28 MAJ 2018

Beskrivning av insatser från LSS Råd och stödteam
Det jag beskriver nedan gäller för personer med förvärvad hjärnskada.
Personen (god man/förvaltare) lämnar in en begäran muntligt eller skriftligt.
Vår handläggningsenhet utreder om personen tillhör personkrets gruppen 2
eller 3 samt om personen har rätt till insatsen, så att den inte ska tillgodoses
av annan. Det finns mycket att informera om här, hör av er så kan jag
informera mer.
När beslut är taget träffar jag/vi personen och gärna någon närstående med,
för att upprätta en genomförandeplan. Vi tar då närmare reda på vilket/vilka
behov av insatser som personen har och hur vi i stort ska gå tillväga.
Uppföljning av insatserna sker var 3:e månad. Vi informerar om att
insatserna är tidsbegränsade, så att när insatsen/insatserna är genomförda så
avslutar vi och personen är välkommen att söka igen om nya behov
uppkommer.
LSS råd och stöd utgår ifrån personens behov och syftet är att stärka
personens möjligheter att leva ett gott och självständigt liv. Behoven kan
variera mycket och insatserna för att ge stödet är individuellt utformade. Vi
är en länsverksamhet som finns i flera team, hur behoven tillgodoses kan
variera utifrån vad som erbjuds på orten.
Då insatserna är individuella sker de över tid med personen som delaktig i
”processen”. Det kan handla ex om information om vad som finns att tillgå i
samhället, motivationsstöd, ta kontakt med myndigheter kring
frågeställningen, förbereda inför möten, finnas som stöd i mötet och gå
igenom vad som sagts på möten eller återge annan information och” hur gå
vidare”. Förklara funktionsnedsättningens konsekvenser i vardagen är också
vanligt. Vi använder ofta högtalartelefon så personen är delaktig vid
samtalen.
Exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande är:
Daglig verksamhet eller arbete: I Luleå finns Slussens daglig verksamhet
som vänder sig till denna grupp. Arbetskonsulter på kommunen är skickliga
på att tillsammans med personen ex finna externa arbetsplatser. De ger stöd
över tid för att det ska fungera utifrån personens önskemål och möjligheter.
Bryta isolering: kan handla om att ex få en kontakperson eller ledsagning.
Hjälpinsatser i hemmet: Kan handla om att ansöka om personlig assistans
hos kommun eller FK, hemtjänst eller mobila stödteamet.
Fast läkarkontakt: Personen behöver fast läkarkontakt som har kunskap om
funktionsnedsättningarna. Att ofta komma till nya läkare skapar otrygghet,
ångest och oro. Vi kan finnas med vid första besöket (begär dubbel tid) med
läkare på hälsocentralen, som stöd till personen att beskriva sina
funktionsnedsättningar. Önskvärt att de har en fast specialistläkare.
Ekonomi: Vad finns att ansöka om. Informera och ge stöd i ansökan av ex
handikappersättning, sjukersättning eller bostadstillägg. Om man inte klara
det själv, informerar vi om gode man och ger stöd i ansökan. Personer som
är mer delaktiga kan få stöd i att ex kontakta Servicekontoret (samverkan
mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skattemyndigheten).
De kan ge information och stöd kring många olika frågeställningar.
Samtalsstöd och anhörigstöd: utifrån funktionsnedsättningens
konsekvenser.
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