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Båstads kommuns vision:

Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i  
Öresundsregionen. 

Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv 
att bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, präglas av  
småskalighet, god miljö, omtanke och generositet. 

Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga förutsättningar 
samt präglas av mångfald och god kvalitet. 
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Inledning
Båstads kommun ska vara en bra kommun om man som kommuninvånare 
behöver vård och omsorg. Man ska känna trygghet, gemenskap och  
delaktighet. Rätten att välja och möjlighet till självbestämmande är viktigt.

Det övergripande syftet med Vård- och omsorgsprogrammet är att skapa 
målsättningar för den utveckling som kommunen vill se för våra kommun-
invånare, d v s vad som ska nås. Detta innebär insatser av förebyggande 
karaktär i syfte att utveckla det generella samhällsstödet. De som har 
behov av vård och omsorg ska ha möjlighet att leva och bo under trygga 
förhållanden samt kunna erbjudas insatser och stöd från kommunen. När 
det gäller barn och ungdomar ska Båstads kommun skapa förutsättningar 
så att dessa växer upp under trygga och goda förhållanden.

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
tagit fram ett Vård- och omsorgsprogram 2013 - 2020 för Båstads  
kommun. Programmet utgör kommunens övergripande politiska  
styrdokument för utvecklingen och inriktningen av vård och omsorg.

För att man ska kunna följa upp och mäta vad man uppnår med  
programmet så måste det utarbetas en Handlingsplan för vård och  
omsorg i Båstads kommun som beskriver vad som ska göras och hur 
verksamheten ska genomföras. Det är summan av de mätbara målen och 
nyckeltalen i Handlingsplanen som ger möjlighet att följa upp och värdera 
programmet i sin helhet.

Vård- och omsorgsprogrammet kommer att utvärderas 2015.

Del 1   
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Övergripande nationella mål och inriktning

Med honnörsorden trygghet, kvalitet och delaktighet som grund beslutade  
Riksdagen 1998 att målen med den nationella äldrepolitiken är att äldre 
ska: 

-	 kunna	leva	ett	aktivt	liv	och	ha	inflytande	i	samhället	och	över	sin		
 vardag,
- kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
- bemötas med respekt,
- ha tillgång till god vård och omsorg.

De nationella målen som berör funktionsnedsättning och funktionshinder 
är:
 
- en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i  
 alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,
- jämlikhet i levnadsvillkor för individer med funktionshinder i alla  
 åldrar.

Det politiska arbetet som berör funktionsnedsättning och funktionshinder 
ska därför inriktas på att:
 
-	 identifiera	och	undanröja	hinder	för	full	delaktighet	i	samhället	för	
 människor med funktionshinder,
- förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med   
 funktionshinder,
- ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder  
 förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

De nationella målen ska brytas ned och konkretiseras inom vård- och  
omsorgsverksamheterna. Det är alltså varje kommuns uppgift att omsätta 
de övergripande målen i lokala mål, inriktningsmål och handlingsplaner.



5

Övergripande mål och värdegrunder för Båstads kommun

Vården och omsorgen i Båstads kommun ska präglas av värdighet, trygghet 
och gemenskap.

Våra värdegrunder kan sammanfattas enligt följande:

- Våra vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet,  
															välbefinnande,	livskvalitet	och	mötas	med	värdighet	utifrån	sina	 
               individuella behov, egenansvar och delaktighet.

- Närstående och frivilliga är en viktig del i verksamheten.  
 Närståendes behov av stöd ska uppmärksammas utifrån lagar och  
 förordningar.

- Varje medarbetare har ansvar för att bidra till att verksamheten 
 utvecklas och håller kvalitet genom sin professionella arbetsinsats 
 och sitt förhållningssätt.

- Verksamheten ska präglas av trygghet, kompetens och utveckling  
 samt en helhetssyn utifrån medarbetarnas och vård- och omsorgs- 
 tagarens ansvar och delaktighet.
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Förändringar i befolkningssammansättningen

Svenska folket blir, i likhet med befolkningen i hela västvärlden, allt äldre.  
Medellivslängden ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och medi-
cinska framsteg. Efter hand som 40-talisterna blir runt 80 år (runt år 
2020) kommer behovet av offentlig service och tillgänglighet att öka. 

Andel av befolkningen över 65 år i Sverige, Skåne samt Båstads kommun 
(SKL och SCB Vad kostar verksamheten i din kommun utgiven 2012).

