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REGLER RESURSFÖRDELNINGSSYSTEM  
SÄRSKILT BOENDE 

 

1 Allmänt 
Detta dokument reglerar resursfördelning för särskilt boende inom Simrishamns kommun.  
 
Vad gäller särskilt boende fråntas denna verksamhet från och med 1 januari 2013 från tidigare 
resursfördelningsdokument. Emellertid gäller fortfarande resursfördelning vad gäller ordinärt 
boende enligt tidigare resursfördelningsdokument. 
 
Resursfördelning omfattar alla kommunens särskilda boenden. Undantag görs endast då det 
särskilda boendet har blivit utlagt på entreprenad efter tidigare förutsättningar. Dock ska 
framtida entreprenader följa denna resursfördelningsmodell.  
 

1.1 Registrering vid beställning 
Handläggarenheten och HSL-enheten registrerar behovsbedömningarna i 
resursfördelningsmodulen i verksamhetssystemet i samband med inflyttning. Ändringar i 
blanketten kan göras vid årlig uppföljning samt när enhetschefen meddelar att bestående 
förändring av insatser har skett. 

 

1.2 Endast behov av trygghet 
Brukare med beslut om särskilt boende endast med bedömt behov av trygghet ingår inte i 
resursfördelningssystemet nedan. Tillsammans med detta beslut följer en ersättning som ska 
rymma omsorgsgarantier och de grundläggande insatserna enligt nedan. 

 

1.3 Omsorgsgarantier 
Omsorgsgarantierna ingår i basnivån och ska utföras inom de resurser som resursfördelning 
ger utrymme för.  

 

1.4 Resursfördelningsprincip 
Resursfördelningssystemet utgår från en basnivå som ger resurser till den vård- och 
omsorgsnivå som är grundläggande för att en person ska kunna få insatsen särskilt boende. 
Utöver trygghetsbeslut och basnivån finns ytterligare tre nivåer för att ersätta de behov av 
insatser som finns utöver basbehovet. 

 



1.5 Fördelning av lägenhet 
Lägenhetsfördelning sker utifrån aktuella behov. Omsorgshandläggaren lämnar erbjudande om 
placering där hänsyn tas utifrån brukarens önskemål om det är möjligt. Brukaren har rätt att byta 
boende.  

 

1.6 Erbjudande om placering 
Anordnaren ska meddela Beställaravdelningen när det finns en ledig plats. Omsorgshandläggaren 
meddelar prioriterad person att det finns en ledig plats. Från den dag brukaren har fått möjlighet att se 
lägenheten har hon eller han fem vardagar på sig att tacka ja eller nej.  
 
Vid platsbrist erbjuds plats i första hand till den som har störst omvårdnadsbehov, svår social situation, 
är utskrivningsklar från sjukhus eller uppehåller en korttidsplats. Dessa kriterier är inte inbördes 
rangordnade, utan det sker en individuell bedömning av Beställaravdelningen i varje enskilt fall. Om 
det finns en plats, och mer än en person som har samma behov, ska beslutsdatum styra vem som får 
erbjudande om platsen. 

 

1.7 Registrering av inflyttning 
Anordnaren ska omgående registrera verkställighetsdatum för beslutet av särskilt boende i 
verksamhetssystemet. Brukarens hyreskontrakt sparas vid enheterna. 

  

1.8 Inflyttning 
I samband med biståndsbeslut om särskilt boende gör omsorgshandläggaren en preliminär 
behovsbedömning. Resultatet av behovsbedömningen ligger till grund för inplacering i en resursnivå.  
För att fastställa resursnivån görs en ny behovsbedömning av omsorgshandläggaren cirka fem till sju 
veckor efter inflyttning. Resursnivån kan vid detta tillfälle ändras eller förbli lika. Bedömningen görs 
tillsammans med den enskilde och kontaktpersonal/enhetschef .  
 
Är inte behovsbedömningen gjord vid inflyttning utgår högsta checknivån, tills dess att bedömningen 
är utförd. 

 

1.9 Förändringar 
Anordnare kan hos Beställaravdelningen påkalla en ombedömning vid väsentligt förändrat vårdbehov, 
som beräknas bestå minst tre månader. Tillfälliga förändringar samt vård i livets slutskede leder i sig 
inte till ändring av ersättningen. Ny uppföljning av behoven ska göras inom en månad. Det förändrade 
vård- och omsorgsbehovet ska dokumenteras i journalen och genomförandeplanen/ 
omvårdnadsdokumentation. Under förutsättning att ombedömningen leder till ändrad resursnivå, gäller 
nytt dygnspris från den dag anordnaren anmält det förändrade vårdbehovet.  

