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Boendeformer och definition/bedömningsgrund
ÄLDREOMSORG
Boendeform

Antal platser/lgh

Bedömningsgrunder
Socialtjänstlagen.
Kriteriet är sedan juni 2002 att behovet inte skall
kunna tillgodoses på annat sätt.
Omvårdnadsbehovet skall motsvara nivå 5 och
HIH:s möjligheter skall vara uttömda.

- Särskilt boende

Ca 117

Ordinärt boende
- Anvisningslägenheter

Totalt 48 lgh

Boendeformer är ett ordinärt boende som kan
ansökas utan behov av insatser. Kriteriet är ett
behov av en bra tillgänglig bostad och/eller behov
av närhet, trygghet och social samvaro.
Målgruppen skall vara pensionärer enligt
Försäkringskassans definition.
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Insatser, service, uppföljning
Biståndshandläggaren ansvarar för att biståndsbeslutet innehåller
mål och en tydlig behovsbedömning som vid inflyttning skall brytas
ner till individuella mål och delmål. I anslutning till utredningen
eller vid inflyttning ansvarar HSL-personal för att en ADL-status
upprättas, som tillsammans med målen utgör personalens
uppföljningsinstrument. De individuella uppföljningarna ansvarar
de olika omsorgs- och vårdprofessionerna för och vid behov
medverkar enhetschefen. Var 6:e månad görs en ”organisatorisk”
uppföljning där representanter för SOL- HSL personal medverkar
tillsammans med biståndshandläggare. Vid dessa möten diskuteras
frågor typ ”Hur blev det”….”Hur är det nu” …..Kunde vi gjort på
annat sätt ? osv som ett lärande och en informationsöverföring till
och från ALLA personalkategorier.
Insatser av service och omvårdnadskaraktär kan tillhandahållas
av HIH-personal efter individuella beslut
Trygghetslarm kan beviljas vid behov för att påkalla personal
andra tider än planerade insatstider. Larm mottages av
larmcentralen och inställelsetiden beräknas till max XXXXX
minuter.
Möjlighet att äta huvudmålet på någon av äldreomsorgens
restauranger skall finnas

Boendedefinition

Boendet förutsätter inget beslut utan sker via
särskild ansökan till boendesamordnare som
därefter anvisar lägenheter. Boendesamordnaren
erhåller befogenheter att göra nödvändiga
prioriteringar utifrån angelägenhetsgrad hos de
sökande.

-

Närhet till mötesplatsens utbud av aktiviteter
Viss praktisk hjälp kan tillhandahållas av verksamhetens
vaktmästare.
Den enskilde står själv för TV-licens.
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