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Ett nytt arbetsredskap för LSS-vården började användas 2017. Ett gruppboende i
Valbo blev testpilot när Frösunda skulle testa verktyget.
– Saker som vi trodde var omöjliga för ett år sedan kan vi faktiskt göra nu, säger
Johanna Sedivy, undersköterska och Funca-administratör på LSS-boendet

Mer
läsni
ng
GÄVLE

Singelolycka
på E16 –
begränsad
framkomlighet
under
räddningsarbetet

Åbyforsvägen 61.
ANNONS

GÄVLE

 63-

Medarbetarna på gruppboendet värderar de boendes symptom i

åring ska
ha
terroriserat
sitt ex –
har smitit
från
rättvisan i
tre år:...

ANNONS

olika situationer varje dag och för in det i det digitala
arbetsverktyget Funca. Personalen analyserar sedan de

SANDVIKEN

□ Efter

sammanvägda skattningarna var sjätte vecka, drar slutsatser om

ungdomsgängens
härjningar
– nu står
Sandvikenbor
vid
Tempobutiken
varje...

något är fel och kommer på åtgärder som de ska testa.
– En stödinsats vi satte in för tre månader sedan gav resultat för
två veckor sedan. Ofta tar det tid, man får ha lite is i magen. Men
vi har ju fått jättebra resultat av det.
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Det ska inte vara något lotteri

Frösunda är en stor privat utförare inom LSS-vården. Nu har
Funca börjat användas av 59 kommuner men tidigt i våras
startade koncernen på gruppboendet i Valbo.
– Vi valde att starta i Gävle för att vi ska bygga upp ett centrum för
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kognition och teknik här. Då passade Funca in väldigt bra i ramen
för det arbetet här, berättar Beata Terzis, sakkunnig inom
kognition hos Frösunda.
Framöver kommer Frösunda att börja med arbetssättet på deras
fem övriga gruppboenden i Gävle kommun också.
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– Det ska inte vara något lotteri, att på vissa boenden så använder
vi det, men inte på andra.

Smyg in
grönsaker
god yogh

Inte alla kunderna på den här typen av boende har ett talat språk

Välj Bosch
High Spee

och att kommunicera att man har ett bekymmer kan vara väldigt
svårt.
I ett fall fck man bukt på en boendes duschrädsla genom att lägga
in en duschmatta på golvet. Resultatet kom inte direkt utan först
försökte de med halkskyddstejp, vilket inte gav någon efekt.
Genom att prova sig fram och utvärdera har de hittat lösningar.
□

Beata Terzis och Johanna Sedivy.
Bild: Markus Boberg

En boende fck de inte komma in till eller hjälpa till med
morgonrutinerna när den skulle stiga upp.
– Det kan vara något basalt behov, att nattfastan har varit för lång.
Kunden har så lågt blodsocker så att den blir irriterad när ni
kommer in, säger Beata.
Johanna Sedivy förklarar att genom att lägga en banan synligt på
köksbordet för att den boende skulle ha något att äta så fort den
vaknade blev det en förbättring.
– Det har lett till att vi har kan gå in och bädda sängen när hon
fortfarande är i rummet och att vi kan hjälpa till att sminka
henne.
Steg som kan verka små men som är stora i vården av den här
gruppen av människor. Vad som funkar för en kund behöver inte
göra det för en annan med samma diagnos.
Hur arbetade ni innan ni började med Funca?
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– Vi jobbade mycket med riskbedömningar och riskanalyser och
sånt. Men det blir ändå inte lika tydligt, säger Johanna Sedivy.
– Det här instrumentet hjälper oss att titta åt det hållet problemet
fnns, fyller Beata Terzis i. Det tvingar medarbetarna att gå
igenom massa frågor. ”Har den här personen för lite mat? Har
den för lite dryck? Är det något med tarmarna? Är det för mycket
stimuli? Är den kissnödig?" Man tvingas börja fundera på ett
strukturerat sätt.

”

Nu när man har sett att det
gett resultat blir hela
arbetsgruppen ännu mer
nyfiken

Genom att testa få stödinsatser åt gången (max två) och att vara
uthållig i detta upplever Johanna Sedivy att de har uppnått bättre
resultat på gruppboendet än de gjorde innan de använde Funca.
– Nu när man har sett att det gett resultat blir hela arbetsgruppen
ännu mer nyfken, man vill reda ut fer saker, hitta fer lösningar.
Det har gått jättelätt att få med arbetsgruppen i det här, säger
Johanna Sedivy.
Beata Terzis har i egenskap kognitionsexpert varit med och
utvecklat utbildningsmaterialet till Funca, och säger att hon sett
sifror på att symptomen gått ned där Funca använts på andra
platser i landet också.
Inom demensvården använder man sedan tidigare det så kallade
BPSD-registret, ett nationellt register som blivit framgångsrikt
och som är föredöme för Funca. På uppdrag av
Socialdepartementet har Funca utvecklats för att ge LSS-vården
ett motsvarande arbetssätt.

Markus Boberg
026-15 93 32
markus.boberg@mittmedia.se
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