskiftet 2006-2007. Kontakt togs under våren 2008 
med enhetschefen för handläggarna i den berörda kommunen för att kolla om 
trenden höll i sig. Svaret blev att ”undergrupperna NP och NG har ökat mycket. 
Många av de yngre har förutom det vi tidigare sett; ångest, olika typer av 
självskadebeteenden, ätstörningar också sociala problem som gränsar mot 
missbruk, kriminalitet och att de vuxit upp i mindre fungerande familjer”. 
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Bilaga 1  Bakgrundsdata     Ursprungsgruppen 
 
Nr Ålder Kön Diagnos Lagrum Ev. anförda skäl 
U 46 K Pers + P 9.9  
U 55 M P       S 9.9 Bostadslös och ensam 
U 42 M P       S 9.9  
U 43 M P       S 9.9 Tidigare haft gruppbostad, för 

stökigt där 
U 43 K Å      Pers 9.9 Hjälp med väckning, tvätt, säng-

gåendet, tendens att isolera sig 
U 49 K P SoL Vill ha stöd 2ggr i veckan 
U 56 M P      S SoL Ensamhetsproblematik, stöd och 

hjälp att sköta bostad och hygien, 
gränssättningsproblem. Blir lätt 
utnyttjad 

U 55 M P      S SoL  
U 40 K Å    P SoL Hjälp att komma igång hemma med 

vardagliga aktiviteter, psykosocialt 
stöd 

U 65 K A     Å SoL Samtal, samvaro, hjälp med inköp, 
gemenskap med andra 

U 54 K A SoL Hjälp att strukturera hemsysslor, 
städ, tvätt, matlagning + ledsagning 
vid uteaktiviteter + samtal/samvaro 

U 63 M Å SoL Oro, impulser gör livet besvärligt 
för honom och frun, avlastning? 

U 66 K P       A SoL Hjälp med dagliga sysslor, stöd mot 
ensamhet 

U 44 M Pers     A SoL Hjälp med hushållsgöromål, 
planering av vardagen 

U 39 M P       S A SoL Hjälp att klara vardagen utan att 
belasta föräldrarna 

U 51 K A     Å SoL Hjälp med städning, hjälp att på-
börja och genomföra, städ och hålla 
ordning, hjälp med struktur, rutiner 

U 46 M Å      Pers SoL Bryta isolering, komma ut i naturen, 
prata/umgås 

U 56 M  P       S SoL Samtal och samvaro. Träning att 
vistas i folksamlingar, komma 
igång med hemsysslor 

U 47 K P      S SoL  
U 41 M P      S SoL Svårt att ta initiativ, städa, besöka 

bio mm + samtal och samvaro 
 Medel=50 

M = 49,1 
K = 51,2 

11 
M 
9  K 

P = 11 
A = 3 
Å = 4 
Pers =2 

9.9 = 5 
SoL = 15

 

Diagnos P = Psykos, P   S = Psykos Schiz, A  =  Affektiv, Å = Ångest, Pers = 
Pers st. 
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Neurogruppen (NP) 
 
Nr Ålder Kön Diagnos Lagrum Ev. anförda skäl 
NP 31 K Aut + Pers 9:9 Vill byta bostad med s s, 

nuvarande för stort – ökar oron 
NP 18 M Asp ADHD 9.8 Koncentration, Intryck, Sovra 

information, Förstå andras 
känslor, Se helheter, Lära sig att 
få ett eget boende 

NP 24 K P    Aut 
Lindrig 
utv.st 

9.9 Svårt att självständigt klara 
morgonbestyren 

NP 40 K Asp  Pers 9.9 Ensam och isolerad, vill bo där 
det finns tillgång till personal 
dygnet runt 

NP 38 K Aut 9.9 Mår dåligt em + kvällar, 
Behöver personal dygnet runt 

NP 27 M Asp ADHD 9.9 Föräldrar låsta pga att jag ej 
klara ensamhet + hjälp med mat, 
tvätt, vanliga livet 

NP 32 M P   S  +  Aut 9.9  
NP 33 M Asp 9.9  
NP 35 M Aut 9.9 Klarar ej sköta vardagssysslor, 

ej förmåga att ta sociala 
kontakter, svårt att förstå tid och 
planera,  

NP 40 M Asp  ADD 9.9 Behov av boendestöd – slänga/ 
sortera tidningar, golvstädning, 
toalett städning, hjälp att 
kontakta träffpunkten + syssel-
sättning + behöver komma ut 
och lära mig någonting 

NP 40 M Hjärnskada 
+ Aut 

9.9  

NP 40 M Asp  9.9 Dagliga sysslor, sociala 
kontakter 

NP 40 K Asp 9.9 Svårt att planera hushållsgöro-
mål, svårt att sortera papper/ 
post, svårigheter att ha uppmärk-
samhet på flera uppgifter 
samtidigt + det blir rörigt i 
lägenheten då blir jag stressad 

NP 19 K Asp 9.9 Kan ej sköta tvätt och städ helt 
själv, ej lagar riktigt mat, svårt 
att sköta ekonomin, väldigt iso-
lerad, hjälp med läkarbesök mm 

