Preliminär och vägledande tabell över bedömningen av behovet av personalresurser inom tjänster för rehabiliterande med mentala problem och missbruksproblem
Tabellen godkändes den 18 mars 2021 vid Valviras och regionförvaltningsverkens arbetsgrupp för tillstånds- och tillsynssamarbete
Klienternas
funktionsförmåga/behov
av rehabilitering och
service

Klarar sig helt eller
nästan helt på egen hand

Tillfälligt eller
kontinuerligt behov av
service dagtid

Behov av service dygnet
runt

TUVA/Tuvatar
Tuva-index
Indexet består av
delarna: dagliga
aktiviteter, symptom
och vårdberoende.

-2

2,1–4

4,1–6

RAI-ADLh

RAI-CPS

Servicebehovsprofil
ADL – funktioner, t.ex.
tvättning, påklädning
och rörelseförmåga.

Servicebehovsprofi
l kognitiva
funktioner, t.ex.
identifiering,
tankeverksamhet
och minne.

0–1

0–1

1–2

2–4

2–3

3–4

Observationer om klienter

Tjänster som används
I bedömningen ska klientens
individuella behov och
omständigheter beaktas.

- Klarar sig hemma med lätt stöd
- Behov av medicinering under uppsyn eller
uppföljning av medicinering
- Hjälp med att uträtta ärenden/personlig
assistent
- Kamratstöd

Stödtjänster inom
öppenvård
Hemvård
Stödboende

- Behov av medicinering under uppsyn
- Tillfälligt behov av handledning och stöd i
dagliga aktiviteter
- Behov av stöd för deltagande i verksamhet
utanför enheten
- Boendet kan vara kortvarigt med självständigt
boende som mål eller långvarigt

Stödtjänster inom
öppenvård
Hemvård
Stödboende
Serviceboende

- Behöver handledning och stöd dygnet runt
- Behov av medicinering under uppsyn
- Psykiska symptom orsakar stödbehov nattetid

Rekommenderad
personaldimensionering,
beaktande av personalstrukturen**
Faktiskt dimensionering dygnet runt =
arbetstimmar totalt/3 veckor för personal som
deltar i vård och omsorg: veckoarbetstimmar
(114,75 timmar): faktiskt antal klienter

Servicen grundar sig på en klientplan
som utarbetats utifrån en bedömning om
servicebehov.
0,10 –

*

0,10 –
0,30 – 0,50

*
Serviceboende med
heldygnsomsorg

0,50 – 0,60

*
Krävande behov av
service dygnet runt
Mycket krävande behov
av service dygnet runt

6,1–8

8,1–10

4–5

5–6

4–6

4–6

12.11.2021
* Dessutom
har klienterna en vårdrelation enligt behov till tjänster inom hälso- och sjukvård;
primärvård, öppenvårdstjänster inom specialiserad sjukvård och sjukhusvård.

- Klarar inte självständigt av dagliga aktiviteter
- Kort rehabiliteringsperiod/krisplatser
- Klienter med alkoholdemens
-

Beteende som är farligt för klienten eller andra
Impulsivitet, oförutsebart beteende
Svåra beteendestörningar
Kontinuerligt behov av att vårdare finns
närvarande

Serviceboende med
heldygnsomsorg

0,60 – 0,70

*
Serviceboende med
heldygnsomsorg

0,7 –

*
** Tillräcklig andel legitimerade yrkesutbildade
inom social- och hälsovård
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