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Rutin Nakterhuset 
Nakterhuset är ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning och som har beslut 

om särskilt boende (oftast ej tidsbegränsat) eller korttidsboende (tidsbegränsat). 

Genomförandeplan ska upprättas inom två veckor. I vissa speciella fall kan beslut om särskilt 

boende tidsbegränsas. 

 

Vem kan beviljas särskilt boende eller korttidsboende? 

Insatserna kan beviljas vuxna i åldern 18-65 år med psykisk funktionsnedsättning samt 

samsjuklighet.  

Missbruksbehandling erbjuds inte på Nakterhuset. Personer med pågående missbruk kan inte 

beviljas dessa insatser men för att bibehålla en nykterhet/drogfrihet, kan insatserna vara 

aktuella. Insatsen kan i förekommande fall kombineras med insats från kommunens 

öppenvård, för att få efterbehandling för missbruk.    

 

Särskilt boende:  

• Beviljas av handläggare enligt kap 4 § 1 Socialtjänstlagen. Personal finns tillgängligt 

under hela dygnet för individuellt anpassat stöd. 

 

 Kan beviljas personer  

• Där behovet inte kan tillgodoses med punktinsatser i ordinärt boende  

• Som har en bestående funktionsnedsättning   

• Som har ett flerårigt behov av personal hela dygnet.  

 

 

Korttidsboende med syfte att förbereda för eget boende: 

Beviljas av handläggare enligt kap 4 § 1 Socialtjänstlagen. Initialt för maximalt sex månader 

och därefter utifrån den enskildes förutsättningar. 

 

 

 Kan beviljas personer som har behov av stöd: 

•  med att få struktur i vardagen för att framöver klara en egen bostad. 

•  för att finna en passande sysselsättning, t.ex. studier, praktik eller arbete. 

•  för att finna fritidsaktiviteter. 

•  med att inspireras och motiveras för att utveckla sina förmågor och finna en meningsfull  

tillvaro. 

http://www.ostragoinge.se/
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• med att träna sociala färdigheter och stärka individens självkänsla. 

• samordna vård- och myndighetskontakter.  

• med att slussas ut i egen bostad. 

• Stöd och träning ges med målet att personen framöver ska leva ett så självständigt liv som 

möjligt. Utifrån individens egna mål upprättas en genomförandeplan, med tydliga delmål, 

för att stärka och utveckla de egna resurserna när det gäller praktisk, social och 

kommunikativ förmåga. 

    Finns det behov av organiserat andrahandskontrakt för att få tillgång till en egen bostad,  

(socialt kontrakt), handläggs det av ansvarig handläggare. 

 

Korttidsboende för att utreda behov 

Beviljas av handläggare enligt kap 4 § 1 Socialtjänstlagen. Kan beviljas personer där 

behovet av stödinsatser är svårt att klargöra utan vidare underlag. Det kan gälla personer: 

 

• som nyligen insjuknat i psykisk ohälsa 

• efter en längre tids sluten psykiatrisk vård eller vistelse på behandlingshem 

• som planerar att flytta från föräldrahemmet till egen bostad 

 

 

        Sviktrum 

Inom Nakterhuset finns två rum, utan eget kök, för övernattning kortare tid. Enhetschef fattar 

beslut för tre dagars vistelse. Finns behov av längre tid kontaktas handläggare för beslut om 

korttidsboende. Kan vara aktuellt för personer 

• som sedan tidigare är beviljade boendestöd eller på annat sätt är kända inom 

kommunens socialpsykiatri och har ett kortvarigt behov av extra stöd. 

• med sviktande psykisk hälsa om inte behovet är av sådan karaktär att den 

psykiatriska akutvården är tillämplig.   

Utslussningslägenhet 

Som ett led i att träna den enskildes färdigheter inför en egen bostad kan det bli aktuellt med 

att, under en period, vistas i en utslussningslägenhet. Utslussningslägenheterna tillhör 

Nakterhuset, och ingår i korttidsboendet, men är förlagda utanför Nakterhusets lokaler.  
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Vid återfall i missbruk:  

På Nakterhuset erbjuds ingen regelrätt missbruksbehandling. Däremot kan Nakterhuset ge 

stöd vid enstaka återfall hos personer som tidigare har missbrukat 

Blir det återkommande återfall krävs det dialog med ansvarig handläggare för vidare 

planering.  

För att ge kund bästa förutsättningar att lyckas med sin nykterhet så erbjuds den enskilde att 

det regelbundet tas drog/alkotester. Personalen på boendet ansvarar för att dessa tester 

genomförs.  

Om den enskilde ska få drog/alkotester ska det framgå i genomförandeplanen.  

 

 

Samverkan 

För att säkerställa att Nakterhuset kan erbjuda en god kvalité för alla boende så finns det 

avsatt regelbundna tider för dialog mellan handläggarna och personalen på Nakterhuset. En 

gång i månaden träffas de berörda parterna för att diskutera olika framgångsfaktorer och 

utmaningar. Allt i syfte att utveckla verksamheten för att möta de behov som finns.  

 

 

Vid ny inflyttning 

• Handläggare från biståndsenheten kontaktar enhetschef på Nakterhuset och informerar 

om att ny brukare är aktuell. 

• Studiebesök på Nakterhuset då handläggare och klient, enhetschef för socialpsykiatri  

samt tjänstgörande personal på Nakterhuset deltar. Information lämnas om 

förutsättningar i boendet. Krav och möjligheter. (Se Rutin Ny Brukare.) Om brukaren 

är aktuell efter detta möte fattar handläggaren ett beslut. 

• Kontaktman utses av gruppen tillsammans med EC, (se även rutin kontaktmannaskap) 

• Kontaktman väljer en kollega att samarbeta med i ärendet. 

• Kontaktman gör upp plan för att ta emot ny brukare i boendet, träff med handläggare 

och ny brukare bokas in. 

• Kontaktman upprättar preliminär genomförandeplan senast 14 dagar efter att brukaren 

flyttat in. Genomförandeplanen ska revideras efter hand som ny information blir 

tillgänglig.  

• Kontaktman och ny boende upprättar omgående veckoschema i enighet med brukarens 

mål utifrån bistånd från handläggare. Veckoschema revideras efter behov. 
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• Kontaktperson ansvarar för att regelbundet gå igenom dokumentationen journalen för 

att inte viktig information ska missas. 

 

 

 