NP 24 M Asp      P 9.9 Svårt att passa tider, hjälp med 
städning, tvätt matlagning, 
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struktur Behöver stöd i början 
vid eget boende 

NP 31 K Aut 9.9 Behöver hjälp att bryta 
tankemönster, någon som följer 
med vid handling, äta ute. 
Behöver hjälp att strukturera 
dagen annars passiv. Kan ej vara 
ensam en längre tid 

NP 32 M Aut 9.9  
NP 34 K Asp      Å 9.9 Behöver stöd för att få trygghet 

och kunna leva självständigt 
NP 35 K Asp 9.9  
NP 34 M Aut 9.9 Svårigheter: handla mat, kläder, 

matlagning, tvätta, städa delvis, 
ekonomin, socialt stöd annars 
risk för isolering 

 Medelålder 
= 32 
M = 32,3 
K = 32,4 
 

M = 
11 
K = 9 

Aut = 7 
Asp = 11 
Hjärnsk = 1 
Blandat = 1 

  

Diagnos P = Psykos, P     S = Psykos Schiz, A  =  Affektiv, Å = Ångest, Pers = 
Pers st. 
Aut = Autism mm, Asp = Aspergers, ADD, ADHD, Utv.st 
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Nya gruppen (NG) 
 
Nr Ålder Kön Diagnos Lagrum Ev. anförda skäl 
NG 21 K Å SoL  
NG 41 M ADHD SoL Behöver stöd för att komma 

igång med aktiviteter, skapa och 
behålla en struktur. Behöver 
boendestöd som startmotor 

NG 37 K Å SoL Behöver stöd då hon mår dåligt i 
perioder, stark oro 

NG 21 K Å   Ätstörn. SoL Stöd vid måltiderna några ggr i 
veckan + stöd för aktiviteter 1-2 
ggr i veckan 

NG 37 K Pers SoL Hjälp med dusch + annan 
personlig omvårdnad pga av 
förlamning (psykiskt betingat) i 
armar, ben och bål - skiftar 

NG 27 K Å SoL Vill ha en bostad med s s för att 
klara vardagen pga tvångsbesvär 

NG 51 K Pers SoL Behöver stöd att strukturera 
tillvaron, hitta goda rutiner för 
personlig omvårdnad, hjälp med 
hemsysslor 

NG 43 M Å SoL Stöd i den dagliga livsföringen, 
avlasta föräldrarna 

NG 22 K Självskade- 
beteende Å 

SoL Psykosocialt stöd- samtal och 
samvaro. Stöd för att upprätta 
strukturen, hitta goda rutiner. 
Trygghetsskapande insatser. 
Hjälp att bryta isolering. 
Gemenskap med andra, stöd att 
samspela socialt med jämnåriga. 
Hjälp att upprätta kontakter med 
nätverket och skapa nya 
kontakter, ledsagarservice 

NG 48 K Pers     A SoL Ensamhetsproblematik, rädd att 
vara övergiven. Behöver bostad 
med s s 

 Medelålder 
= 35 
M = 42 
K = 33 

M =2 
K = 8 

Å =  6 
Pers = 3 
ADHD = 1 

SoL =10  

Diagnos P = Psykos, P     S = Psykos Schiz, A  =  Affektiv, Å = Ångest, Pers = 
Pers st. 
 



Bilaga 2 Anteckningar från akterna – Ursprungsgruppen (U) 
 
Nr Personlig omvårdnad Förflyttning Matsituation Hushållsgöromål Ekonomi 
U Behöver hjälp med 

hårvård och fotvård, 
klarar övrigt 

Behöver stöd för att 
komma till apotek och 
vårdcentral 
 

Behöver hjälp med 
inköp, stöd för att 
planera och äta 
regelbundet 
 

Behöver hjälp med 
städning 
 

 

U Behöver stöd 
 

 Mathållning, inköp 
 

Städ, tvätt och kläder 
 

Handhavande av pengar, 
betala räkningar 
 

U OK 
 

Undvika att åka buss 
 

Klarar när han mår bra 
dock låter bli att äta när 
han mår sämre 
 

Som ovan 
 

Behöver hjälp 
 

U OK 
 

OK 
 

OK 
 

OK möjligen tvätt 
 

Sköter själv 

U Stöd vid uppstigning och 
sänggående 
 

 hjälp med planering och 
inköp till måltider, stöd 
vid alla måltider 
 

hjälp med tvätt och 
klädvård 
 

 

U      
U Sköter ej 

tillfredsställande, behöver 
stöd och påminnelse att 
duscha, byta kläder och 
bädda rent 
 

Övervikt – svårt att gå 
långt 
 

Klarar med hjälp av 
boendestödet + lunch på 
arbetet 
 

Klarar ej städ och tvätt 
 

Har god man + 
boendestödjarna 
 

U OK 
 
 

OK 
 

OK 
 

Klarar allt utom städning, 
har hjälp var 14d med 
detta 

God man sköter 
ekonomin 
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U      
U OK 

