Beslut för särskilt boende och behovsbedömning
Denna lathund beskriver hur ni gör ett beslut för särskilt boende och behovsbedömning samtidigt.
(Som ni ska göra för nya kunder).
1. Gå till aktualisering och välj ”SOL ansökan särskilt boende”. Fyll i alla obligatoriska uppgifter.

2. Inled utredning och välj utredningen som heter ”SoL Behovsbedömning Säbo”. Fyll i alla
obligatoriska uppgifter.

3. Dokumentera enligt ICF i dokumentationsträdet

4. Skapa samtycke vid behov.

5. Välj insatskategori ”Särskilt boende” i rullistan och pila över insatsen ”särskilt boende”.

6. Detaljrad behövs inte eftersom vi har gjort inställningar för det. Spara.

7. Byt i rullistan till insatskategori ”Säbo behovsbedömning” och pila över insatsen för
behovsbedömningen (Säbo nivå 1-4).

OBS: I vissa lägen kan insatsen ”Särskilt boende” fortfarande synas i ovanstående ruta. Se bild nedan
hur det ser ut då. Ni ska inte välja denna eftersom ni lägger till insats för behovsbedömningen! (Vi
jobbar på att få bort den).

8. Detaljrad behövs inte eftersom vi har gjort inställningar för det. Spara.

9. Skapa ett beslut för särskilt boende
a. Välj insatskategori ”Särskilt boende”
b. Välj beslut ” Bifall SoL 4 kap 1 § särskilt boende”
c. Pila över insatsen ”särskilt boende”.
d. Fyll i de andra obligatoriska uppgifterna också. (Enligt bilden nedan).
e. Spara!

10. Du får nu upp en ruta som du ska fylla i och skicka till Boendesamordnaren.
a. Välj boendetyp och prio. (I dagsläget gäller detta enbart för säbo, inte korttid och
växel).
b. Pila över boendealternativ från vänster ruta till höger (och sortera dem uppifrån och
ned).
c. Bocka i önskemål och kontaktuppgifter som ska skickas med. (Om kontaktuppgifter
saknas i Personuppgiftsbilden så kommer det inte finnas något att välja. Du kan då
skriva in kontaktuppgifter i fritext till Boendesamordnaren).
d. Du kan även skriva in annan information som kan vara bra för Boendesamordnaren.
När du är färdig så trycker du på skicka. (Du hittar ansökningar som inte är skickade
på Aktuelltsidan under rubriken Boendeansökan).

11. Skapa nu ett beslut för behovsbedömningen genom att trycka på ”Ny”-knappen.
a. Välj insatskategori ”Säbo behovsbedömning”
b. Välj beslut ”Behovsbedömning särskilt boende”.
c. Pila över insatsen ”Säbo nivå (1-4)”
d. Fyll i de andra obligatoriska uppgifterna också. (Enligt bilden nedan). Spara!

12. Gör en beställning för behovsbedömningen (Säbo nivå (1-4)) som du skickar till
boendesamordnaren. Fyll i alla obligatoriska uppgifter. Ni behöver inte fylla i någon
beställningstext. Texten som ni skrivit under sökordet ”Insatser” kommer med per automatik i
beställningen. Spara.

OBS: Du ska INTE göra en beställning för boendet (beslutet för särskilt boende)!

