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1. Syfte och målsättning 
 

Syftet med SAS-verksamheten (=verksamhet för att utreda, bedöma, placera) i Korsholm är att 

utvärdera äldre personers behov av rehabilitering, omsorg och vård samt att planera och besluta 

om ändamålsenlig placering för klienter som är i behov av boendeplats.    
 

Med kriterier för beviljandet av boende- och vårdplats har man som mål att säkerställa en rättvis 

och jämlik behandling av kommunens invånare samt att tjänsterna riktas till dem som har ett 

omfattande behov av stöd och omsorg. Kriterierna utgör ramen för beslutsprocessen och 

principerna för placering. 
 

Genom att göra rehabilitering till en central del av SAS–processen strävar man till att alltid först 

genomföra och utvärdera klientens rehabiliteringsmöjligheter. Målsättningen är att stödja 

klientens funktionsförmåga och förmåga till självständigt liv, och på detta vis öka 

förutsättningarna för längre hemmaboende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klient på 

boende 

Klient på akutvårds-

/rehabiliteringsavdelning 

Klient med 

hemservice/hemsjukvård 

Hemvårdsteamet/Avdelningsteamet kompletterat med hemvårdsteamet 

utvärderar situationen och planerar rehabilitering mångprofessionellt 

tillsammans med klient och anhöriga/RAI 

 

Kartläggning av 

funktionsförmåga och 

behov/RAI 

Kartläggning och rehabiliteringsplan 

Hemrehabilitering eller rehabilitering på närsjukhuset 

 

Rehabilitering med syfte att återställa och  

förbättra klientens funktionsförmåga  30 dagar 

Utvärdering och kartläggning 

SAS-koordinator utvärderar och planerar fortsatta insatser med 

klient, anhöriga och hemvårdsteamet/avdelningsteamet 

Allmänna kriterier för 

serviceboende uppfylls 

Ansökan om annat boende  

SAS-gruppen behandlar 

ansökningar och fattar beslut om 

beviljande eller avslag. 

 

Beslut av SAS-koordinator delges 

klienten skriftligen. 

Förändringar i funktionsförmågan/Svårigheter att klara sig självständigt i eget boende 

Plats genom 

vårdbeslut 

Fortsatt hemmaboende 

– Hem med öppenvårdstjänster 

Allmänna kriterier 

för vårdhem uppfylls 



     
 

 

2. SAS-verksamheten 

Verksamheten innefattar ett mångprofessionellt hemvårdsteam, en SAS-koordinator och en 

mångprofessionell SAS-grupp. 

Hemvårdsteam/Avdelningsteam kompletterat med hemserviceteam 

 Funktion och uppgifter  

Har vårdplanering i hemmet eller på avdelning 

Utreder klientens funktionsförmågor och gör 
en plan för rehabilitering (utgående från RAI 
bedömning) 

Utreder möjligheter till stöd i hemmet, så att 
hemmaboendet kan fortsätta  

Utvärderar rehabiliteringsinsatserna och 
kartlägger klientens helhetssituation 

Om klienten fortsättningsvis bedöms vara i 
behov av annat boende görs remiss 

 

Sammankallare 
Hemvårdsteam: SAS-koordinator  
Avdelningsteam: avdelningsskötare 

Sammansättning:  
Klient, anhöriga 

Personal som är involverad i klientens hemvård, 
enligt behov och situation 

 Hemserviceledare                       - Egenvårdare 
 Ledare för närståendevård      - Hemsjukvårdare 
 Fysioterapeut                               - Ergoterapeut 
 Äldrerådgivare                            - Psyk-skötare 

 Representant för                         - Läkare 
avdelningspersonal 

SAS-koordinator 

 Funktion och uppgifter  

Deltar i vårdplaneringsmöte 

Kontrollerar klientens HC-bedömning om 
klienten redan har regelbunden hemvård 

Gör RAI bedömning om klienten inte har 
regelbunden hemvård/närståendevård 

Skriver remiss och redogör varför 
öppenvårdsinsatserna inte räcker till 

Tar emot och koordinerar ansökningar 

Föredragande för SAS-gruppens möten 

Skriver placeringsbeslut enligt resultat från 
SAS-gruppens möten och delger beslut till 
berörda 

 

SAS-grupp 

 Funktion och uppgifter  

Behandlar utredningarna gjorda av SAS-
koordinator eller närståendevårdsledare 

Gör bedömningar av ändamålsenliga 
boendeplaceringar för klienter i behov av 
annat boende 

Gör placeringsbeslut 

 
 

Sammansättning  

SAS-koordinator 

Ansvarig sjukskötare från hemsjukvården 

Biträdande avdelningsskötare från närsjukhuset 

Ledare för närståendevården, representerar även 
kortvården 

Äldrerådgivare 

Övrig sakkunniga inkallas enligt behov 

3. Kartläggning av klientens behov 



     
 

 

 

En mångsidig utredning av servicebehovet ligger till grund för ansökan om boendeplats och även 

som grund för beviljande. För att säkerställa en objektiv utredning används 

utvärderingsinstrumentet RAI (Resident Assessment Instrument), som är ett hjälpmedel för att 

kartlägga klientens situation. Resultaten från RAI-bedömningen fungerar som grund för beslut 

om beviljande/nekande och för val av boendeplats. 
 