ÅLDER

65-79 ÅR

80-W ÅR

SVERIGE 2011 
% AV BEFOLKNING

15,8 

6,0

SKÅNE 2011 
% AV BEFOLKNING

14,8 

5,5

BÅSTAD 2011 
% AV BEFOLKNING

20.1 

8,0

Båstads kommun hade 2012-12-31 totalt 14 259 invånare varav 4 119 
personer (28,9 %) var över 65 år och där av var 2952 personer mellan 65 
till 80 år (20,7 %) samt 1 167 personer (8,2 %) över 80 år. 
(Underlag från KAAB Prognos AB) 

Av den KAAB prognos AB prognostiserad befolkningsökning fram till år 
2020 på ca 900 personer utgör ca 580 personer 65 år och äldre. Detta 
medför att efter 2020 kan det förväntas en större ökning av antalet  
personer som är 80 år och äldre.
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Handlingsplan för vård och omsorg i Båstads kommun

Utifrån detta vård- och omsorgsprogram kommer kommunstyrelsen till-
sammans med förvaltningen ta fram en handlingsplan för vård och om-
sorg i Båstads kommun. Planen ska beskriva vad som ska göras och hur 
verksamheten ska genomföras inom vård och omsorg. Planen revideras 
och utvärderas enligt kommunstyrelsens beslut. 

De av beredningen för Välfärd och kultur framtagna kvalitetskriterierna  
inarbetas i vård och omsorgs handlingsplan. Kriterierna beskriver i stort 
vad som ska uträttas inom följande verksamheter:
- Hemvård (tidigare Hemtjänst)
- Stöd till närstående
- Dagverksamheter
- Korttidsboende
- Vård- och omsorgsboende
- Insatser enligt LSS
- Myndighetsutövning

En insats inom vård och omsorg ska inte bara handla om vad som ska 
göras och i vilken omfattning utan mycket mer om hur, när och på vilket 
sätt det ska göras. 

Vård och omsorgs lokala Värdighetsgarantier kommer att med tydlig och  
konkret information presentera innehållet i och omfattningen av de olika 
vård- och omsorgsinsatserna. Dessa värdighetsgarantier kommer att 
utarbetas	2013	och	finnas	tillgängliga	efterhand.	



Myndighetsutövning

Alla insatser som genomförs inom Vård och omsorg ska, enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), föregås av så kallade myndighetsbeslut. 

Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) följs inte av myn-
dighetsbeslut utan regleras av HSL och de överenskommelser som 
finns	mellan	Skånes	kommuner	och	Region	Skåne.	Vid	inträffat	
olycksfall, sjukdom eller motsvarande ska den enskilde erbjudas 
en samordnad vårdplanering. Detta för att den enskilde ska kunna 
ansöka om stöd enligt SoL, HSL och LSS. Insatser, ansökan mm 
dokumenteras i en vårdplan.

Insatser inom kommunens vård och omsorg initieras genom att:

- kommuninvånaren ansöker själv och/eller genom god man,    
               om insatser enligt SoL och LSS. 

- kommunen får in anmälan, där man uttrycker oro för  
                  kommuninvånare där det kan behövas insatser, en så kallad  
                  ”orosanmälan”. Den enskilde kontaktas och en eventuell ansök    
                  från den enskilde eller dennes juridiska företrädare behandlas.

Ansökan ger upphov till en individuell behovsbedömning, som 
genomförs som en dialog mellan biståndshandläggaren och den 
som har ansökt. En bedömning av behov enligt SoL eller LSS syftar 
till att bedöma den enskildes möjligheter till att uppnå skälig 
levnadsnivå, respektive goda levnadsvillkor i sin livsföring. Beslut 
enligt	SoL	och	LSS	kan	bestå	av	flera	insatser.

Efter beslut om bistånd, enligt SoL, eller insatser, enligt LSS, ska 
en individuell genomförandeplan upprättas som beskriver hur 
biståndet/insatserna ska genomföras. 

8
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Del 2Inriktningsmål:

Vård- och omsorgstagare

Våra vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet,  
välbefinnande,	livskvalitet	och	mötas	med	värdighet	utifrån	sina	 
individuella behov. Därför är det mycket viktigt med ett ömsesidigt  
respektfullt bemötande inom vård- och omsorgsverksamheten.

