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Behovsanalys 
➢ Mallen fylls i av testledare tillsammans med berörda parter exempelvis brukare, personal etc.  

➢ När effekten/behovet är formulerat kan det föras över till dokumentet ”effektlogik”.  

 

  

 

Rubrik (behovet)  

Boende med demensproblematik och/eller nedsatt orienteringsförmåga kan gå vilse när de lämnar hemmet vilket utgör en risk för sin trygghet och 

hälsa. 
 

Verksamhet 
Stenungsunds kommun – Ordinärt boende 

 

Beskrivning av problemet 
Boende med demensproblematik och/eller nedsatt orienteringsförmåga har svårt att orientera sig och kan gå vilse när de lämnar 

hemmet, vilket utgör en risk för sin egen trygghet och hälsa. Personal som ansvarar för att utföra hemtjänst och åtgärda larm som 

inkommer kan inte lokalisera omsorgstagare som inte befinner sig i hemmet. 

Vad vi vill uppnå 

Ökad trygghet för både omsorgstagare och personal. Säker vård och ökad trygghet för omsorgstagare och anhöriga. Kortare ledtider när larm 

inkommer till verksamheten. 
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Generell beskrivning  Problembeskrivning Problemförklaring  

Vad handlar problemet om? 
Fyll i svaren på frågorna i 
nästa ruta 
 
Frågor som stöd: 
Vad är problemet? 
Hur vet vi att det är ett 
problem? 
Varför är det ett problem? 
 

Boende kan gå vilse när de 
lämnar hemmet vilket utgör en 
risk för sin trygghet och hälsa. 
Verksamheten har svårigheter 
att lokalisera omsorgstagare 
som har tagit sig utanför 
hemmet och har svårt att ta sig 
tillbaka.  

Boende med 

demensproblematik 

och/eller nedsatt 

orienteringsförmåga 

har svårt att orientera 

sig och kan gå vilse när 

de lämnar hemmet. 

Personal som ansvarar 

för att utföra hemtjänst 

och åtgärda larm som 

inkommer kan inte 

lokalisera 

omsorgstagare som 

inte befinner sig i 

hemmet. 

 

Den enskilde Problembeskrivning Problemförklaring Effekt 

Hur påverkar 
problemet/situationen den 
enskilde? 
Fyll i svaren på frågorna i 
nästa ruta 
  
Frågor som stöd: 
Påverkas exempelvis 
personens delaktighet, 
trygghet, aktivitet, 
självständighet eller 
välbefinnande? 
Hur yttrar sig detta i 
vardagen? 
Vad är 
orsaken/problemförklaringen? 
 

Omsorgstagare kan ibland 
lämna sin bostad och är inte 
hemma när den ska få stöd 
med planerade insatser från 
verksamheten. Omsorgstagare 
kan ha svårt att hitta tillbaka 
hem eller gå vilse samt inte få 
det stöd den är i behov av. 

Omsorgstagare med nedsatt 
orienteringsförmåga/demens utgör 
en risk för sin trygghet och hälsa då 
verksamheten inte kan lokalisera 
omsorgstagaren utanför hemmet 
och inte få det stöd den är i behov. 

Omsorgstagare kan känna sig mer 
trygga och röra sig fritt efter 
önskemål och blir mer självständiga 
och delaktiga i sin omsorg 
tillsammans med verksamheten. Kan 
bo kvar längre i sitt hem. Ökad 
välbefinnande för omsorgstagare och 
ökad trygghet för anhöriga. Minskar 
risken för dödsfall i vissa fall. 

Medarbetare Problembeskrivning Problemförklaring Effekt 

 Hur påverkar 
problemet/situationen 
personalen? 
Frågor som stöd: 
Påverkas arbetsmiljö?  
Försvåras eller underlättas 
arbetet av situationen? 
Innebär situationen risker? 
Hur yttrar sig detta i 
vardagen? 
Vad är 
orsaken/problemförklaringen? 

Verksamheten har begränsade 
möjligheter att hitta 
omsorgstagare utanför 
hemmet. Kan inte utföra sitt 
uppdrag på ett säkert sätt. 
Personalen upplever stress 
kring detta. 
 
 

Upplever stress på grund av att inte 
kunna lokalisera omsorgstagare som 
har gått ifrån sitt hem tillfälligt 
oplanerat då det saknas verktyg för 
att kunna stödja brukaren när den 
inte befinner sig i hemmet.  
 
 

Bättre arbetsmiljö och mindre stress. 
Större möjligheter till tryggare 
omvårdnad. 

Verksamhet Problembeskrivning Problemförklaring Effekt 

Hur påverkar 
problemet/situationen 
verksamheten? 
 
Frågor som stöd: 
Påverkar detta möjligheten att 
nå verksamhetens mål? 
Påverkas effektivitet eller 
arbetsmiljö? 
Vad är 
orsaken/problemförklaringen? 

 

Har svårt att nå 
verksamhetsmål kopplat till 
delaktighet och ökad trygghet 
samt minska ensamhet. 
 

Idag finns begränsningar i 
verksamhetens tillsyn och omsorg 
som gör att omsorgstagaren kan 
känna en begränsad frihet och 
inverkan på sin omsorg. 

Större möjlighet att nå 
verksamhetens mål och bättre 
förutsättningar för att utföra trygga 
tillsyner. Effektivisering av 
arbetsprocesser. 

 