 
 

Vågar ej åka buss 
 

OK, får hjälp av 
kontaktperson mm med 
matinköp 
 

Får viss hjälp men klarar 
det mesta 
 

 

U  Färdtjänst 
 

Ibland behov av hjälp 
 

Behöver hjälp med att 
organisera och planera 
hemsysslor 
 

 

U Sköts av hustrun 
 

Rollator + av hustrun 
 

hustrun 
 

Hustrun 
 

 

U      
U    Stöd med städning 

 
 

U WC 
 

  Viss städning 
 

 

U  Svårt med tåg och buss 
 

Inget större problem 
 

Städning och oordning i 
lägenheten 
 

 

U  
 

För lite motion 
 

 Tillsammans med sambon 
 

 

U Kan behöva påminnelse 
då han mår dåligt 
 

Har körkort och bil dock 
kan inte promenera 
ensam ute eller vistas där 
det är mycket folk 
 

Mest färdiglagad mat 
 

Bättre då han mår bra, 
kan inte handla själv 
 

 

U Viss hjälp med hårvård 
annars ok 
 

 Lagar ej mat själv, kan 
handla ibland 
 

Behöver påstötning när 
det gäller städ och tvätt 
 

 

U   Kan laga mat men oftast 
färdiglagad 
 

Klarar inhandla mat och 
tvätt dock ej städning 
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Nr Kommunikation Psykosocialt Sysselsättning Bedömning Avtal/arbetsplan 
U Stort behov av att 

prata med människor 
hon känner förtroende 
för 
 

Stöd för att komma ut i 
samhället och uträtta 
olika ärenden 
 

På Smedjan 
 

 Stöd att upprätthålla struktur och 
rutiner i vardagen, Personlig 
omvårdnad 
Inköp och måltidsplanering 
Samtal och samvaro 
Ledsagarservice vid fritidsaktiviteter 
och för ärenden 
 

U  Behöver folk som 
kommer och prata med 
honom, föreslå 
aktiviteter och få ut 
honom 
 

Behöver motiveras 
för mer aktiviteter 
dagtid 
 

Stöd att få vardagen att 
fungera 

Socialt stöd, planering, inköp, 
kontakter av olika slag, städ, tvätt, 
klädvård, stöd i samband med 
fritidsaktiviteter 

U Svårt att uttrycka sin 
mening, behöver stöd 
vid 
myndighetskontakter 
mm 
 

Ej kontakt med släkt och 
vänner men klarar att 
vara själv i viss mån 
 

 Dagligt stöd för att få 
trygghet i vardagen. 
Behöver närhet till 
personalen för att inte 
löper risk för att isolera 
sig 

Dagliga insatser: 
samtal och social samvaro 
Veckoinsatser: 
Uppmuntran och handledning kring 
hushållsgöromål, städning, tvätt, 
planering av inköp + inköp 
 

U Lätt för att uttrycka 
sig 
 

Har kontakt med släkt 
och vänner, ibland 
svårigheter i samspelet 

Arbetar halvtid 
Aktiv fritid 
 

Stort behov av 
mänskligt stöd, någon 
att prata med, ventilerar 
tankar, särskilt nattetid. 
Har ej klarat eget 
boende förut ej heller 
gruppbostad 
 

- inget 

U  Behov av socialt stöd, hjälp till Se ovan Dagligt: 
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samtalsstöd, hjälp till 
sociala kontakter 
 

aktiviteter 
 

stöd i samband med måltider och 
sänggående 
Veckoinsatser: 
Inköp 
Tvätt och klädvård 
 

U  barn  
 

Barnen och huset  psykosocialt stöd i form av samtal 
och samvaro för att hon ska kunna 
fokusera på sig själv och stärka 
självförtroendet 
ledsagarservice till aktiviteter 
 

U  Ej nätverk utom arbetet 
och personal 

Arbetar på 
Samhall som 
upphör nu 
 

Stöd för att påbörja och 
genomföra städ och 
tvätt 
Samtal och samvaro 
Inköp och övriga 
ärenden 

stöd att strukturera den dagliga 
livsföringen 
uppmuntran och påminnelse kring 
personlig hygien, byta kläder bädda 
rent 
stöd för att påbörja och genomföra 
städ och tvätt och andra 
hushållsgöromål på ett rationellt sätt 
inköp och övriga ärenden 
 ledsagarservice vid promenader och 
fritidsaktiviteter 
 

U Träffar få människor 
dock inga problem att 
kommunicera 
 

Har vissa kontakter 
 

Ingen syssels. Är 
hemma mycket 
 

Boendestöd för en 
meningsfull tillvaro och 
upprätthålla struktur i 
tillvaron 
 

Samtal och samvaro, städ samt 
promenader 

U    Boendestöd dagligen – 
se nedan 

hjälp att planera och genomföra 
vardagliga aktiviteter i hemmet, 
måltider, tvätt, disk, bäddning, 
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undanplockning mm 
psykosocialt stöd i form av samtal 
och samvaro 
ledsagarservice 
 