RAI omfattar ett stort antal frågor, med hjälp av vilka man får fram pålitliga, testade mätare. På 

detta sätt får man en mångsidig bild av klientens funktionsförmåga och faktorer som påverkar 

självständigheten. 

Centrala mätare i RAI: 

Mätare Beskrivning  
ADL (0 – 6) Ger information om hur klienten klarar dagliga aktiviteter så som att röra sig i 

hemmet, måltider, toalettbesök och personlig hygien. 
 

IADL (0 – 21) Bedömer förmågan i funktioner som gäller uträttande av dagliga ärenden som 
måltider, hushållsarbete, ekonomi, medicinering, telefonsamtal, inköp och 
förflyttning med färdmedel. 
 

CPS (0 – 6) Ger information om den kognitiva förmågan: korttidsminnet, om klienten gör sig 
förstådd, förmågan att fatta dagliga beslut samt om klienten kan äta själv. 
 

DRS (0 – 14) Mäter symptom på depression. 
 

CHESS (0 – 5) Bedömer hälsotillståndets stabilitet genom att beakta förekomsten av olika 
symptom, förändringar i förmågan att fatta dagliga beslut eller i funktionsförmågan 
samt terminala sjukdomar. 
 

Risk CAP  Ger information om det finns risk för försämrad funktionsförmåga. 
 
Geriatric 
Screener/SRI 
 

 

Mäter klientens förmåga att klara sig självständigt.  

 

En viktig mätare är MAPLe_5 (Method for Assigning Priority Levels), som använder informationen från 

många av instrumentets olika mätare och frågor för att bedöma klientens vårdbehov. Mätaren kan få 

ett värde mellan 1 (litet vårdbehov) och 5 (mycket stort vårdbehov). Dessa delas vidare in i 15 olika 

klasser (se bilaga 2). 



     
 

 

Värdet på MAPLe_5 och 15-skalan baserar sig på följande mätare och variabler:  



     
 

 

4. Boendeservice för äldre  

Enligt socialvårdslagen § 21 ” ordnas boendeservice för äldre som av särskild orsak behöver hjälp 

eller stöd i boendet. Service som tillhandahålls hemma prioriteras i förhållande till service som 

förutsätter flytt och inkluderar både boende och service”.   

 

I Korsholm erbjuds olika typer av boendeservice och dygnetruntvård för äldre som på grund av ett 

omfattande behov av omsorg och vård inte längre kan bo hemma. Tjänsterna delas in i:  

 Serviceboende 

 Serviceboende med heldygnsomsorg (effektiverat serviceboende)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Serviceform Beskrivning 

Serviceboende 

Solhörnan (22–24) 

Boende för äldre personer som behöver en lämplig bostad samt 
vård och omsorg som inte kan tillhandahållas hemma. 

Med serviceboende avses boende och service som ordnas i en 
servicebostad. Servicen omfattar vård och omsorg enligt den 
klientens behov, verksamhet som upprätthåller och främjar 
funktionsförmågan samt stödtjänster. 

Personal finns på plats dagtid 

 

Effektiverat serviceboende 

Solgård (50) 

Elvira (24) 

Hannes (24) 

Aspgården (20) 

Helmiina (15) 

Folkhälsans gruppboende (24) 

 

Boende för äldre personer som har ett omfattande behov av 
omsorg dygnet runt 

Personal finns på plats dygnet runt 

Boendet omfattar boende och service som ordnas i en 
servicebostad. Servicen omfattar vård och omsorg enligt den 
klientens behov, verksamhet som upprätthåller och främjar 
funktionsförmågan samt stödtjänster 

Servicen ordnas enligt klientens behov dygnet runt.  



     
 

 

5. Kriteriet för beviljande av boendeplats 

Innan man ansöker om plats på annat boende bör klientens helhetssituation uppfylla ett antal 

allmänna kriterier. Därtill tar SAS-gruppen ställning till mera specifika kriterier baserade på RAI-

bedömningen. 

 

MAPLe_5-skalan inbegriper skalorna i RAI men inte nödvändigtvis alla delar av dem. Därför bör man 

alltid ta ställning till bedömningen som helhet. 