Ett antal kommuninvånare kommer från andra kommuner eller från 
andra kulturer och miljöer. Därför är det viktigt att planera för och möta 
de	särskilda	behov	som	finns	eller	kan	komma	att	uppstå	och	samtidigt	
motverka utanförskap.

En viktig uppgift är att underlätta för individens egen planering och 
ansvarstagande inför sitt åldrande och/eller utifrån dennes sociala miljö 
och/eller funktionsnedsättning. 

För Båstads kommun innebär detta att vård- och omsorgstagaren:

- Blir bemött med respekt och värdighet.

- Blir tillfrågad och lyssnad på när det gäller behov och önskemål,  
	 ha	inflytande	över	när	och	hur	man	får	sin	hjälp	samt	att	stödet	är 
															flexibelt	och	snabbt	kan	anpassas	när	och	om	behoven	förändras.

- Ges valfrihet att välja vem, som ska vara utförare av de beviljade  
               insatserna.

- Får stöd för att utöva sina intressen, så att vardagen känns  
               meningsfull och att det sker som en aktiv gemenskap med andra.

- Som yngre och med funktionsnedsättning bereds möjlighet till en 
               adekvat och meningsfull sysselsättning/daglig verksamhet och ett 
               självständigt liv.

- Delges information som berör åldrandet, egen funktions- 
 nedsättning, vikten av att ta hänsyn till egen hälsa och  
               livssituation samt säkerhet och trygghet.
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Inriktningsmål:

Vård- och omsorgsverksamhet

Kommunens insatser ska ge möjlighet att stärka och ta till vara vård- och 
omsorgstagarens resurser så att man kan leva ett så självständigt liv som 
möjligt med god livskvalitet. 

För Båstads kommun innebär detta att:

Vård- och omsorgsverksamheten ska med stöd av gällande lag-
stiftning, individanpassat arbetssätt och ett ständigt förbättrings-
arbete kunna möta våra vård- och omsorgstagares behov med 
kvalitet.

Aktivt följa utvecklingen av olika behandlingsmetoder för att ge 
demenssjuka en vård med kvalitet. Detta för att tidigt kunna  
anpassa verksamheten mot aktuellt behov.

Fortsätta arbetet med att skapa en hälso- och sjukvård av hög 
kvalitet där tydliga ansvarsgränser och utvecklande samverkans-
rutiner bidrar till att skapa smidiga och effektiva övergångar  
mellan kommunens och Region Skånes ansvarsområden. 
Samverkansrutinerna och ansvarsfördelningen ska syfta till att 
alltid ha vård- och omsorgstagarens bästa i fokus och arbeta med 
förebyggande hälsoarbete.

Fortsätta arbetet med att införa moderna tekniska hjälpmedel 
som underlättar vardagen och ger möjlighet till att bl a förbättra 
rörligheten, öka tryggheten, förbättra utbytet av information samt 
skapa en för vård- och omsorgstagaren mer anpassad vård- och 
omsorgsverksamhet.

Fortsätta arbetet med att förebygga fall, trycksår, undernäring och 
ohälsa i munnen. 

-

-

-

-

-
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Fortsätta arbetet med att öka tryggheten i vård- och omsorgs- 
mottagarnas olika boenden.

Det	finns	enkel	och	tydlig	information	över	vart	vård-	och	om-
sorgstagaren kan vända sig för att få information om vilka  
rättigheter och skyldigheter man har då man är i behov av stöd 
och	hjälp.	Information	bör	även	finnas	tillgänglig	på	ett	antal	 
andra utvalda språk.

Arbeta aktivt med information om vård- och omsorgsverksamheten 
så att den verksamhet som genomförs blir väl känd för kommun-
invånarna/blivande vård- och omsorgstagare. Kommunens lokala 
värdighetsgarantier utgör en viktig information inom äldreomsorgen.

Inom ramen för det förebyggande hälsoarbetet arbeta aktivt med 
utveckling av stöd till närstående utifrån lagar och förordningar. 
Se närstående som en viktig resurs och samarbetspartner och 
också utforma stödet utifrån dennes behov. 

Utveckla och fördjupa samarbetet med aktuella föreningar, stöd- 
och frivilligorganisationer. Detta så att äldre personer och perso-
ner med psykosocial ohälsa eller med funktionsnedsättning kan 
ges möjlighet till att skapa och/eller behålla sociala nätverk vilket 
bidrar till att skapa meningsfulla inslag i vardagen.