U  
 

Omgivningen kan tröttna 
på ältande av problem 
 

 Nu nedsatt förmåga att 
klara ett självständigt 
boende, behöver psyko-
socialt stöd för att bryta 
isolering och 
fokusering på 
sjukdomen samt vist 
stöd med hemsysslor 
 

psykosocialt stöd för att bryta 
isolering och fokusering på 
sjukdomen 
hjälp med inköp varje vecka 
hjälp med städ varannan vecka 
uppmuntran och motivationshjälp för 
att ta sig till träffpunkten och 
gemenskapen där 

U  Ensam, vill ha sällskap, 
någon att prata med, 
beroende av 
kontaktmannen 
 

Har en del 
intressen 
 

Behov av boendestöd 
för att klara sin vardag 
på ett bättre sätt 

ledsagarservice på lördagar, ett 
tillfälle 
per vecka för att ge stöd med 
praktiska sysslor + ett tillfälle för 
tvätt, ett par ggr per månad för 
psykosocialt stöd 
 

U  Behov av samtal och 
samvaro, avlasta hustrun 
 

 Samtal och samvaro, 
aktivering och 
stimulans 

psykosocialt stöd genom samtal och 
samvaro 
ledsagarservice för att komma utanför 
bostaden 
 

U    Behöver stöd med allt 
då hon är dålig, 
omfattande behov av 
stöd och service 
 

Bostad med särskilt service beviljas 

U  Har arbete deltid och arbete Samtal och samvaro + Städ  och psykosocialt stöd 
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barn att sköta, klarar inte 
av allt, behöver stöd och 
uppmuntran, 
 

 städning  

U  Behöver mycket 
psykosocialt stöd, 
stresskänslig, hjälp att 
stoppa för psykotiska 
fantasier 
 

 Psykosocialt stöd + viss 
städhjälp 

stöd med planering och 
genomförande av wc och 
köksstädning 
psykosocialt stöd i sin vardag genom 
samtal 

U Lätt för att uttrycka 
sig 
 

Ensam och isolerad 
 

Aktiviteter via 
socialpsykiatrin 
Många intressen 
när hon mår bra 
 

Se beslut stöd att strukturera tillvaron och hitta 
goda rutiner, hjälp att påbörja och 
genomföra regelbunden städning 
psykosocialt stöd i form av samtal 
och samvaro, stöd att komma ut på 
aktiviteter, fika mm 
 

U Sämre när han är 
stressad 
 

Behöver stöd och 
sällskap för att må bra 
 

Har prövat mycket 
olika saker 
 

Sociala svårigheter pga 
psykisk ohälsa 
begränsar honom, 
behöver hjälp att bryta 
isolering, komma ut 
mm 
 

motivations/aktiveringsinsatser för att 
bryta isolering 
ledsagarservice 
samtal och samvaro 

U   Många intressen 
 
 

Behov av regelbundet 
boendestöd för att 
förebygga isolering och 
passivitet + för att 
komma i gång med 
hemsysslor 

stöd att påbörja och genomföra 
hemsysslor på ett rationellt sätt; städ, 
tvätt, disk, inköp mm då han mår 
dåligt 
psykosocialt stöd, samtal och 
samvaro 
ledsagarservice för promenader, 
fritidsaktiviteter mm 
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träning att vistas i folksamlingar 
 

U Svårt att uttrycka sina 
behov självmant 
 

Beroende mycket av 
föräldrarna där hon vistas 
mycket 
 

Har många 
intressen 
 

Stöd med hårvård + 
hemmets sysslor, träna 
planera inhandling och 
matlagning + 
psykosocialt stöd för att 
bryta isolering 

uppmuntran och stöd för hårtvätt 
städning 
tvätt vid behov 
träning att planera handla och laga 
mat 
psykosocialt stöd i form av samtal 
och samvaro 
 

U  Umgås mest med 
föräldrar, vill ej vara 
ihop med andra 
psykgrupper 
 

Ingen 
sysselsättning 
 
 

Behov av boendestöd stöd att strukturera tillvaron + hitta 
goda rutiner i vardagen 
handledning att påbörja och 
genomföra städning  
psykosocialt stöd genom samtal och 
samvaro 
stöd att komma ut på fritidsaktiviteter 
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Bilaga 3 Anteckningar från akterna - Neurogruppen (NP) 
 
Nr Personlig omvårdnad Förflyttning Matsituation Hushållsgöromål Ekonomi 
NP klarar själv dock kan 

behöva påminnelse när 
hon mår dåligt 
 

 Svårt att organisera och 
planera matinköp och 
matlagning. Hoppar över 
måltider 
 

Svårt att organisera och 
hålla ordning i bostaden, 
städa och tvätta 
 

Akters. + God man 
 

NP Återkommande verbal 
vägledning + visst 
praktiskt stöd 
 

Kan använda buss mm 
dock svårt att undvika 
konflikter i samspelet 
med andra. Stöd och 
vägledning 
 

I liten grupp eller ensam, 
få intryck. Svårt 
regelbunden kosthållning 
 

Verbal vägledning för att 
planera, genomföra och 
slutföra uppgifterna 
 

OBS Dygnsrytm 
Stöd och vägledning 
behövs – hålla rutiner 
 

NP Behöver påminnelse för 
vissa detaljer i pers. omv. 
 

