Remissfrågor – Behov och insatser inom äldreomsorgen med nationellt fackspråk
Kommun/organisation/företag namn: Famna
Uppgiftslämnarens namn: Thomas Schneider, kvalitetsansvarig
Telefonnummer: 070-810 81 57
E-postadress: thomas.schneider@famna.org

Enkät med frågor om nationell modell för strukturerad dokumentation av äldres behov
och insatser.
Målet för projektet har varit att utveckla ett förslag till nationell modell för strukturerad
dokumentation av äldres behov och insatser. Modellen ska göra det möjligt att systematiskt
registrera uppgifter i såväl myndighetsprocessen som genomförandeprocessen. Dessa
uppgifter måste dokumenteras med enhetliga, entydiga och jämförbara begrepp, termer och
klassifikationer för att ge bättre statisk både nationellt och lokalt men också för att göra det
möjligt att följa upp och utvärdera på individ- och gruppnivå.
Rapporten som bifogas beskriver den framtagna modellen och har publicerats för att ge
projektet intressenter möjlighet att lämna synpunkter och påverka det fortsatt
utvecklingsarbetet. Eventuella frågor om den nationella modellen besvaras av projektledarna
och era synpunkter vill vi att ni noterar på bifogad enkät, följ nedan beskriven instruktion.
Instruktion för att fylla i enkäten
1. Du måste ha svarat ”Ja” eller ”Aktivera” om du fått en fråga om makron när du
öppnade enkäten.
2. Spara enkäten i din dator (ge filen ett unikt namn där namnet på Din
kommun/organisation/företag ingår, t.ex. Helsingborg behov och insatsenkät 09.
3. Fyll i enkäten (klicka dig fram med musen/tabtangenten). Undvik semikolon och retur
(nytt stycke) när du skriver in text.
4. Spara
5. E-posta den ifyllda enkäten som bifogad fil till:
homan.amani@socialstyrelsen.se senast fredag den 30/10 2009, har du frågor om hur du
fyller i och skickar in enkäten kan du även ringa Homan Amani på 075-247 42 15

Stockholm den 1 oktober 2009
Ann-Helene Almborg
Projektledare
Nationellt fackspråk
Epidemiologiskt Centrum
075-247 3057
ann-helene.almborg@socialstyrelsen.se

Ann-Kristin Granberg
Projektledare
Öppna jämförelser
Äldreenheten
075-247 3371
ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se
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Accepterar ni modellen för ansökan ?
Ja, i hög grad

Ja, delvis

Nej, inte särskilt

Nej, inte alls

Kommentar
2.

Accepterar ni modellen för behovsbedömning ?
Ja, i hög grad

Ja, delvis

Nej, inte särskilt

Nej, inte alls

Kommentar
3.

Accepterar ni modellen för beslutade insatser ?
Ja, i hög grad

Ja, delvis

Nej, inte särskilt

Nej, inte alls

Kommentar

4.

Accepterar ni modellen för planerade insatser ?
Ja, i hög grad

Ja, delvis

Nej, inte särskilt

Nej, inte alls

Kommentar
5.

Accepterar ni modellen för genomförda insatser ?
Ja, i hög grad

Ja, delvis

Nej, inte särskilt

Nej, inte alls

Kommentar

Tack för din medverkan!
E-posta den besvarade enkäten som bifogad fil till: homan.amani@socialstyrelsen.se
senast fredag den 30/10 2009.