-

-

-

-

-
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Inriktningsmål:

Boende och närmiljö

Gruppen äldre kommer inom de närmaste decennierna att bli större och 
behovet av vård och omsorg förväntas öka kraftigt efter år 2020.  
Samtidigt förväntas morgondagens äldre och personer med funktions-
nedsättning ha ökade krav på ett mer varierat och bättre anpassat ut-
bud av produkter och tjänster. I slutet av perioden beräknas den största 
ökningen av antalet äldre kommuninvånare (över 65 år) bli i kommunens 
södra del.

I Båstads kommun kan kommuninvånarna leva och bo självständigt i bra 
bostäder.

Bostadsmarknaden i kommunens samtliga tre kommundelar (Båstad/
Östra Karup, Torekov/Västra Karup och Förslöv/Grevie) inriktas mot ett 
allsidigt bostadsutbud med god tillgänglighet samt blandade upplåtelse-
former som är lämpade för alla. Bostäder och miljöer anpassas i största 
utsträckning till att möjliggöra boende även för personer med funktions-
nedsättningar och bör ha tillgång till social och allmän service samt  
kommunikationer.

För Båstads kommun innebär detta att:

Medverka till att vård- och omsorgstagare kan bo kvar i ordinärt 
boende med bibehållen livskvalitet.

Planera utemiljö, bostäder, kommunikationer, offentliga mötes-
platser och lokaler så att de är tillgängliga.

Efter aktuellt behov planera och anpassa vård- och omsorgs- 
boende med tillhörande övriga lokaler så att de är väl anpassade och 
bidrar till en modern vård- och omsorgsverksamhet med kvalitet.

Utreda och planera för utbyggnad av vård- och omsorgsboende i 
kommunens södra del.

-

-

-

-
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Utveckla, bygga alternativt iordningställa ändamålsenliga bostä-
der för personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS 
och som har ansökt om och beviljats ett boende enligt LSS.

Efter behov planera, iordningställa alternativt bygga trygghets-
bostäder för äldre kommuninvånare i samtliga kommundelar.   
Kan inte detta ske genom bostadsföretag på marknaden säker-
ställs detta genom ägardirektiv till Båstadhem.

Uppmuntra entreprenörer till att bygga seniorbostäder där  
efterfrågan	finns	och	på	platser	där	eventuellt	stöd	kan	samordnas	
med andra vård- och omsorgsresurser samt övrig allmän service.

Bevaka	utvecklingen	av	färdtjänst/kollektivtrafik	och	infra- 
strukturfrågor för att främja tillgänglighet och möjligheten till 
anpassade och goda allmänna kommunikationer.

-

-

-

-
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Inriktningsmål:

Kompetens

Vård	och	omsorg	omfattar	många	områden	och	det	behövs	flera	olika	
yrkesgrupper. Det krävs stor yrkesskicklighet, empati och social förmåga 
för samtlig personal inom vård och omsorg.

Det är av största vikt att all personal i alla nivåer får möjlighet till  
vidareutbildning. Detta för att de ska växa i sin yrkesroll och höja verk-
samhetens kompetens och kvalitet.

För Båstads kommun innebär detta att:
Utveckla och införa en personal- och kompetensförsörjning som 
ger	möjlighet	att	flexibelt	kunna	möta	de	olika	behoven	av	 
insatser inom vård- och omsorgsverksamheten.

Öka kunskapen kring sjukdomen demens och dess olika vård- och 
behandlingsmetoder.

Använda och utveckla medarbetarnas kompetens för att möjlig-
göra delegation av beslut långt ut i organisationen.

Arbeta	aktivt	för	att	utveckla	och	behålla	den	lokala	certifierade	
vårdutbildningen (Båstads Vård- och omsorgscollege).

-

-

-

-
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Inriktningsmål:

Kvalitet

Ständigt förbättringsarbete är nödvändigt för en modern vård- och om-
sorgsverksamhet. För att utveckla och stärka kvaliteten ska verksamheten 
dokumenteras och följas upp. Detta för att kunna jämföra verksamheten 
med andra liknande verksamheter.

Övergripande gäller alltid enligt SoL och LSS:
”Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska  
dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål”.