 Svårt att avgöra lagom 
matmängd. Klarar enkel 
matlagning 
 

Ej så noga med städning, 
tvättar ej själv. Klarar 
enkla ärenden, ingen 
uthållighet 

Får hjälp av föräldrar 
 

NP      
NP  Svårt att orientera sig. 

Svårt att bedöma avstånd 
 

   

NP      
NP Viss hjälp kring 

klädesbyte 
 

 Mest färdiglagad mat, 
vill ej äta på 
dagcentralen 
 

Svårt att komma igång, 
genomföra och avsluta + 
svårt att avgöra vad som 
behövas 
 

Får hjälp av föräldrarna 
 

NP   Stöd för planering av 
måltider och inköp 
 

Stöd för att sköta sin 
bostad: städ och tvätt, 
hjälp att sortera post 

God man 
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NP    Behöver hjälp med allt 

 
Hjälp behövs 
 

NP    Blir stökigt – 
tidningssamlandet 
 

 

NP      
NP   Sköter det dåligt   
NP      
NP Behöver påminnelse 

 
Vissa balanssvårigheter 
 

Ej van att sköta själv, 
behöver stöd med 
planering och 
matlagning 
 

Behöver hjälp att sköta 
bostaden, dels pga 
balanssvårigheter + svårt 
att se vad som behöver 
göras och svårt att 
komma igång + hjälp med 
tvätt och städ 
 

Besvärligt ekonomiskt, 
dåligt begrepp om större 
summors värde 
 

NP   Viss hjälp med 
strukturen runt 
mathållningen 
 

Struktur runt sysslorna 
 

 

NP  
 

Jobbigt att gå i affärer, 
buss har social fobi, 
bristande lokalsinne 
 

Kan laga mat dock 
ensidigt 
 

Klara när hon mår bra, 
behöver stöd annars 
 

Systern hjälper 

NP Svårt att klara hygien 
men vill inte alltid ta 
emot hjälp 

 Behov av stöd runt 
mathållning 
 

Klarar ej men vill inte ta 
emot hjälp 
 

 

NP Kan klara då hon har 
stöd som motverkar 
ensamhet 
 

 Har kontrolltvång, svårt 
att använda spisen, äter 
kall barnmat 
 

När hon mår bra klarar 
allt utom tvätt, behövs då 
påminnelse 
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NP    OK dock slarvar nu 
 

Haft god man, skulder, 
ont om pengar 
 

NP Klarar det mesta 
 

 Stöd vid planering och 
matlagning, svårt att 
komma igång dock kan 
laga mat, behöver någon 
som sitter med och äter 
 

Behöver stöd vid städ, 
tvätt och inköp 
 

Vill klara det själv 
 

 
 
Nr Kommunikation Psykosocialt Sysselsättning Bedömning Avtal/arbetsplan 
NP Svårt att uttrycka 

behov och om hjälp, 
svårt nya kontakter, 
behöver hjälp att 
uträtta ärenden, svårt 
med ickeverbala 
komm. 
 
 

Svårt att vara ensam, 
svårt att överblicka 
 

Har syss. på stallet 
3 dagar i veckan 
 

Bostad på egen hand ej 
fungerat behöver bost. 
med s.s Erbjudas plats i 
nytt boende för Aut + asp 

Dagliga insatser 
Stöd runt måltider, Strukturera 
vardagen, Social samvaro 
Hålla i ordning i bostaden 
Veckoinsatser: 
Planering och stöd vid inköp 
Skötsel av bostaden 
Planering och uppföljning av vad 
som hänt under veckan 
Stöd att uträtta ärenden, 
Ledsagning 
 

NP    Stark och tydlig struktur 
behövs 
 

 

NP Ber sällan om hjälp, 
tystlåten, 
kommunicerar mer 
då hon är psykotisk 

Trivs bäst i liten grupp. 
Sedvanlig nätverk familj, 
proffs, + arbetskamrater 
 

Har syss. – BG – 
skapande 
verksamhet 
 

 
 
Stresskänslig, behöver 
förberedas inför 

Under rubrik syfte: 
Inriktning av stödet i boende och 
närmiljö 
Struktur och planering av 
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Svårt med 
finmotorik, skriver 
otydligt 
 

situationer, gillar ej stökig 
miljö 
 

aktiviteter 
Pers. omv. Vid behov 
Morgonrutin via telefon, 
Kvällsrutin 
Samtal och samvaro 
Matsedel och inköp, Matlagning 
Städ och skötsel av lägenheten 
Tvätt och klädvård 
Ledsagning – vårdinrättningar, 
ärenden, fritidsaktiviteter 
 

NP  Litet socialt nätverk, svårt 
för att vara ensam 
 

Dagl. verks. i 
blomsteraffär + i 
hemmet 
 

Struktur i vardagen och 
social samvaro 

stöd vid 5 tillfällen per vecka + 
ledsagarservice 5t/månad 

NP  Social men tappar tråden 
och koncentration 
 
 

