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Personbeskrivning Slaka
Verksamheten ska utformas för personer med mycket komplexa omvårdnadsbehov. Målgruppen
bör inte begränsas diagnosmässigt förutom att alla boende bör kunna beviljas 9§9 LSS. Vidare
diskussioner krävs för att kartlägga och besluta om vilken boendetyp det ska vara utifrån
fullvärdighetskrav på bostaden och individernas behov. Liksom om man ska kunna bo med något
annat beslut än 9§9 i boendet.
Enheten består av flera byggnader med en till två platser i varje byggnad. Planeringen är att det
ska bo 3-4 individer på boendet. Antalet boende är beroende av vilka som flyttar dit. Målgruppen
behöver ytor både inne och ute där riskerna för att känna sig trängd är små liksom att man ska
kunna planera verksamheten så personerna inte behöver se eller möta varandra i gemensamma
utrymmen.
Den målgrupp som är i behov av det nya boendet har gemensamt att de behöver kontinuitet, en
miljö med låg stimuli och ett tydligt och konsekvent bemötande för att kunna fungera utan stora
beteendestörningar. En hemtagning/omplacering av individer som kan vara tilltänkta till enheten
måste planeras mycket noga då förändringar i tillvaron är mycket svåra att hantera för individerna.
Därför är det svårt att säga vilka individer vi kan och ska planera för hemtagning. Det finns också
personer i våra egna verksamheter som kan tänkas bli aktuella. Samtliga individer som kan blir
aktuella har stora behov, av varierande slag, men främst kopplat till deras beteende, som gör att
det i perioder är och kommer krävas mycket intensiva insatser för att tillförsäkra dem goda
levnadsvillkor.
Utöver personerna som är tilltänkta att flytta till boendet från början så ser vi även ett antal yngre
personer, som när de blir vuxna kommer att behöva en enskild lösning som inte kommer kunna
tillgodoses inom övrigt befintligt bestånd av särskilda boenden.
Frågan om att ha en typ av korttidsplats för målgruppen med behov av enskilda lösningar behöver
också belysas. En korttidsplats bör kunna erbjuda både kortare och längre avlastning vid
evakueringsbehov, miljöombytesbehov för att bryta negativa beteenden och behov av
helhetsomsorg för personer som inte kan omhändertas inom den vanliga korttidsvården.
Ytterligare en viktig faktor att kartlägga och utreda inför planeringen är hur medicinsk
specialistkompetens ska kopplas till boendet. Målgruppen har ett stort behov av medicins
behandling framförallt utifrån deras psykiska funktionsnedsättningar. Flera av dem har också
ett beteende som gör besök vid externa vårdinrättningar svåra att genomföra.
I ett inledande skede har vi tänkt tre personer till boendet. Samtliga är vuxna födda på 80respektive 90-talet. Samtliga personer har autism, en intellektuell funktionsnedsättning samt
stora svårigheter med socialt samspel.
En individ har behov av en mycket avskalad miljö för att minimera antalet okontrollerade
sinnesintryck. Individen har mycket svårt att processa och hantera sinnesintryck och oväntade
händelser och förändrade rutiner kan leda till svårhanterligt utåtagerande- och självskadande
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beteende. Det finns idag en tydlig bemötandeplan för individen och omfattande överlämning
från nuvarande personalgrupp kommer behövas i samband med eventuell inflyttning för att
individen ska känna sig så trygg som möjligt. Individen har svårt att hantera mellanmänskliga
relationer och har en mer eller mindre gränslös personlig sfär vilket innebär att exempelvis all
form av ögonkontakt ska undvikas, och att personal måste känna in när det är möjligt att ge
individen aktiva stödinsatser. Har individen en tydlig vardagsstruktur så har individen en efter
sina förutsättningar fungerande vardag, men konsekvenserna för individens mående blir
omfattande om strukturen bryts. Individen har behov av praktiskt stöd gällande viss ADL,
men klarar andra delar om tydliga rutiner finns och efterföljs. Individen har inget behov avoch klarar inte av att hantera sociala aktiviteter med andra människor, utom i vissa fall sin
personal. Individen har inget egentligt tal, utan uttrycker sig genom enstaka ord, tecken och
kroppsspråk som tolkas av personal.
Nästa individ har också ett mycket stort behov en tydlig och strukturerad vardag för att
undvika oönskade beteenden, vilket för den här individen framförallt rör sig om svårt
självskadebeteende. Individen har ett stort behov av tydlighet och konsekvent bemötande från
alla individer i sin vardag. Individen har inget tal utan uttrycker sig genom ljud, gester och
kroppsspråk. I perioder när individen kan hantera det så används också bildstöd som
kommunikationshjälpmedel. Det är viktigt att personal lär sig att tyda subtila signaler från
individen som kan visa på hur individen mår. Individen har mycket svårt för nya och oväntade
intryck, och klarar oftast inte av att göra några egna val. Individen klarar heller inte av att
vänta och är i behov av omedelbar bekräftelse vid önskat beteende varvid tillvaron måste vara
välplanerad för att säkerställa en trygg tillvaro. Individen har ett stort behov av fysisk aktivitet
och promenerar idag flera timmar per dag tillsammans med personal. Individen behöver stöd
med all ADL men klarar delar själv om tydliga rutiner finns.
Den tredje individen är känd av LSS-Funktionsstöd sedan tidigare då han idag har 9§6 i en av
deras verksamheter.
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