 

RAI fungerar som ett verktyg vid behovsbedömningen och beslutsfattandet och som ett medel att 

göra den så tillförlitlig och objektiv som möjligt. Bedömning och beslut grundar sig ändå på en 

professionell helhetsbedömning som görs i dialog med klienten och de anhöriga. 

Beslut om beviljande av boendeplats görs av SAS-gruppens koordinator och delges kunden som ett 

skriftligt beslut.  Beslutet baserar sig på hemvårdsteamets eller avdelningsteamets utlåtande, RAI-

bedömningen och SAS gruppens bedömning. 

 

 

a) Kriterier för beviljande av plats på effektiverat serviceboende: 

 Hjälpbehovet är kontinuerligt, inte tillfälligt 

 Omfattande hemvård med maximalt antal besök per dag är inte tillräckligt  

 Klientens akuta sjukdomstillstånd är omskötta; klientens tillstånd är stabilt 

 Närståendevårdare orkar inte längre, trots insatser från hemvård 

 Klienten har genomgått rehabilitering och denna har utvärderats; hjälpmedel är utprovade 

 Bristfällig bostad berättigar inte till boendeplats 

 

 

b) Kriterier för beviljande av plats på demensenhet: 

 Samma kriterier som till annat boende 

 Klienten har en diagnosticerad minnessjukdom och konstaterat nedsatt kognition 

o MMSE < 18 och/eller CPS > 3 

 Beteendeförändringar 

 MMSE poängen kan vara <18 och/eller CPS > 3, men om beteendeförändringar och psykisk 

påverkan finns med i bilden så får poängen inte vara styrande. Helheten skall beaktas. 

 

MAPLe_5:   4-5  (klass 41-54 i MAPLe 15) 

ADLH:   3-6 

CPS:    2-6 (2 kan komma ifråga ifall ADL är minst 4) 

MAPLe_5:   4-5  (klass 41-54 i MAPLe 15) 

ADLH:   3-6 

CPS:    3-6 klass 46, 51, 54 i MAPL 15 kräver demensboende 



     
 

 

Blankett för vårdteamsmöte/utlåtande för annat boende  

                                                    (om inte medicinska orsaker kräver läkarremiss) 

 

 

 

Oulu Screener (RAI HC): Aktuell RAI-skala bifogas 
 

MMSE-poäng:       
 
 

RAI-poäng 

ADLH (0-6):       

CPS (0-6):       

MAPLe 5:       

MMSE-skala  CPS-skala  MMSE 

24-30 normalt, tidigt 0 Kognitivt intakt 24,9 
18-26 lindrig 1 Störning i kognitiv förmåga 21,9 
10-22 medelsvår 2 Lätt försämrad kognitiv förmåga 19,2 
0-12 svår 3 Medelsvårt försämrad kognitiv förmåga 15,4 

  4 Medelsvårt – Svårt försämrad kognitiv förmåga 6,9 
  5 Svårt försämrad kognitiv förmåga 5,1 
  6 Mycket svårt försämrad kognitiv förmåga 0,4 

Nuvarande boendeform 

      
 

Resurser 

      
 

Sjukdomar 

      
 

Nuvarande öppenvårdsinsatser 

      
 

Aktuellt problemområde 

      
 

Nya åtgärder/teammöte 

      
 

Deltagare i teammöte 

      
 

Datum 

      

A) Fylls i vid teammöte  
Namn 

      

Födelsetid 

      
Adress 

      

Telefon 

      
Anhörig 

      

E-post 

      
Adress 

      

Telefon 

      

B) Fylls i som utlåtande 
Varför lyckas inte öppenvården längre/utlåtande för annat boende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utlåtande för annat boende gjord av vårdteamet/undertecknad av 
 
 

      
 

Ort:                                     
 

Datum:      /       20       
 



   ANSÖKAN till Korsholms 
Kommuns serviceboende 

 

    
 

                                           ANLÄNT:      /      20      
 

SÖKANDEN FYLLER I 

Personuppgifter 
Släkt- och förnamn 

      
Personsignum 

      

Hemort enligt lag om hemkommun 

      

Befolkningsregister eller församling 

      

Nuvarande adress 

      

      

Telefonnummer 

      

Makans/Makens namn 

      

Personbeteckning 

      

Nära anhörig/Förmyndare/Intressebevakare 

Namn       

Adress       

e-post       

Tfn       

Person, till vilken svar angående ansökan skickas 

Namn       

Adress       

Ansöker om 

plats till 

 