 Svårt att se sammanhang, 
sortera, nedsatt arbets- 
och korttidsminne 
Frågar när hon inte förstår 
något 
 

Pedagogiska och psykosociala 
stödinsatser 
Planera/strukturera dagens och 
veckans händelser, 
Medicinhantering 
Måltider, Planera och genomföra 
inköp 
Tid med kontaktmän för: 
Ventilera tankar, prioritera, hjälp 
att uttrycka behov, hitta och lära i 
strategier för att klara situationer 
Planera och genomföra 
fritidsaktiviteter 
Samtal och samvaro, Läkarbesök 
mm 
Vid sänggåendet 
 

 29



NP  Klarar ej vara ensam 
 
 

 struktur i vardagen, 
behöver hjälp med 
initiativ och stöd för 
planering av inköp, 
matlagning, städ och 
ekonomihantering. Någon 
att diskutera frågeställ-
ningar med och reda ut 
tilltrasslade situationer 
 

Tackade nej till erbjuden bostad, 
fick stöd och service i bostaden. 
Avtal för detta innehöll matlagning 
och kultur- och fritidsaktivitet 

NP Svårt att ta kontakt 
och att uttrycka sina 
behov, lång latens 
vid svar på frågor 
 

Litet nätverk utöver 
föräldrarna, vänder på 
dygnet, svårt med 
planering och styrning av 
aktiviteter, svårt att se 
helheten, fastnar i detaljer 

Svårt att ta till sig 
instruktioner på 
arbetsträningen 
 

Stort behov av hjälp och 
stöd för att få vardagen att 
fungera 

Inget avtal dock info från 
nätverksmöte om boendet: får 
boendestöd de dagar han arbetar för 
att komma i ordning inför arbetet + 
boendestöd en f.m. för boendets 
skötsel. Kortare stöd på helgen 
varje morgon + varje kväll för att 
komma till sängs 
 

NP Svårt att ta kontakt, 
uttrycka sina behov 
och att be om hjälp 
 

Litet nätverk utanför 
familjen, en kompis, 
klarar att vara ensam men 
kan lätt bli isolerad, lätt 
att ändra dygnsrytm, 
behöver stöd för att 
komma igång med såväl 
hushållssysslor som 
fritidsaktiviteter 

Se ovan, har starkt 
intresse för olika 
saker men 
kommer inte 
igång. 
 
 

 stöd vid bostadens skötsel; städ, 
tvätt, inköp och planering av inköp 
Stöd att sortera post 
Stöd vid aktiviteter utanför 
bostaden 
ledsagarservice 

NP  Svårt med förändringar, 
rutinbunden 
 

Har behov av detta 
i ett senare skede 
 

Stor frihetslängtan, ej blir 
styrd mm, har sina rutiner 

Stöd i att: 
-  vardagslivet struktur 
- planering och genomgång av 
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veckans aktiviteter 
-verka för deltagande i 
fritidsaktiviteter 
- få en normal dygnsrytm 
- komma igång med daglig 
verksamhet så småningom 
Hjälp med/ta initiativ till: 
matplanering: matsedel, inköp, 
planering 
- städ, tvätt i tvättstugan, klädvård 
- hålla i ordning, sortera i 
lägenheten 
- gå igenom post, föra enklare 
kassabok 
- ledsagning vid läkarbesök, 
myndighetskontakter, 
fritidskontakter 
 

NP    Stöd i vardagen, + socialt 
stöd för att bryta isolering 

Golvstädning 
Toalettstädning 
Stöd för att rensa och kasta 
tidningar 
Introduktion till träffpunkter 
 

NP     Anhörig sköter: 
Väckning 
Medicinhantering 
Planera och handla mat 
Ekonomi: räkningar 
Ledsagning vid läkarbesök 
Tillsyn och stöd – kvällstid och 
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natten + helger 
 
Stöd från A-teamet 
Planering av veckans aktiviteter 
Stöd och motivationshjälp för att 
komma igång och i ordning för 
dagen; hygien, klädval, frukost, 
bädda, diska soptömning + 
genomgång av dagen 
Stöd vid tvätt, städ, klädvård och 
skötsel av lägenheten 
Stöd så måltider blir av 
Påminnelse att ta medicin 
Samtalsstöd och social samvaro 
Aktiviteter för att bryta isolering, 
ledsagning vid kultur- och 
fritidsaktiviteter 
 

NP Kan ta kontakt dock 
svårt att utrycka sina 
behov och att be om 
hjälp 
 

Mycket litet nätverk, 
isolerar sig, dricker en 
del, lätt för att känna sig 
förföljd bryter kontakter 
då 
 

Ingen 
sysselsättning, har 
provat många 
typer av s. men 
stannar ej länge 
 

har svårt att se vad han 
behöver hjälp för dock 
visar 
psykologutredningen – 
problem att planera och 
styra sin tillvaro, koncen-
trationen och närminnet 
 

