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Tema – Stöd och omsorg
Bilagor:
OH bilder rörande myndighetsutövningen Vuxensektionen
Figur 3: En boendestödjares arbetsuppgifter
Hälso‐ sjukvård och rehabilitering

Ärendebeskrivning
Tema – Stöd och Omsorg, beskriver verksamhetsområdet Stöd och Omsorg
rörande psykiskt funktionshindrade, från det att beslut fattas av myndigheten
tills att det verkställs. Målgrupperna är personer med psykisk sjukdom eller
psykisk störning som ger stadigvarande funktionsnedsättningar och som
behöver särskilt stöd, personer med depressioner och posttraumatisk stress
som förväntas vara övergående psykiska problem, samt personer med
diagnosen ADHD/ADD som behöver särskilt stöd. De bistånd som kommer
ifråga är, kontaktperson, sysselsättning, boendestöd och boende med särskild
service.
Stöd, gruppboende för psykiskt funktionsnedsatta
Beskrivningen av en boendestödjares arbetsuppgifter (se figur 3) ger vid
handen att det handlar om att stödja i livets alla förehavanden,
vardagssysslor, personlig hygien, inköp, ekonomi, friskvård, struktur, social
träning, arbetsträning, kompetensutveckling m.m. Det handlar om att skapa
en god relation och ömsesidigt förtroende, så att personen blir motiverad och
känner att han eller hon har ett val. Det signifikanta är att när relationen
fungerar kan behovet av stöd minska.
De flesta har psykisk problematik. Missbruksberoende utgör endast en liten
del. Och då handlar det om dubbeldiagnoser med missbruk sekundärt och
psykisk sjukdom primärt.
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Uppdragen är stödboenden, mobila stödteamet, personlig assistans,
äldreomsorg och hemtjänst.
Personer som skrivs ut från rättspsykiatrisk vård till öppen vård har behov
som kräver en mellanvårdsform för att ge en trygg och säker vård. Det finns
ofta fördomar kring dem att de är farliga som tyvärr är överdrivet. De är
vanliga människor, som periodvis kan må dåligt.
Det sker en omfattande utbildning av personal i samverkan med landstinget,
evidensbaserat, som bl.a. innefattar att personalen lär sig hur man utbildar
kunden till ett självständigt liv. Kunskapen hjälper personen att normalisera
tillståndet, genom att arbeta med sin vardag, träna, generalisera för att
använda kunskapen i andra sammanhang. Idag har ca 70 % gått utbildningen.
Hälso‐ sjukvård och rehabilitering (HSR)
Hälso‐ sjukvård och rehabilitering arbetar utifrån hälso‐ och sjukvårdslagens
principer som utgår från att den som har störst behov av vård får det. Den
utförs av legitimerad personal i form av sjuksköterska, arbetsterapeut och
sjukgymnast. Grunden är Hälso‐ och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen,
Patientjournallagen och Socialstyrelsens föreskifter om användning av
medicintekniska produkter i hälso‐ och sjukvården. Det finns sjuksköterskor
som dels arbetar mot psykiatri och dels mot omsorg. Förutom att
sjuksköterskan har det medicinska ansvaret på boendet till sjuksköterskenivå
gällande kund, så ska hon eller han se till att det sker en samverkan med
psykiatrin, primärvården, läkare och Sunderby sjukhus gällande kund när
behov finns av läkarmedverkan. Sjuksköterskan är även med vid
vårdplaneringen när personer skrivs ut från sjukhuset, ansvarar för
delegationer till övrig personal, samt för omvårdnadsträffar.
I framtiden beräknas hemsjukvården tillföra mer sjukvårdskompetens till
kommunens vård och omsorg, då det även kommer att omfatta
distriktssköterska. Ett eventuellt införande om Lagen om vårdval (LOV)
kommer att innebära att fler aktörer involveras i Hälso‐ sjukvård och
rehabiliterings arbetet i kommunen.
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Sinnesstimulering, 10:ans dagverksamhet ‐ sysselsättning
Sinnesstimulering handlar om aktiviter för personer med större intellektuella
funktionsnedsättningar, samt omfattande rörelsehinder. Aktiviteterna
innefattar att med hjälp av sina sinnen: syn, hörsel, smak, lukt och känsel få
uppleva sin omvärld. Det innebär att genom sinnesstimulering känna sig
uppskattad, delaktig och känna samhörighet, med andra ord få ingå i ett
sammanhang. Kommuniceringen sker med kroppsspråk, bilder, pictogram
och konkreta föremål – symboler.
Aktiviteterna kan vara individuella, i grupp, i form av återhämtning‐
/reflektion och personlig omvårdnad.
En ny arbetsmetod, ”shereborne”, prövas, som utgår från Basal
kroppskännedom enligt Rudolf Labans teori om ”Human Movements”.
Rörelserna är enkla och bygger på människans naturliga rörelsemönster
utifrån grundrörelser, reflexer och varseblivning oavsett funktionshinder.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐

lägga informationen rörande tema – stöd och omsorg om psykiskt
funktionshindrade till handlingarna.
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