 

1.10 Utbetalning av ersättning 
Ersättningen betalas fr.o.m. verkställighetsdag och utbetalas därefter den femte vardagen i varje månad 
för de personer som innehar kontrakt. Justering av utbetalning med hänsyn till förändringar som skett 



under månaden sker påföljande månad. Vid sjukhusbesök/avflyttning/dödsfall lämnas ersättning under 
en period av 14 dagar med basersättning det vill säga nivå B. Sker inflyttning under dessa 14 dagar 
utgår dubbel ersättning. Retroaktiva ersättningar samt ersättning utöver ovanstående utbetalas inte.  
 

2 SoL-insatser 

2.1 Grundläggande insatser 
För samtliga brukare på ett särskilt boende oberoende av insatsbehov ingår följande förutom 
omsorgsgarantierna: 

* ledsagning 
* tvätt 
* städning 
* lokalvård av gemensamma utrymmen 
* social stimulans 
 

2.2 Resursfördelningsmodellen 
I resursfördelningsmodellen utgör SoL-insatserna 80 procent av ersättningen.  

För att utvärdera vilket behov som brukaren har går omsorgshandläggaren igenom nedanstående 
behovsområden med följande viktning för SoL: 

1. Allmänna uppgifter & krav 10% 
Beskrivning: Brukaren kan genomföra dagliga rutiner genom enkla eller sammansatta handlingar för att planera, 
hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för olika 
aktiviteter under dagen utifrån sin egen aktivitetsnivå.  

2. Mellanmänskliga interaktioner och relationer 25% 
Beskrivning: Brukaren kan genomföra de handlingar och uppgifter som behövs för grundläggande och 
sammansatta interaktioner med människor i ett socialt sammanhang. 

3. Känsla av trygghet 30% 
Beskrivning: Brukaren upplever en känsla/upplevelse av trygghet i olika situationer 

4. Förflyttning 15% 
Beskrivning: Brukaren kan ändra kroppsställning, förflytta sig från en plats till en annan både inom och utomhus, 
ligga, sitta och böja sig. 

5. Personlig vård 20% 
Beskrivning: Brukaren kan tvätta och torka sig, sköta toalettbehov, klä sig, äta och dricka och sköta sin egen hälsa. 

Varje behovsområde bedöms utifrån graderingen B, 1 eller 2.  

Under varje rubrik definieras vad som är basnivå och vad som krävs för att nå upp till nivå 1 och 2. 
 

 

 



2.1.1 Allmänna uppgifter & krav  
Basnivå 

Brukaren har en uppfattning om och kan fullfölja dagliga rutiner (vid fysiska begränsningar med stöd).  

Utöver basnivå 

Brukaren har en begränsad uppfattning om de dagliga rutinerna. 

OMSHLanteckningar: 
1. Påminnelse räcker. 
2. Omfattande vägledning med motivation och visning. 

 

2.1.2 Mellanmänskliga interaktioner och relationer 

Basnivå 

Brukaren kan själv skapa och bibehålla sociala relationer eller välja att avstå. Tar egna initiativ till 
interaktion med människor i ett socialt sammanhang.  

Utöver basnivå 

Brukaren vill men kan inte ta egna initiativ till sociala relationer och/eller behöver stöd för att 
motverka passivitet. Brukaren har behov av enskild social stimulans för att bryta social isolering.  

OMSHLanteckningar: 
1. Brukaren behöver viss motivation för att ta initiativ till interaktion. Behöver visst stöd i sociala sammanhang.  
2. Brukaren behöver alltid stöd för att klara sociala sammanhang, tex personer med utåtagerande beteende eller passivitet. 

 

2.1.3 Känsla av trygghet 

Basnivå 

Brukaren har behov av att personal finns tillgänglig för eventuellt stöd och hjälp. Brukaren tar eget 
initiativ och larmar vid behov. 

Utöver basnivå 

Brukaren har ett stort behov av att personal finns tillgänglig för stöd och hjälp. Brukaren larmar 
frekvent alternativt kan inte brukaren själv larma utan personal måste regelbundet titta till brukaren.  

OMSHLanteckningar: 
1. Brukaren behöver extra tillsyn då personen inte själv kan larma. Finns ingen uppenbar risk. 
2. Ständig tillsyn. Fara för sig själv eller andra. Larmar/påkallar uppmärksamhet frekvent. 

 

 

 

2.1.4 Förflyttning 

Basnivå 



Brukaren behöver stöd vid förflyttning av en personal, tex med rullator/gåstol. Brukaren kan själv 
vända sig i sängen. 