Stöd vid hushållssysslor 
Social samvaro 

NP    Stöd som underlättar 
situationen i hennes 
bostad och hålla en 
ordning 

Hjälp med/hjälp att ta initiativ till: 
Struktur kring vardagens sysslor i 
bostaden, stöd i att bibehålla 
strukturen 
Städning, stöd för att hålla ordning 
i lägenheten 
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NP Stora problem i 

kontakten med andra, 
missförståelse i 
samspelet med andra, 
svårt att uttrycka sina 
behov och be om 
hjälp 
 

Vänder på dygnet, ibland 
aggressiv pga känsla av 
att vara kränkt 
 

Ingen 
sysselsättning 
 
 

 Dagliga insatser: Tillsyn i samband 
med medicinöverlämnande 
Veckoinsatser: 
Stöd att städa, Stöd vid inköp 
Stöd vid matlagning vid två 
tillfällen per vecka, Ledsagning. 
Stöd vid läkarbesök mm 
 

NP Ibland svårt att 
uttrycka behov + 
svårt att tolka 
stämningarna i 
omgivningen 

Bra socialt nätverk inom 
familjen 
Dygnsrytm påverkas, 
behöver struktur för 
dygnet 
 

Ingen 
sysselsättning idag 
 

Se ovan  

NP Svårt att umgås med 
fler än 2 personer 
samtidigt, svårt att 
tolka andra, svårt att 
uttrycka sina behov 
 
 

Ej vänner bara släkt, 
behöver människor 
omkring sig 
 

Daglig verksamhet 
 

Behov av bostad med 
tillgång till personal 
dygnet runt, fasta rutiner, 
hjälp att strukturera 
tillvaron, 
trygghetsskapande 
insatser, bryta isolering 
 

 

NP Svårt att uttrycka 
behov och be om 
hjälp 
 

Litet nätverk, svårt med 
tidsbegreppet 
 

Har daglig 
sysselsättning 
 

Omfattande behov av stöd 
och hjälp i vardagen, både 
praktisk hjälp + 
påminnelse 

Dagliga insatser: ge vardagslivet 
struktur, stöd i vardagens sysslor 
Veckoinsatser: 
stöd vid tvätt och städ, stöd vid 
aktiviteter, följeslagare vid 
läkarbesök  
stöd vid matlagning 
ledsagarservice 
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NP Klarar samspel med 
ett par personer men 
ej i en större grupp 
 

Kontaktnät – föräldrar 
och personal. Mycket 
beroende av en pers från 
psyk. 

Ska söka daglig 
verksamhet 
 

Behov av bostad med 
tillgång till personal 
dygnet runt 

Ledsagning för att bryta isolering + 
deltagande i fritidsaktiviteter 
Träning att klara folksamlingar 
Psykosocialt – genom samtal och 
samvaro. Trygghetsskapande 
insatser 
Uppmuntran och pedagogiskt stöd 
för att praktiskt klara ett 
självständigt boende. 
Medicindistribution 
 

NP Kan ta kontakt och 
uttrycka sina behov 
 
 

Ej så många vänner i 
stan, föräldrar i 
Stockholm, risk för 
isolering 
 

Ej daglig verks. 
önskar ett arbete 
 

Behov av stöd i vardagen, 
praktisk hjälp, göra inköp 
men mest motivations- 
och aktiveringsstöd, stöd 
att delta i samhällslivet, 
psykosocialt stöd 
 

Stöd och planering vid inköp och 
andra ärenden 
Social samvaro 
 

NP  Lite kontakt med 
familjen. Tendens för 
isolering och att vända på 
dygnet. Viktigt att ha 
något att stiga upp för 

Ej daglig syss Viktigt att få rutiner, 
struktur och 
förutsägbarhet. Svårt att 
planera + valsituationer 

Dagliga insatser: 
Motivation till att hitta struktur för 
dagen och runt matsituationen 
Veckoinsatser: Hushållssysslor 
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Bilaga 4 Anteckningar från akterna – Nya gruppen (NG) 
 
 
Nr Personlig omvårdnad Förflyttning Matsituation Hushållsgöromål Ekonomi 
NG   Ok dock när hon mår 

dåligt kommer hon av sig 
 

Tidigare klarat bra dock ej 
nu 

 

NG    Behöver stöd för att sköta 
sin bostad, fastnar lätt, vet 
ej när det är dags att sluta, 
svårt att sortera post 
 

Har hjälp av modern 
 

NG  
 

 OK förutom då hon mår 
dåligt, då ingen 
initiativkraft och blindhet 
 

Hjälp till att ta initiativ till 
olika sysslor 
 

 

NG   Besvärligt förhållande 
till mat, svårt att laga 
mat, fungera då fasta 
måltider i grupp, behöver 
stöd då hon nu har egen 
lägenhet 
 

  

NG Delvis beroende av hjälp 
med daglig hygien, på 
och avklädning, 
toalettbesök, dusch och 
hårvård 
 

Använder rullstol, + 
beroende av hjälp ute 
 

Delvis beroende 
 

Behöver hjälp med allt 
 

Behöver hjälp med bank 
och post 
 

NG    Tvätten ett stort problem 
pga tvånget – kan ej 
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blanda plagg 
 

