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Socialförvaltningen

 

 

Insatsfördelning 

 

1. Service 
Livsområde Hemliv (ICF kod d6) 
 

• Att skaffa varor och tjänster (Om insatsen utförs tillsammans med den enskilde räknas det som 

ledsagning) 

• Hushållsarbete 

o Att tvätta och torka kläder 

o Att städa köksutrymmen och köksredskap 

o Att städa bostaden (inkl. kök)  

o Att hantera hushållsapparater 

o Att förvara förnödenheter för det dagliga livet 

o Att avlägsna avfall 

o Att tvätta och torka kläder och textilier med hushållsapparater 

 

• Att ta hand om hemmets föremål (Kan även vara omsorgsinsats, beroende på den enskildes behov) 

• Att bistå andra (Kan även vara omsorgsinsats, beroende på den enskildes behov) 
 

Känsla av ensamhet (ICF kod b) (Kan även vara omsorgsinsats, beroende på den enskildes behov) 

 

2. Matdistribution 
Matdistribution ska kunna levereras alla veckans dagar. Den enskilde betalar en 

abonnemangsavgift samt antal beställda portioner.    

 

3. Trygghetslarm  
Innebär installation av larmet. Rycka ut på alla larm och stå till tjänst med det som den 

enskilde är i behov av (Utryckning på natten står kommunens nattpatrull för). 

 

4. Ledsagning 
Ledsagning innebär hjälp att komma ut i samhället, inköp av mat, apotek, kyrkogård, 

aktiviteter och så vidare. Kan beviljas för att tillgodose behov inom olika livsområden. 

 

5. Omsorg/delegerad hemsjukvård 
Livsområde Hemliv (ICF kod d6): 
 

• Att bereda måltider 
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• Att ta hand om hemmets föremål (Kan även vara serviceinsats, beroende på den enskildes behov) 

• Att bistå andra (Kan även vara serviceinsats, beroende på den enskildes behov) 

 

Livsområde Personlig vård (ICF kod d5): 
• Att tvätta sig 

• Kroppsvård 

• Att sköta toalettbehov 

• Att klä sig 

• Att äta/dricka 

• Att sköta sin egen hälsa 

• Att se till sin egen säkerhet 

 

Livsområde Förflyttning (ICF kod d4): 
• Att ändra grundläggande kroppsställning 

• Att bibehålla en kroppsställning 

• Att förflytta sig själv 

• Att lyfta och bära föremål 

• Handens finmotoriska användning 

• Att gå 

• Att röra sig omkring på olika sätt 

• Att röra sig omkring på olika platser 

• Att använda transportmedel 

 

Livsområde Lärande och att tillämpa kunskap (ICF kod d1) 

Livsområde Allmänna uppgifter och krav (ICF kod d2) 

Livsområde Kommunikation (ICF kod d3) 

Livsområde Mellanmänskliga interaktioner och relationer (ICF kod d7) 

Livsområde Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv (ICF kod d9) (Kan 

även vara serviceinsats, beroende på den enskildes behov) 

 

Känsla av trygghet (ICF kod b) 

Känsla av ensamhet (ICF kod b) 

Avlösarservice 

Delegerad hemsjukvård 
 
Insatser kan variera efter den enskildes individuella beslut vilket innebär att kategorin även kan innefatta annan liknande 

hjälp som är nära förknippad med den personliga omsorgen. 
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6. Avlösarservice 
Insatsen innebär att en anhörig, som vårdar sin närstående får möjlighet att koppla av och göra 

egna aktiviteter. Den som utför avlösningen tar tillfälligt över den omvårdnad som den 

anhörige annars utför. Obs! Insatsen kan vid behov även innebära omsorgsinsatser och 

delegerad hemsjukvård. 

 

7. Service och Omsorg 
Samtliga omsorgsinsatser 

Samtliga serviceinsatser 

Trygghetslarm 

Ledsagning 

Matdistribution 

Avlösarservice 

Delegerad hemsjukvård 

 

 


