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Bilaga 26 
 

Schablontider i hemtjänst 

 

Insats   Tim/v  

Avlösning  

Egenvård/insulin  2.12 

Egenvård/läkemedel  0.35 

Egenvård/ögondroppar  0.27 

Inköp   0.30 

Ledsagning 

Matdistribution  0.25 

Punktstädning  0.30 

Social aktivering  1.0 

Städning   0.25 

Städning maka/make  0.08 

Telefonservice  0.42 

Trygghetslarm  0.03 

Trygghetsservice   

Tvätt   0.30 

Upprätta genomförandeplan 2.0 ges vid ett tillfälle vid nytt ärende 

Vak 

Värmning av middag  1.05 



Bedömningsmall hemtjänst 

 
Personlig omvårdnad 

 
På- och avklädning  Att kunna sköta och klara sin klädsel 
Klarar själv 0.00   Klarar att på egen hand klä på och av sig 
Vägledning 0.19 Viss handräckning, muntlig vägledning samt hjälp att lägga fram 

kläder 

Delvis hjälp 0.38  Visst stöd och hjälp, klarar vissa moment själv 

Hjälp med allt 2.53  Hjälp med allt i samband med på- och avklädning 
Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 
Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 
 
   
Övre personlig hygien Att kunna sköta sin personliga hygien på övre delen av 

kroppen 
Klarar själv 0.00   Klarar att sköta övre personlig hygien själv 
Vägledning 0.19  Handräckning och tillsyn ifrån personal 

Delvis hjälp 1.17  Visst stöd och hjälp, klarar vissa moment själv 

Hjälp med allt 1.55  Hjälp med allt i samband med övre personlig hygien 
Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 
Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 
 
 
Nedre personlig hygien Att kunna sköta sin personliga hygien på nedre delen av 

kroppen 
Klarar själv 0.00   Klarar själv att sköta nedre personlig hygien 
Vägledning 0.19   Handräckning och tillsyn ifrån personal 
Delvis hjälp 1.17  Visst stöd och hjälp, klarar vissa moment själv 
Hjälp med allt 1.55  Hjälp med allt i samband med nedre personlig hygien 
Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 
Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 
 
 
Förflyttningar Att kunna förflytta sig i sin omgivning samt att kunna ta sig i 

och ur säng och stol 
Klarar själv 0.00 Klarar att på egen hand förflytta sig, med eller utan 

gånghjälpmedel 
Vägledning 0.19   Hjälp att ta fram och vägledning i användandet av hjälpmedel 
Delvis hjälp 1.17  Visst stöd och hjälp 
Hjälp med allt 1.55  Hjälp med samtliga förflyttningar i livsföringen  
Hjälp av närstående 0.00   Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 
Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 
Dubbelbemanning 3.50  Behov av hjälp av två personer vid förflyttningar 
 
 
Toalettbesök Att kunna ta sig till och från toaletten, klara toalettbesök, 

tvätta sig och ordna kläderna 
Klarar själv 0.00   Klarar på egen hand toalettbesök 
Vägledning 0.19  Påminnas att gå till toaletten samt viss vägledning 

Delvis hjälp 1.17  Visst stöd och hjälp, klarar vissa moment själv 

Hjälp med allt 2.53 Hjälp under hela toalettbesöket, och/eller byte av 

inkontinenshjälpmedel, med personlig hygien 

Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 

Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 



Födointag Att klara måltidssituationerna och kunna föra mat och dryck 
till och från munnen 

Klarar själv 0.00   Klarar att äta och dricka på egen hand 
Vägledning 0.19 Påminnas att äta/dricka, få maten delad och/eller vägledning i 

början av måltiden 

Delvis hjälp 2.24  Matas delvis, klarar enklare moment själv, tillsyn vid måltiderna 
Hjälp med allt 3.12  Matas eller sondmatas 

Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 
Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 
 
 
Dusch/bad Kunna klara att duscha/bada samt att klara klädsel innan och 

efter 
Klarar själv 0.00   Klarar själv att duscha/bada 

Delvis hjälp 0.35  Visst stöd/hjälp, klarar vissa moment själv, personal finns i 

närheten 
Hjälp med allt 0.45  Aktiv hjälp vid dusch/bad 

Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd/hjälp 
Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 

