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Journaltext
Förflyttning

Att bibehålla sittande ställning. Ingen svårighet.
Att ligga ned. Lätt funktionsnedsättning. Enligt patienten ”Jag har svårt att vända mig i sängen” och har
svårt att hjälpa till med armarna för att komma runt. jag kan behöver ta det i flera etapper innan jag
kommer runt

Hemliv

Att bereda enklare måltider. Lätt funktionsnedsättning. Att variera och tillräckligt näringrika.

Psykiska funktioner

Motivation. Ingen funktionsnedsättning.

Sinnesfunktioner/smärta Att upptäcka ljud. Lätt funktionsnedsättning. Använder hörslinga.
Matsmältning/ Ämnesomsättning /endokrina funktioner
Att bita. Ingen funktionsnedsättning
Att tugga. Lätt funktionsnedsättning. Seg och torr konsistens på mat
Svälja genom matstrupen. Stor funktionsnedsättning. Oesophagus.
Viktuppehållande funktioner. Måttlig funktionsnedsättning. Tappar snabbt i vikt, så fort energiintaget
minskas. Bättre efter sjukhusvistelse.
Produkter och teknik

Mat. Hindrande .Näringsberikad mat och dryck.

Personligt stöd och personliga relationer
Personliga vårdgivare och personliga assistenter. Underlättande. Hemtjänsten
Yrksutövare inom hälso-och sjukvården, Underlättande . Hemsjukvården
Personfaktorer
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Vill bo kvar i sin bostad som han trivs och känner sig trygg i. Är noggran med vad han äter, har i perioder
varit vegiterian.

Mindmapping
Kroppsfunktioner/
strukturer

Omgivningsfaktorer
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•
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Motiverad +
Hörsel –
Bita +
Tugga –
Svälja –
Vikt -

• Mat H
• Hemtjänstpersonal U
• Hemsjukvård U

• Att sitta +
• Ändra läge
från liggande
till sittande –
• Att bereda
enklare
måltider -

Aktivitet/
delaktighet

• Vill bo kvar i
bostaden
• Medvetenhet om
bra matperiodvis
vegeterian

Person
faktorer

Bra översikt över resurser och hinder
Kroppsfunktion

Ingen

Hörsel funktion

Lätt

Måttlig

Stor

Total

X

Motivation

X

Att bita

X

Att tugga

J—text
Använder hörslinga
Bo kvar hemma

X

Seg o torr mat

Svälja genom matstrupen

X

Viktuppehållande funktion

Oesophagus

X

Tappar snabbt i vikt,då energiintaget minskar

H

Näringsberikad mat och dryck

Akrivitet/ delaktighet
Att bibehålla sittande ställning

X

Att ligga ned

X

Att bereda enklare måltider

X

Omgivningsfaktorer
Mat
Personliga vårdgivare och personliga
assistenter

U

Hemtjänst

Yrksutövare inom hälso-och sjukvård

U

Hemsjukvård

Personfaktorer

Vill bo kvar i sin bostad som han trivs och känner sig trygg i.Är
noggran med vad han äter, har i perioder varit vegiterian

Teamarbete
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