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Hur mätinstrumenten fungerar– bilaga 3 till ärende 325623/2009
Mätinstrumenten som tagits fram inom socialpsykiatrin, liknar de som idag finns inom
äldreomsorgen samt för personer med funktionsnedsättning (LSS – personkrets 1 och 2).
Mätinstrumenten har också utarbetats med utgångspunkt från DUR. Två instrument har
utarbetats, ett för boendeformerna (boende med särskild service och stödboenden) samt
boendestöd och ett för sysselsättning.
Modellen baserar sig på en skattning av hur mycket resurser utföraren behöver avsätta för att
ge det individuella stöd som den enskilde är i behov av och/eller som överenskommits i
samverkan mellan den enskilde, beställare och utförare i en sk handlingsplan samt
genomförandeplan.
Tolv aktiviteter ingår i det mätinstrument som ska användas vid resursmätningen inom
boendeformerna/ boendestöd och fyra aktiviteter inom resursmätningen för sysselsättningen.
Varje aktivitet/förmåga som mäts kan ge 0-6 poäng. Summan av det skattade resursbehovet
anger vilken ersättningsnivå, 1, 2 eller 3, utföraren är berättigad till.
Inom insatsformen boendestöd ingår också ett spann av förväntat antal (av utföraren) utförda
timmar inom varje ersättningsnivå utöver uppmätta poäng. Detta för att tydliggöra för den
enskilde omfattningen av beviljat stöd samt för att tydliggöra insatsens resursåtgång mellan
beställare och utförare.
Mätinstrumenten avseende boendeformerna fokuserar på de resurser som utföraren avsätter
för att ge den enskilde stöd i att klara de dagliga aktiviteterna avseende den personliga
omvårdnaden, i hemlivet och vad gäller olika kontakter. Mätinstrumenten avseende
sysselsättning fokuserar på olika förmågor som krävs för att delta i verksamheten. Är den
enskilde beroende av stöd från personal i vald insatsform och i så fall – inom vad och i hur
stor utsträckning? Hur stora resurser krävs i så fall av utföraren för att ge den enskilde stöd
alternativt att personal måste utföra det helt eller delvis?
Resursåtgången mäts utifrån fyra alternativ:
inget stöd = 0 poäng
visst stöd = 2 poäng (personen klarar oftast av att genomföra aktiviteten själv, eller på annat
sätt, och utföraren ger stöd ibland och/eller stödet är ej tidskrävande)
stöd = 4 poäng (personen har vanligtvis behov av stöd och utföraren ger stöd som kräver stor
tidsinsats alternativt att det krävs två medarbetare vid genomförandet)
stort stöd = 6 poäng (personen är i behov av mycket stort stöd och stödet som utföraren ger
kräver påtagligt stor tidsinsats och utförs flera ggr i veckan)
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Aktiviteterna som valts för respektive mätinstrument har kommunicerats i arbetsgrupperna
samt med personal som deltog i ett sk ”förtest”. Samtliga har uppfattat att valda aktiviteter väl
avspeglar de arbetsuppgifter som utföraren avsätter mest resurser för att utföra. Ingen
synpunkt fanns på att någon aktivitet eller arbetsuppgift saknades/missades. Däremot fanns
det funderingar kring hur instrumentet mätte behovet av dubbel personalinsats som ofta kan
förekomma inom socialpsykiatrin av t ex säkerhetsskäl. Stadsledningskontoret har därför
tydliggjort i instrumentet hur denna resursåtgång ska mätas, enligt ovan. Anvisningar och
utbildning för hur mätningarna ska utföras kommer också att utarbetas respektive erbjudas
under året.