Dubbelbemanning 1.36  Behov av hjälp av två personer i samband med dusch/bad 
 
 
Dusch/bad antal gånger  Antal tillfällen dusch/bad per vecka 
Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 
En gång per vecka 0.00 
Två gånger per vecka 0.40 
Tre gånger per vecka 1.20 
Fyra gånger per vecka 2.06 
Fem gånger eller fler per vecka 2.41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagliga praktiska sysslor 
 
Bäddning/uppbäddning Att lunna lägga tillrätta sängkläder och lägga på eller ta bort 

sängöverkast och bädda upp 
Klarar själv 0.00  Klarar själv bäddning och uppbäddning 

Hjälp med allt 0.28  Hjälp med bäddning, uppbäddning samt renbäddning vid behov 

Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 

Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 
 
 
Frukost   Att kunna duka fram, tillreda sin frukost och diska 
Klarar själv 0.00 Klarar själv att duka och tillreda sin frukost  
Vägledning 0.39 Handräckning och vägledning från personal  
Delvis hjälp 1.17  Delvis stöd och hjälp, klarar vissa moment själv 
Hjälp med allt 1.57  Hjälp med att duka samt hela tillredningen av frukosten 

Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 

Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 

Sambo – ej registerledare 0.59  Registerledare och sambo har hjälp med frukost 
 
 
Eftermiddagsfika  Att kunna duka fram, tillreda eftermiddagsfika och diska 
Klarar själv 0.00 Klarar själv att duka och tillreda eftermiddagsfika  
Vägledning 0.28 Handräckning och vägledning från personal  
Delvis hjälp 0.56  Delvis stöd och hjälp, klarar vissa moment själv  

Hjälp med allt 1.24 Hjälp med att duka samt hela tillredningen av 
eftermiddagsfikan 

Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 

Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp ej bedömt 

Sambo – ej registerledare 0.43  Registerledare och sambo har hjälp med eftermiddagsfika 
 
 
Kvällsmat   Att kunna duka fram, tillreda kvällsmat och diska 
Klarar själv 0.00   Klarar själv att duka, tillreda sin kvällsmat och diska 
Vägledning 0.39   Handräckning av personal   
Delvis hjälp 1.17  Delvis stöd och hjälp, klarar vissa moment själv 
Hjälp med allt 1.44  Hjälp med att duka samt hela tillredningen av kvällsmat 
Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp 
Ej bedömt 0.00    Behov av hjälp ej bedömt 
Sambo – ej registerledare 0.59  Registerledare och sambo har hjälp med kvällsmat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trygghetsinsatser 
 
Tillsyn dag Tillsyn för ökad trygghet i bostaden (ej andra insatser vid 

tillsynstillfället) 
Ej bedömt 0.00 Behov av tillsyn ej bedömt 
Ej behov 0.00 Behov av tillsyn föreligger ej 
En gång per dag 0.21 
Två gånger per dag 0.42 
Tre gånger per dag 1.03  
Fyra gånger eller fler per dag 1.24 
 
Tillsyn natt   Tillsyn under natten för ökad trygghet i bostaden 
Ej bedömt 0.00   Behov av tillsyn ej bedömt 
Ej behov 0.00   Behov av tillsyn föreligger ej 
Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp under natten 
En gång per natt 0.00 
Två gånger per natt 0.00 Tillsyn vanligtvis en gång på förnatten och en gång på 

efternatten 
Tre gånger per natt 0.00 Tillsyn vanligtvis en gång på förnatten, en gång mitt på natten 

och en gång på efternatten 
Fyra gånger eller fler per natt 0.00 Tillsyn vid ungefärliga tider efter överenskommelser 
 
 
Hjälp vid nattbesök  Hjälp efter behov av personlig omvårdnad på natten 
Ej bedömt 0.00   Behov av hjälp under natten ej bedömt 
Ej behov 0.00   Behov av hjälp under natten föreligger ej 
Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av stöd och hjälp under natten 
En gång per natt 0.00 
Två gånger per natt 0.00 
Tre gånger per natt 0.00 
Fyra gånger eller fler per natt 0.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunikation 
 
