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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”.  

 

 

Instruktion till mallen 
I behovsformuleringen utgår man från nuläget, det vill säga det problem man identifierat.  

1. Fyll först i tabellen på nästa sida. Tänk på att fylla i mallen utifrån gruppnivå så att inga personuppgifter röjs. 

2. Gå tillbaka till den här sidan och fyll i rubriken/behovet och beskrivning av problemet. 

3. Radera all text som handlar om förklaring till mallen på den här sidan. 

  

 

Rubrik   

Toalettassistans utifrån individens behov 

 

Verksamhet 

Härryda Kommun Särskilt boende demens 

 

Beskrivning av problemet. 

Svårt att anpassa toalettrutiner efter brukarens behov då det ej är kartlagt. Brukare kan ha inkontinensskydd som ej är anpassat efter 

behovet och orsaka obehag och läckage. 

Vad vi vill uppnå 

Inkontinenskydd som passar brukaren och dess behov. Toalettassitens efter behov och ej efter rutin . Samt ökat välbefinande 
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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? 
 

Svårt att hitta rätt storlek på 
inkontinensskydd då man ej 
ser brukarens urinmönster. 
 
Toalettassistans läggs efter 
verksamheten och ej efter 
brukarens behov då men ej vet 
brukarens individuella 
toalettbehov 

Demenssjukdom, svårt att uttrycka 
när de behöver gå på toaletten  
 
Verksamheten har ej kartlagt 
brukarnas urinmönster.  

 

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? 
 

Personalens behöver 
kontinuerligt kontrollera om 
inkontinensskyddet behöver 
bytas, detta påverkar 
omsorgstagarens integritet och 
kan nattetid påverka brukarens 
sömn.  
 
När inkontinensskydd inte byts 
utifrån brukarens individuella 
toalettbehov finns risk för 
sårutveckling.  

Toalettbesök lägg efter rutiner och 
inte efter behov då brukaren kan ha 
svårt att kommunicera. 
 

Att uppnå ökat välbefinnande för 
individen.  
 
Minskad sårutveckling. 
 

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? 

För personalen skapar detta en 
osäkerhet till att hitta rätt 
skydd.  
 
Svårt att kartlägga brukarens 
toalettbehov. 
 
Arbetet försvåras då det är 
svårt att veta när skyddet skall 
bytas, detta leder oftast till att 
brukaren får ett större skydd 
än hen behöver eller att 
skyddet byts innan behovet 
finns och leder till läckage. 
 

Toalettbesök lägg efter rutiner och 
inte efter behov då brukaren kan ha 
svårt att kommunicera. 
 

Toalettassistans och 
inkontinensbyten läggs efter behov 
och kan leda till en bättre arbetsmiljö 
och färre insatser  
 
Personalen känner sig tryggare i att 
hitta/använda rätt inkontinensskydd.  

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? 

 

Omvårdnadspersonalen tid går 
åt att göra kontroller på 
inkontinensskydd som ej 
behöver bytas, onödiga byten. 
 
Omvårdnadspersonalen får 
extra arbetsuppgifter ifall 
brukaren har ett skydd som ej 
passar och läckage sker. 
 

Resurser läggs på besök/insatser 
som inte alltid behöver genomföras 
då brukarnas urinmönster ej är 
kartlagt. Detta genererar extra 
arbetsuppgifter och kan leda till 
högre kostnader för verksamheten.  

Personalgruppens insatser blir mera 
självklara.  
 
Verksamhetens resurser används 
mer ändamålsenligt.  

 


