
2007-03-15Utskriven:

Arbetsplan - Hemtjänst

Testsson, Sören

Barrgatan 2,  94232 ÄLVSBYN

Hem: 0929-12327

Verkställighet480815 - TF11 Hemtjänst  070129

Insats Gäller Kvantitet Bemanning Omfattar Resurs

Hemtjänst

070129 - 0.20  tim/dag, Varje vecka  Personlig omvårdnad
F Kväll Må,Ti,On,To,Fr,Lö,Sö Diamanten

070129 - 0.25  tim/dag, Varje vecka  Personlig omvårdnad
A Morgon Må,Ti,On,To,Fr,Lö,Sö Diamanten

Morgon:  Handräck med nedre påklädning, iordningställa & duka grötfrukost. Bädda
Kväll:  Handräck med avklädning, Sitt ned och prata en stund.
Målsättning:  Åter klara frukost själv innan den 29/2
                        Klara nedre påklädning själv på 3 månade dvs 20/4

070129 - 0.45  tim/vecka, Varje vecka  Dusch
Diamanten

Sitter på duschstol. Handräck med rygg och hår. Upptorkning dusch samt avtorkning toalettstol/tvättställ.
Vill duscha eftermiddag, är frusen på morgonen. Kan behöva övertalning

070129 - 0.15  tim/dag, Varje vecka  Nattillsyn
Må,Ti,On,To,Fr,Lö,Sö Diamanten

Tillsyn som trygghetsskapande första tiden efter hemgång, ev följas till toaletten om han är vaken.
Avslutas 15/2 om han klarar toalettbesöket själv även nattetid

070129 - 1.00  tim/vecka, Varje vecka  Inköp/post/bankärenden

Diamanten

Sonen och Sören skriver handlingslista sätter på kylen. Klarar och vill själv ställa in varior i kyl om påsen ställs på stol.
Har ICA-kort. (vill inte att främmande ska "gå i skåparna")
Målsättning: 1) Att Sören ska klara följa med på inköp när smärtan i höftleden avtar. Kan sitta och vila på Ica medan varor plockas ihop.
                        2) Vill klara självständigt innan den 20/4
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Arbetsplan 480815 - TF11 Testsson, Sören

Insats BemanningKvantitetGäller Omfattar Resurs

070129 - 0.15  tim/dag, Varje vecka  Matdistribution
C Lunch Må,On,Fr,Sö Diamanten

Kall mat distribueras 3-4 dgr/v. Värmer själv i mikro vid senare tillfälle. A-kost
Målsättning:  Åter promenera till Fluxen 3 dgr/v för att äta där när höftleden läkt ihop dvs 20/4

070129 - 1.50  tim/vecka, Var tredje vecka  Städning
Diamanten

Dammsuga, skura 2 rok samt hall/toalett. dammtorka över/under ståhöjd. Mattor dammsuges & vädras.
Sören deltar i städningen med att dammtorka i ståhöjd, har då en liten hink på rullatorn.

070129 - 1.50  tim/vecka, Var tredje vecka  Tvätt
Diamanten

Göres i samband med städinsats, har egen tvättmaskin och tumlare.
Klarar vika & stryka själv sittandes (klädesplagg). Iordningställ strykbrädan. Läger in tvätten själv.
Målsättning:  Åter klara tvätt självständigt till den 20/4
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