Syn   Att kunna se och hitta i närmiljön 
Hjälp av närstående 0.00  Närstående tillgodoser behov av hjälp till följd av synfelet 

Ej bedömt 0.00   Synförmåga ej klarlagd 

Ingen synnedsättning 0.00  Ser och hittar i närmiljön 
Vägledning/viss synnedsättning 0.19 Kan se små föremål eller text, behov av hjälp att hantera 

olika föremål. Hittar i närmiljön 

Delvis hjälp/stora synfel 1.17  Ser stora föremål, ledsyn, stöd att hitta i närmiljön 

Hjälp med allt/blind 2.34  Stora svårigheter att hitta i närmiljön, synfelet medför ett 

stort behov av hjälp 

 
 
Hörsel   Att kunna höra 
Ej bedömt 0.00   Hörselförmåga ej klarlagd 

Ingen hörselnedsättning 0.00 Inga svårigheter att på grund av hörsel föra ett samtal, kan 

kommunicera via telefon 

Viss hörselnedsättning 0.00  Uppfattar vissa ord fel, krävs ofta upprepning, vissa 

svårigheter att höra i telefon 

Grav hörselnedsättning 0.38  Hör enstaka ord, kan inte föra ett telefonsamtal 

Döv 0.58   Ingen hörsel, kommunikation via skrivna meddelande 
 
 
 
Tal/språk Ett fullvärdigt tal/språk, att kunna förstå och göra sig förstådd 
Ej bedömt 0.00 Tal- och språkförmåga ej klarlagd 
Inga tal- och språksvårigheter 0.00 Kan föra en dialog, förstå och göra sig förstådd 
Vissa tal- och språksvårigheter 0.38 Vissa svårigheter att förstå det talade språket och göra sig 

förstådd 
Enstaka ord och meningar 2.34 Använder enstaka ord och meningar, tex ja/nej 
Inget tal 1.17 Inget språk/tal, förstår ej och kan ej göra sig förstådd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Minne/Otrygghet 

 
Minne/grad av demens  Enligt Bergerskalan 

Ej bedömt 0.00  Minnessvårigheter har ej kunnat klargöras  

Inga minnessvårigheter 0.00   Inga minnessvårigheter som påverkar den dagliga livsföringen 

Lite glömska 0.15 Kan fungera i de flesta miljöer. De dagliga aktiviteterna 

påverkas/störs ofta av glömska 

Besvärande glömska 0.30  Klarar sig själv- men endast i välbekanta miljöer. Kan gå vilse, 
ordglömska, känner oro 

Instruktion 0.45 Behöver vägledning (råd, påminnelse, påpekande, 

uppmuntran) för att fungera till och med i välbekant miljö. 

Svarar adekvat på instruktion 

Assistans 1.30 Behöver hjälp (handgriplig, praktisk) för att klara 

vardagssysslor. Kan inte handla enbart utifrån muntlig 

instruktion 

Ej kommunicerbar 1.30 Helt beroende av hjälp med vardagssysslor. Kan ej 

kommunicera verbalt på ett förståeligt sätt. Förflyttar sig själv 

Reagerar bara på beröring 0.00 Svarar endast på beröringsstimulans, säng eller rullstolsburen 
 

 

 

Otrygghet/Oro   Känsla av otrygghet/oro 
Ej bedömt 0.00   Besvär av otrygghet/oro ej klarlagd 

Ingen otrygghet/oro 0.00  Är trygg i sin bostad 
Viss otrygghet/oro 1.55  Ängslig men kan avledas och lugnas 

Svår otrygghet/oro 5.46 Är ofta orolig och svår att lugna, förändrat temperament, 

tvångstankar/handlingar, desorienterad, stora sömnsvårigheter 
Mycket svår otrygghet/oro 7.41 Svår ångest, suicidtankar, stora svårigheter att vara ensam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


