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Inledning 
Dagverksamheterna i Ljusnarsbergs kommun riktar sig till personer i ordinärt boende som har 

behov av stöd i vardagen. Det övergripande syftet är att ge tillgång ti ll en vardagsnära 

rehabilitering för att underlätta kvarboende i den ordinära bostaden. 

I Ljusnarsbergs kommun är dagverksarnheterna indelade i tre inriktningar, dagverksamhet 

med social inriktning, dagverksamhet med demensinriktning och dagrehabilitering. 

Gemensam arbetsmetod för alla inriktningar 
I samtliga våra inriktningar finns en rehabiliteringsansvarig arbetsterapeut samt en 

undersköterska. För alla inskrivna personer i Dagverksamhet med social inriktning eller 

Dagverksamhet med demensinriktning upprättas en genomförandeplan i samråd med den 

enskilde. För personer inskrivna i Dagrehabilitering upprättas motsvarande 

rehabiliteringsplan. 

Personer inskrivna i Dagverksamhet med soc ial inriktning och Dagrehabilitering går i 

tidsbestämda perioder. Personer inskrivna i Dagverksamhet med demensinriktning går utan 

uppehåll. 

Frånvaro 
Om personens förutsättningar förändras i samband med sjukdom/skada/annan frånvaro, kan 

inte platsen garanteras. En ny bedömning kommer att göras. 

Transport 
Personerna hämtas och lämnas i hemmet med verksamhetens buss. 
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Dagverksamhet med social inriktning 
Dagverksamhet med social inriktning beviljas som en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL): 

4 kap § I: "Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat 
säll har räl/ till bistånd .. .för sin livsföring i övrigt ... genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes möjligheter all leva el/ 
självständigt liv. " 

3 kap § 6: "Socialnämnden bör genom hem(jänst, dagverksamheter eller annan liknande 
social tjänst underlälla för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. 

Syfte 
Att ge personer möjlighet till social samvaro och för personen meningsfulla aktiviteter samt 

struktur i sitt dagliga liv. 

Målgrupp och kriterier 
Personer som bor i ordinärt boende, med eller utan hemtjänstinsatser, som på grund av ålder 

eller sjukdom inte längre har förmåga att til.lgodose sina behov av social gemenskap, 

stimulans och struktur i vardagen som personen har behov av. 

Inskrivning 
Då beslut inkommit tas kontakt för att kartlägga personens individuella behov innan en plats 

erbjuds. 

Utskrivning 
En utskrivning är aktuell när personen inte längre tillhör målgruppen, om kriterierna inte 

längre eller när verksamheten inte längre passar personen. 

4 



Dagverksamhet med demensinriktning 
Dagverksamhet med demens inriktning beviljas som en insats enligt Socialtj änstlagen (SoL): 

4 kap§ 1: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annaL 

sätt har rätt till bistånd .. .för sin livsföring i övrigt .. . genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva el! 
självständigL liv. " 

3 kap § 6: "Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande 

social tjänst under/älta for den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. " 

Syfte 
Att ge möj lighet till stimulans, stärkt självkänsla och stöd i att få struktur på sin vardag. 

Sekundärt syfte kan vara att avlasta anhörig i hemmet. 

Målgrupp och kriterier 
Personer i ordinärt boende med demensdiagnos e ll er kognitiv störning med dement beteende 

som klarar av miljöombytet och inte får ökad oro av att delta i dagverksamhet. 

Inskrivning 
Då beslut inkommit tas kontakt för att kartlägga personens individuella behov innan en plats 

erbjuds. 

Utskrivning 
En utskrivning är aktuell när personen inte längre tillhör målgruppen, om kriterierna inte 

längre uppfylls, när ett stort omvårdnadsbehov uppstår ell er när verksamheten inte längre 

passar personen. 
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Dagrehabilitering 
Dagrehabilitering är en hälso- och sjukvårdsinsats (HSL) som remitteras från HSL-personal 

samt beviljas enligt: 

§18 och 18b "har kommunen ansvar för hälso- och sjukvård, habilitering, rehabilitering och 

hjälpmedel" (Hälso-och sjukvårds lagen) 

Syfte 
Att utifrån individue lla konkreta mål för rehabiliteringen förbättra/upprätthålla 

aktivitetsförmåga för att klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt. 

Målgrupp 
Personer med rehabiliteringsbehov som bor i ordinärt boende med eller utan 

hemtjänstinsatser. 

Kriterier 
• Nedsatt aktivitets- och fun.ktionsförmåga som inverkar på personens självständighet. 

• Uppvisa motivation och förmåga att aktivt medverka i sin rehabilitering. 

Inskrivning 
Då en remiss inkommit tas kontakt för att erbjuda plats då en plats finns. I samband med 

starten upprättas en individuell rehabi literingsplan. 

Uppföljning 
Ett remissvar lämnas i slutet av perioden och en bedömning kring eventuell fortsatt träning 
görs i samverkan med remittent. 

Utskrivning 
En utskrivning är aktuell när de uppsatta målen är uppnådda e ller när aktiv itetsförmågan inte 

längre påverkas av fortsatt träning på dagrehabilitering. En utskrivning är också aktuell när 

personen inte längre ti llhör målgruppen, om kriterierna inte längre uppfylls, när ett stort 

omvårdnadsbehov uppstår eller när verksamheten inte längre passar personen. 
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