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Datum:

/

1992

Den utvecklingsstördas namn:

Specialomsorgsdistrikt:

Den utvecklingsstörda betecknas med förkortningen NN.
I DEN SOM FYLLER I FORMULÄRET

1. Namn:

2. Arbetsplatsens namn, adress och telefonnummer:

3. Kön
Man
Kvinna

4. Födelseår: 19

5. Yrkesbeteckning:

6. Arbetserfarenhet inom vården av utvecklingsstörda
år

7. Hur många år har du känt NN?
år

Förbundet för utvecklingshämning
Riksomfattande forsknings- och försöksenhet
Anneli Öhman
17.12.1991
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- Närpersoner
III ARBETSVERKSAMHET/DAGSVERKSAMHET

1. Vilket av följande alternativ skulle du använda för att
beskriva NN:s arbetsverksamhet/dagsverksamhet? Välj ett
alternativ.
1. lönearbete (till exempel ett vanligt förvärvsarbete)
2. skyddat arbete/arbetsverksamhet (till exempel på en
skyddad verkstad eller arbetscentral, eller via en
sådan anskaffad arbetsplats.)
3. Dagsprogram (terapeutisk, utvecklande, uppiggande
handledd och dagligen upprepande verksamhet)
4. NN deltar inte i någon av de här nämnda
verksamhetsformerna.
2. Är NN:s dags-/arbetsverksamhet?
1. heldagsarbete/ -verksamhet
2. deltidsarbete/ -verksamhet
3. arbete/verksamhet några dagar i veckan
dagar i veckan
4. arbete/verksamhet mer sällan
3. Hur länge har NN haft nuvarande arbetsverksamhet/dagsprogram?
år
4. På vilket sätt tar sig NN till arbets- eller
dagsverksamheten? (du kan välja flere alternativ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Till fots
med cykel
med buss/metro/spårvagn/lokaltåg
med taxi
med invataxi
med arbetscentralens bil
på annat sätt - hur
NN behöver inte färdas till arbets- eller
dagsverksamhet
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5. Hur väl motsvarar verksamhetsenhetens yttre förhållanden
(utrymmesförhållandena/arrangemang) NN:s behov?
1 det finns inga brister (gå vidare till fråga 7)
2 det finns brister

6. Vilka slag av brister i de yttre förhållandena
(utrymmesförhållanden/ -arrangemang) förekommer på NN:s
verksamhetsenhet?

7. Beskriv, hurudan arbets- eller dagsverksamhet NN har:

8. Hur självständigt klarar NN av sina uppgifter på
arbetet/dagsverksamheten?
1
2
3
4

självständigt
behöver litet hjälp
behöver mycket hjälp
han/hon har inga uppgifter (han/hon tittar på/följer
med vad de andra gör)

9. Skulle NN vara kapabel att utföra mer krävande uppgifter än
han/hon för tillfället gör?
1 Ja - finns det planer på nya uppgifter
2 nej - varför inte

3 Kan inte säga

2

1. ja
2. nej

10. Hurudana uppgifter tycker NN speciellt mycket om?

11. Hur ofta utför NN sådana uppgifter, som han/hon tycker
speciellt mycket om?
1 ofta
2 ibland
3 inte alls

12. När har NN senast fått byta uppgifter?
1
2
3
4
5
6

under den senaste veckan
under den senaste månaden
under det senaste halvåret
under det senaste året
tidigare - när
inte alls/aldrig - varför inte

13. Hur ofta byts NN:s uppgifter ut i allmänhet?
1
2
3
4
5
6

varje vecka
varje månad
varje halvår
varje år
mer sällan - när
inte alls - varför inte

3

14. Hur förhåller sig NN i allmänhet till att byta till andra
uppgifter?
1
2
3
4

mycket positivt ("omväxling piggar upp")
ganska positivt
varken positivt eller negativt
ganska negativt ("nu måste man igen lära sig en ny
uppgift")
5 mycket negativt
6 kan inte säga
15. Kan verksamhetsenheten erbjuda NN givande sysselsättning i
tillräcklig utsträckning?
1 ja
2 nej - varför inte

16. Hur lätt är det för NN att lära sig en ny uppgift?
1
2
3
4
5
6

mycket lätt
ganska lätt
varken lätt eller svårt
ganska svårt
mycket svårt
kan inte säga

17. Hurudana svårigheter har NN när det gäller att lära sig en
ny uppgift?

18. Hur ofta har NN möjlighet att själv bestämma om sina
uppgifter? (Blir NN tillfrågad, erbjuds alternativ?)
1
2
3
4

ofta
ibland
inte alls
kan inte säga
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19. Hur väl kan NN välja mellan olika alternativ gällande hur
arbetet skall utföras (t.ex. att välja arbetsredskap)?
1
2
3
4
5
6

mycket väl
ganska väl
varken bra eller dåligt
ganska dåligt
dåligt, kan inte alls välja mellan olika alternativ
kan inte säga

20. Hur många utvecklingsstörda finns det på samma
verksamhetsenhet, förutom NN?
utvecklingsstörda personer

21. Finns det andra än utvecklingsstörda på NN:s
verksamhetsenhet (förutom ledare och övrig personal)?
1 ja - hur många
2 nej

personer

22. Hur bra kommer NN överens med de kamrater som också deltar i
arbets- eller dagsverksamheten?
1
2
3
4
5

mycket bra
bra
tämligen bra
inte så bra
tar inte alls kontakt

23. Hurudana problem förekommer mellan NN och
hans/hennes kamrater?
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24. Hur har man försökt lösa de här problemen?

25. Tillsammans med vem utför NN sina uppgifter i allmänhet?
1 ensam (avskilt från andra) - varför
2 parvis (tillsammans med en annan)
3 tillsammans med flere än en person
(t.ex. vid samma arbetsbord)
3 på annat sätt - hur
------------------------------------------------------------- i hur stor utsträckning kan NN påverka, med vem
han/hon utför uppgifterna?
1 inte alls - varför inte
2 litet
3 mycket
26. Till vems sällskap söker sig vanligtvis NN på
verksamhetsenheten? (du kan välja flere alternativ)
1 till sina kamrater
2 till ledarna/personalen
3 till ingen alls
27. Har NN i allmänhet sällskap på mat- och kafferaster?
(visar han/hon växelverkande intresse gentemot andra?)
1 ja
2 nej (NN är ensam) - varför

28. Anser du att NN är ensam (på dags/arbetsverksamhetsenheten)?
1 ja
2 nej
6

29. Hur nöjd är NN med sina uppgifter
(på dags-/arbetsverksamhetsenheten)?
1
2
3
4

mycket nöjd
ganska nöjd
inte alls nöjd
kan inte säga

30. Vilken av följande aspekter inverkar enligt ditt tycke mest
på att NN upplever att dags-/arbetsverksamheten är givande?
Välj endast ett alternativ.
1
2
3
4
5

NN får träffa andra människor
NN får lön/flitpeng
innebär omväxling i dagsrytmen
det ger uppskattning
något annat - vad

31. Har för NN uppgjorts en rehabiliterings-/vårdplan?
1 ja
2 nej - varför inte

32. Vilken betydelse har, enligt din uppfattning, NN:s
dags-/arbetsverksamhet för verksamhetsenheten?
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