NG Påminnelse behövs när 
hon mår bra annars 
mycket hjälp 

Svårt att gå pga 
reumatism 
 

Slarvar med maten, 
behöver stöd att planera 
och laga mat 
 

Hjälp att se behov och att 
påbörja och genomföra 
 

Har hjälp med detta 
 

NG stöd vid dusch, 
påklädning mm 
 

 Kostproblem, kan ej äta 
fast föda, svälj- och 
tarmbesvär,  
 

Bor hos föräldrar som 
sköter detta 
 

 

NG     Behov av god man 
 

NG   Kan när hon mår bra men 
inte när hon mår dåligt 
och ej stöd av maken 
 

Som ovan 
 

 

 
 

Nr Kommunikation Psykosocialt Sysselsättning Bedömning Avtal/arbetsplan 
NG Ber ej om hjälp när 

hon mår dåligt, 
vänder sig bara till 
vissa 
 

Lite kontakt med familjen 
Klarar att vara ensam 
dock svårt att sysselsätta 
sig då. Ta ej initiativ till 
egna aktiviteter måste 
uppmuntras 
Tidigare skurit sig och 
missbrukat för att hantera 
sin ohälsa, avstå från 
dessa handlingar då 
någon är med henne 
 

 Behov av struktur och 
planering, dagligt 
boendestöd 

stöd att strukturera och planera 
dagen och veckan 
samtal i form av vardagsprat 
stöd vid bostadens skötsel 
promenader 
stöd med matlagning en gång i 
veckan 
ledsagning till fritidsaktiviteter 
stöd att hämta medicin på apoteket 

NG God verbal förmåga Har ett socialt nätverk av Aktiv i RSMH Behov av boendestöd boendestöd 1g ena veckan 2ggr 
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dock svårt att be om 
hjälp 
 

familj och vänner, 
behöver struktur för att 
göra vardagen 
förutsägbar 

 även på helgerna för att 
få struktur 

andra veckan + tre helger av fyra 
stöd med bostadens skötsel och 
social samvaro vid behov 
 

NG Kan uttrycka behov 
och be om hjälp 
 

Stort nätverk och klara att 
vara ensam 
 

Sjunger i kör, 
yrkesutbildning  
dock har 
sjukbidrag nu, har 
två barn 

Boendestöd ges 1g/vecka 
även under de perioder 
när hon mår bra + 
möjlighet till utökning 
då hon mår sämre 
 

stöd vid ett tillfälle/vecka med 
möjlighet till utökning när Cecilia 
mår sämre 

NG  Har socialt nätverk – 
familj och några 
kompisar, klarar att vara 
ensam 

Bibelkurs, 
skrivarkurs 
 
 

Behov av boendestöd för 
ett bra liv i vardagen 

stöd vid kvällsmat 3 ggr/vecka 
stöd vid frukost 2ggr/vecka 
stöd vid matlagning 1g/vecka 
stöd för att uträtta ärenden och 
aktiviteter vid 1-2ggr/vecka 
 

NG  Behöver stöd för social 
samvaro + bryta isolering 

 Behov av hjälp Dagligt stöd med: 
Hjälp att plocka i ordning. Lunch i 
matsalen. Social samvaro 
Personlig omvårdnad 
+Övrigt: 
Hjälp med städa, tvätta, inköp, 
dusch + ledsagarservice 
 

NG  Beroende av andra, går ej 
ut själv förutom till 
sysselsättning 
 

Har meningsfull 
sysselsättning 
 

En person som är fysisk 
närvarande för att klara 
hygienen, komma iväg 
till syssels. utföra 
hushållssysslor 
 

Bostad med särskild service 
beviljas 

NG  Klarar att vara ensam 
 

 Svårt att klara den 
dagliga livsföringen på 

strukturera vardagen, planera för 
veckan och hitta goda rutiner 
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egen hand + se beslutet motivations – och aktiveringshjälp 
för hemsysslor som städ och tvätt 
stöd att planera matsedel, 
inköpslista + handla, matlagning 
1g per vecka  
samtal och samvaro 
trygghetsskapande insatser 
 

NG  Tappat kontakten med 
vänner 
 

Upptagen av 
somatiska besvär 
+ en de intressen, 
TV 

boendestöd stöd att påbörja och genomföra 
dusch varje vecka, samtal och 
samvaro, 
ledsagarservice 
 

NG  Vill ha människor i sin 
närhet som kan hjälpa 
henne, lätt känner sig 
ensam och övergiven 
 

Inget problem då 
hon mår bra 
 

Bostad med särskild 
service 

som ovan 

NG  Har aldrig stått på egna 
ben, stöttat av familjen 
 

Har många 
intressen – 
syföreningar, kör, 
kyrkan 
 

Kan ej bo ensam nu efter 
skilsmässan då makens 
stöd försvann, 
boendestöd otillräcklig 
nu därför behövs bostad 
med särskild service 
 

Bostad med s s 
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