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Övning 1: Bedömt och avsett funktionstillstånd 

A) Du får ta del av några korta beskrivningar för olika personer. Börja med att göra en bedömning av nu-

läget (ett bedömt funktionstillstånd) för samtliga personer med stöd av bedömningsskalan.  

För att se vad de olika kategorierna innehåller, använd vägledningen (bilaga 2, s. 114-123) och ICF-

boken (s. 117-156). 

 

Greta 

Greta vill ha hjälp med att städa sin bostad. Hon klarar själv av att plocka undan sina saker. Även att damma 

klarar hon själv. Det är flera saker som hon inte klarar av att göra, bland annat att dammsuga, torka golv, 

bädda och bädda rent i sängen. Greta tycker att det är jobbigt att andra ska komma in i hennes hem och städa, 

hon har ju alltid varit väldigt noga med sin städning och vill gärna vara med påverka hur det görs. Hon är 

också tydlig med att hon vill fortsätta att själv göra det hon klarar, så att de som kommer inte tar över det av 

bara farten. 

 

Anna 

Anna berättar att hon vill ha hjälp med tvätten. I dagsläget klarar Anna av att förbereda inför tvätten, bära upp 

och ner tvätten till tvättstugan, och praktisk använda tvättmaskinen och torktumlaren. Det hon behöver hjälp 

med är att vika ihop och hänga upp den rena tvätten. Anna vill framöver klara av att sköta tvätten självstän-

digt.   

 

Inez 

Inez säger att hon har svårt att skaffa vänner. Inez vet inte riktigt hur hon ska förhålla sig till nya personer, 

vilka frågor man bör eller inte bör ställa och hon tror att andra personer upplever att hon snabbt blir för per-

sonlig. Inez har tidigare haft en god vän, men efter ett mindre gräl slutade Inez tvärt att höra av sig till henne, 

slutade att svara på hennes sms eller telefonsamtal. Hon har försökt att etablera kontakt med kollegor på sin 

arbetsplats men tycker det är svårt. Det är viktigt för Inez att kunna umgås med andra personer och hon vill få 

hjälp att klara detta på ett bättre sätt. 

 

 

Bedömt funktionstillstånd – Svarsalternativ bedömningsfaktor 

ICF KATEGORI Ingen Lätt Måttlig Svår Total 

 Greta 

d6402 Att städa bostaden 

     

Anna 

d6408A Att tvätta och 

torka kläder och textilier 

med hushållsapparater 

     

Inez   

d720 Sammansatta mel-

lanmänskliga interakt-

ioner 

     

 

  



3 

 

 

Svarsalternativ bedömningsskalan 

Svarsalternativ Beskrivning 

0 ingen begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

1 lätt begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

2 måttlig begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

3 svår begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

4 total begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

8 ej specificerat  används då det ej finns tillräcklig information för att beskriva grad av 

begränsning i genomförande  

9 ej tillämpbart  används då det inte är tillämpbart att beskriva grad av begränsning i 

genomförande 

 

 

B) Fundera nu på bedömning av målet (avsett funktionstillstånd) för de områden som beskrivs. Gå till-

baka till förra sidan och titta på beskrivningarna. Målet sätts till om sex månader. Formulera ett mål i 

fritext och gör en bedömning av målet med stöd av bedömningsskalan  

 

 

LIVSOMRÅDE Avsett 

funktions-

tillstånd 

Fritext mål 

Greta 

d6402 Att städa bosta-

den 

  

Anna 

d6408A Att tvätta och 

torka kläder och textilier 

med hushållsapparater 

  

Inez 

d720 Sammansatta mel-

lanmänskliga interakt-

ioner 
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Övning 2: Uppföljning 

A) Sex månader har gått.  Ni får nu träffa Greta, Anna och Inez igen. Utifrån informationen nedan så ska 

ni göra ett funktionstillstånd vid uppföljning, värdera måluppfyllelse och ev. formulera ett nytt avsett 

funktionstillstånd för Greta, Anna och Inez. För att kunna värdera måluppfyllelse behöver ni föra över 

det avsedda funktionstillståndet från övning 1B. Använd blanketten på nästa sida. 

 

Greta 

Greta berättar att hon är nöjd med insatsen. Personalen tar inte över städningen, utan hon har fått fortsätta göra 

det hon kan på egen hand. Greta uttrycker vidare att personalen även tillmötesgår hennes önskemål gällande 

hennes prioritering om vad hon vill ska städas, men hon kan önska att de ibland skulle kunna vara lite mer 

noggranna med städningen, och då framöverallt med dammsugningen och golvtorkningen. Greta säger att hon 

även framöver vill kunna fortsätta med de moment som hon i dagsläget gör på egen hand. 

 

Anna 

Anna berättar att tvätten numera fungerar bra. Hon klarar av alla moment i tvätten självständigt och önskar 

inget stöd från socialtjänsten.     

 

Inez 

Inez beskriver att hon tillsammans med sin personal arbetat med hur hon ska förhålla sig till andra personer, 

och då främst kollegorna på hennes arbetsplats. Inez och personalen har inledningsvis fokuserat på vad man 

bör/inte bör säga till kollegor på en arbetsplats och Inez upplever att det uppstår betydligt färre situationer som 

hon upplever som pinsamma. Inez berättar vidare att även om det går bättre för henne med kollegorna på ar-

betsplatsen så är finns det dock fortfarande situationer där hon inte riktigt förstår hur hon ska interagera för att 

passa in. Inez känner sig dock nöjd med sina framsteg och hon vill fortsätta arbeta med att förbättra sina relat-

ioner på arbetsplatsen.  

 

Svarsalternativ bedömningsskalan  

Svarsalternativ Beskrivning 

0 ingen begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

1 lätt begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

2 måttlig begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

3 svår begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

4 total begränsning (i genomförande och delaktighet) 

 

8 ej specificerat  används då det ej finns tillräcklig information för att beskriva grad av 

begränsning i genomförande  

9 ej tillämpbart  används då det inte är tillämpbart att beskriva grad av begränsning i 

genomförande 

 

 

 



5 

 

 

LIVSOMRÅDE Funktions-

tillstånd 

vid upp-

följning 

Målupp-

fyllelse 

Ev. nytt avsett funktionstillstånd 

(fritext) 

Ev. nytt 

avsett 

funktions-

tillstånd  

Greta 

d6402 Att städa bostaden 

    

Anna 

d6408A Att tvätta och torka 

kläder och textilier med hus-

hållsapparater 

    

Inez 

d720 Sammansatta mellan-

mänskliga interaktioner 

    

 

 

 

B) Vad ser du för nytta med uppföljning utifrån IBIC:s systematik? Vad kan resultaten ge? 

 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


