Nyckel 5

Hanterbarhet

•
•
•

Leder beslutet till att den äldre kan förstå vad beslutet
leder till och vad det kommer innebära i den äldres
situation?
Egen kraft att delta i utredningen?
Är platsen för mötet/utredning en resurs eller hinder för
den enskilde?

Kontaktuppgifter
Camilla Nygren, projektledare socialförvaltningen
Tfn: 036-10 72 27
E-post: camilla.nygren@jonkoping.se

Eva Rosenkvist, myndighetschef socialförvaltningen
Tfn: 036-10 53 85
E-post: eva.rosenkvist@jonkoping.se

GRANSKNINGSNYCKLAR
VÄRDEGRUND

Länkar

Kollegiegranskning innebär att jag reflekterar
kring mitt/vårt handläggande mot mig själv och
andra.

www.jonkopings.se, sökord värdegrund i äldreomsorgen
www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund

Nyckel 1

Den äldres delaktighet i sin utredning/respekt för dess integritet

•
•
•
•
•
•

Är det den äldre eller en legal företrädare som gör
framställan?
Hur ser mötet ut, var sker det, är den äldre med och
formar sin framställan?
Om inte legal företrädare finns, varför?
Var sker mötet?
Vad får man ta med i utredningen, hur ärlig för man
vara?
Vad är viktigt att ta med i utredningen?

Nyckel 2

Kartläggning av behov - behov är föränderliga

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjlighet att upprätthålla och respekteras i sitt
självbestämmande?
Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser?
Social situation, den enskilde uttrycker hur den ser på
sin situation, delaktighet i att uttrycka behoven?
Framgår det i texten att det är den enskilde som
beskriver sin situation?
Inventera behoven?
Den enskildes egna resurser, beskrivs förmågor?
Klargör personens resurser?
Den enskildes nätverk, maka/make, barn osv..?
Specificerar den enskildes behov?

Nyckel 3

Upplevelse av meningsfullhet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskrivs i texten den äldres intressen, funderingar kring
olika saker som till vikt för den enskildes situation?
Framkommer önskemål och andra viktiga saker som
den äldre önskar ha med?
Hur tillgodoser den enskilde gemenskap, känna
tillhörighet med andra?
Är den enskilde aktiv med sysselsättning/aktiviteter?
Finns möjlighet med samtal med andra?
Vad ser den enskilde fram emot?
Vad är syftet med ansökan/framställan?
Uppfyller beviljade insatser syftet?
Är den enskilde trygg, varför/varför inte?

Nyckel 4
Begriplig

•
•
•
•

Är utredningen lätt att förstå?
Kan vårdtagaren känna igen sig i beskrivningen av sig
själv i utredningen?
Är anhörigas roll tydliggjord?
Tydliggjort att för den enskilde att kunna utöva
inflytande, delaktighet i utredning och beslut?