Utöver basnivå 

Brukaren har stora svårigheter att bibehålla stående ställning vid förflyttning och har stora svårigheter 
att ändra grundläggande kroppsställningar såsom resa sig ur stol eller lägga sig på en säng.  

OMSHLanteckningar: 
1. Brukaren kan till viss del delta i förflyttningen, kan stödja på benen. 
2. Brukaren kan inte delta i förflyttningen, liftas. 

 

2.1.5 Personlig vård 

Basnivå 

Brukaren kan behöva hjälp med hygien, dusch, tand- och munvård, rakning, hårvård och nagelvård. 
Brukaren kan behöva påminnas om byte av inkontinenshjälpmedel/toalettbesök. Brukaren kan behöva 
hjälp med påklädnad/avklädnad. Brukaren kan själv äta och dricka.  

Utöver basnivå 

Brukaren behöver hjälp att byta inkontinenshjälpmedel/sköta toalettbesök. Brukaren behöver hjälp för 
att äta och dricka.  

OMSHLanteckningar: 
1. Brukaren behöver hjälp med byte av inkontinenshjälpmedel/toalettbesök eller med att äta och dricka (behöver inte egen personal vid 
måltider). 
2. Brukaren behöver hjälp med byte av inkontinenshjälpmedel/toalettbesök och att äta och dricka.  

Att behöva hjälp med att äta och dricka innebär att det kan behövas antingen fysisk eller kognitiv hjälp. 

 

2.2 Ingår i ersättning 
Resursfördelningen ersätter alla enhetens kostnader såsom personalkostnader och drift inklusive alla 
livsmedelkostnader, hyror och administration.  

 

2.3 Nattbemanning 
Ersättning för nattbemanningen ersätts via resursfördelningssystemet. Nattbemanningen på de 
särskilda boenden exkl korttid är: 

Borrby 2  
Skillinge 3 
Hammenhög 3 
Gärsnäs 2 
Skönadal 3 
Lillevång 3 
Kivik 2 
St Olof  2 



3 Sammanviktning av SoL –bedömningarna 
De sammanviktade bedömningarna fördelas enligt nivåerna nedan: 

T =        Enbart trygghetsbeslut 
B =        0,0 0   -     0,10 
1 =         0,11    -     0,50 
2 =         0,50    -     1,50 
3 =         1,51    -     2,00 

4 HSL-INSATSER 
I resursfördelningsmodellen utgör HSL-insatserna 20 procent av ersättningen.  

HSL-insatser delegeras av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeuter. Insatserna ska styrkas i 
omvårdnadsdokumentation och/eller hälso- och sjukvårdsjournalen. Vid delegering ska den 
delegerande personalen placera in patienten i rätt nivå i verksamhetssystemet enligt nedan. 

HSL-insatser är indelade i basnivå, nivå 1 och nivå 2. Vad som ingår i de olika nivåerna framgår 
nedan. 

4.1 Nivå Bas 
I basnivån ingår de mest frekventa HSL-insatser vid särskilt boende. De kan t.ex. vara 
läkemedelshantering, lättare tillfällig sårbehandling inkl sårbehandling ordinerad av sjuksköterska, 
förebyggande av trycksår, vidbehovsläkemedel, ögondroppar, byte av stomipåsar/KAD-påsar, hjälp 
med egeninköpt stödstrumpa. 

I basnivån ingår också att personalen ska t.ex. ha ett vardagsrehabiliterande synsätt, tex gå från 
lägenhet till gemensamt kök, upprätthålla reglerna kring nattfastan och uppmärksamma behov av extra 
näring, medverka vid  riskbedömningar av typ Senior alert. 

 

4.2 Nivå 1 
I nivå 1 ingår HSL-insatser av typen insulingivning, inhalationsbehandling, ordinerad 
”andningsgymnastik”, återkommande blodprovstagning som ex. vid blodförtunnande läkemedel, byte 
av läkemedelsplåster, ordinerad stödstrumpa, ordinerad benlindning, hygienskötsel i samband med 
suprapubiskateter samt träning med särskild instruktion av sjukgymnast/arbetsterapeut.  

 

4.3 Nivå 2 
I nivå 2 ingår HSL-insatser av typen syrgasbehandling, sår/övrig behandling som kräver ordination/ 
uppföljning  av läkare, sondmat, skötsel kring tracheal kanyl, byte av innerförband stomi, TENS, 
träning tippbräda, ordinerad nackkrage, byte av KAD samt RIKning.  
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