 Serviceboendet Solhörnan, inte dygnetruntvård 

 Serviceboende med heldygnsomsorg 

Tilläggsuppgifter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtycke  Uppgifter får överlåtas till ifrågavarande boendeenhet 

Sökandens 

egen 

underskrift 

Ort och datum 

      

Underskrift 

      

 

 



    
  

    
 

Bilaga 2.  MAPLe 1 – 15  

MAPLe_5-mätarens huvudgrupper (1 – 5), vilka beskriver vårdbehovet samt  

undergrupper (1 – 15) vilka beskriver klientens funktionsförmågor  

Huvudgrupp 
1-5 

Undergrupp 1-15 Karaktäriseras av: 
 

1 
Litet 
vårdbehov 

1 
Litet vårdbehov 

– Inga ADL-störningar 
– CPS <=1 
– Inga beteendesymptom 
– Förmögen att fatta dagliga beslut 
– Hemmiljön ok 
– Medicinering ok 
– Inga sår 
– Klarar sig självständigt 

 
 

 
2 
Lindrigt 
vårdbehov 

2 
Lindrigt vårdbehov 

– Inga ADL-störningar 
– CPS <=1 
– Inga beteendesymptom 
– Förmögen att fatta dagliga beslut 
– Hemmiljön ok 
– Medicinering ok 
– Inga sår 
– Nedsatt förmåga att klara sig självständigt 

o Dock inga stora svårigheter att tillreda måltider 
 

 
 

3 
Måttligt 
vårdbehov 

3 
Måttligt vårdbehov 
 - klass 31 

– Inga ADL-störningar 
– CPS <=1 
– Inga beteendesymptom 
– Förmögen att fatta dagliga beslut 
– Hemmiljön ok 
– Medicinering ok 
– Inga sår 
– Nedsatt förmåga att klara sig självständigt 
– Stora svårigheter vid tillredning av måltider 
 
 
 

 4   
Måttligt vårdbehov 
 - klass 32 

– Inga ADL-störningar 
– CPS <=1 
– Inga beteendesymptom 
– Hemmiljön ELLER medicineringen riskfylld 
 
 
 

 5 
Måttligt vårdbehov 
 – klass 33 

– Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0) 
– Inga beteendesymptom 
– CPS <= 2 (högst en lätt försämrad kognitiv förmåga) 
– Tillräckliga måltider 
– Inga sväljproblem 
– Har inte fallit 
 
 



    
  

    
 

4 
Stort 
vårdbehov 

6 
Stort vårdbehov 
 - klass 41 

– Inga ADL-störningar 
– CPS <=1 
– Inga beteendesymptom 
– Nedsatt förmåga att fatta dagliga beslut 

 7 
Stort vårdbehov 
 - klass  42 

– Inga ADL-störningar 
– CPS <=1 
– Inga beteendesymptom 
– Förmögen att fatta dagliga beslut 
– Hemmiljö ok 
– Medicinering ok 
– Har sår (trycksår/bensår) 

 
 8 

Stort vårdbehov 
 - klass 43 

– Inga ADL-störningar 
– CPS >= 2 (åtminstone lätt försämrad kognitiv förmåga) 
– Inga beteendesymptom 
– Inte vandrande 
– Inte risk för institutionalisering 

 9 
Stort vårdbehov 
 - klass 44 

– Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0) 
– Inga beteendesymptom 
– CPS <= 2 (högst en lätt försämrad kognitiv förmåga) 
– Otillräckliga måltider ELLER sväljproblem ELLER har 

fallit 
 10 

Stort vårdbehov 
 - klass 45 

– Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0) 
– Inga beteendesymptom 
– CPS >= 3 (åtminstone medelsvårt försämrad kognitiv 

förmåga) 
– Har inte fallit 

 11 
Stort vårdbehov 
 - klass 46  

– Inga ADL-störningar 
– CPS <=1 
– Har beteendesymptom 
 

5 
Mycket stort 
vårdbehov 

12 
Mycket stort vårdbehov 
 - klass 51 

– Inga ADL-störningar 
– CPS >=2 (åtminstone lätt försämrad kognitiv förmåga) 
– Har beteendesymptom 

 13 
Mycket stort vårdbehov 
- klass 52 

– Inga ADL-störningar 
– CPS >=2 (åtminstone lätt försämrad kognitiv förmåga) 
– Inga beteendesymptom 
– Vandrande ELLER risk för institutionalisering 

 14 
Mycket stort vårdbehov 
 - klass 53 

– Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0) 
– Inga beteendesymptom 
– CPS >= 3 (åtminstone medelsvårt försämrad kognitiv 

förmåga) 
– Har fallit 

 15 
Mycket stort vårdbehov 
 - klass 54 
 

– Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0) 
– Har beteendesymptom 
 
 
 

 

 