Under 2013 ska lokala värdighetsgarantier för Båstads kommun  
utarbetas. Varje värdighetsgaranti ska ge en tydlig och konkret informa-
tion om de möjligheter till omsorg som kommuninvånaren kan få ta del 
av via kommunen. De lokala värdighetsgarantierna är en utveckling och 
fördjupning av kvalitetskriterierna. 

För Båstads kommun innebär detta att:

Ett kvalitetssystem införs inom vård och omsorg så att såväl den 
egna som andra deltagande företags kvalitet i verksamheten kan 
granskas.

Framtagna kvalitetskriterier inarbetas i handlingsplan och i de 
lokala värdighetsgarantierna. 

Plan upprättas för hur värdighetsgarantier årligen följs upp.  
Erfarenheter redovisas löpande tillsammans med åtgärdsplan när 
så krävs.

-

-

-

Forts. på nästa sida
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All personal är skyldig att avvikelserapportera. Detta ska ske inom 
alla verksamheter i vård och omsorg.  Avvikelser och genomförda 
åtgärder samt upprättad åtgärdsplan ska dokumenteras och följas 
upp av närmaste chef/arbetsledare. Avvikelsehanteringen är ett 
sätt att kvalitetssäkra verksamheten.

Resultaten från Vård och omsorgs synpunktshantering, kvalitets-
säkringar och andra utvärderingar redovisas kontinuerligt till 
berörda utskott, verksamhetsansvariga och personal inom vård 
och omsorg.

-

-
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Del 3Begreppsdefinitioner
Anhörig
En person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna.

Behovsbedömning
Behovsbedömning görs utifrån en ansökan som har inkommit skriftligt/
muntligt eller på annat sätt från den enskilde och/eller dennes juridiska  
företrädare. Behovet och rätten till stödet handläggs enligt SoL och/eller 
LSS. Skälighetsbedömning görs utifrån skälig levnadsnivå (SoL) eller  
utifrån goda levnadsvillkor (enligt LSS)

Bostadsanpassning
Anpassning av bostad för personer som på grund av funktionshinder har 
svårigheter att klara livsföringen i eget boende utifrån bostadens karaktär.

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS § 9.9
Bostad med särskild service innefattar både gruppbostad eller bostad 
med särskild service. Båda boendeformerna innebär stöd gällande  
omvårdnad och fritid. 

Genomförandeplan 
En plan gällande beviljat stöd enligt SoL eller LSS, som görs tillsammans 
med den enskilde. Genomförandeplanen gäller för ”hur” stödet ser ut 
utifrån den enskildes perspektiv. En genomförandeplan gäller tills en ny 
skrivs eller stödet upphör.

Hemsjukvård
Läkare på primärvårdnivå ska godkänna all överföring till den kommunala 
hemsjukvården. I ordinärt boende styrs den av tröskelprincipen. I vård- 
och omsorgsboendena har kommunen ansvaret för hälso- och sjuk- 
vården förutom för den vård som förmedlas av läkare. Förskrivning av 
vissa hjälpmedel är en del av det kommunala ansvaret. Förskrivning av 
hjälpmedel följer ej tröskelprincipen.
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Hemvård (tidigare Hemtjänst)
Stöd och hjälp i ordinärt boende är insatser för att möjliggöra för den 
enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra. Hemvård innehåller 
såväl personlig omvårdnad, serviceinsatser och insatser för att stimulera 
social kontakt och aktivering för en aktiv meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. Insatsen ska göra det möjligt för den enskilde att känna trygg-
het i den egna bostaden och tillgodose de behov den enskilde inte kan få 
tillgodosett på annat sätt.

Kontaktman
Ett uppdrag som en person har utifrån sin anställning som vård- och om-
sorgspersonal. I kontaktmannaskapet ingår samordning av beviljat stöd 
eller insatser. En kontaktman ska helst vara en person i personalgruppen 
som har mest och mer ingående kontakt med den enskilde.

Korttidsboende 
Är en boendeform inom vård- och omsorgsboende, som under kortare 
tid används vid övergående stödbehov.  Målet är att återgå till ordinärt 
boende. Kan även användas i väntan på vidareutredning av vård- och 
omsorgsbehov eller för växelvård för att avlasta närstående i omvårdnads-
arbetet. För korttidsboende krävs en ansökan, behovsbedömning och ett 
myndighetsbeslut.

Närstående
Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation 
till.

Ordinärt boende 
Boende	i	vanliga	flerbostadshus,	egna	hem	eller	liknande.

Parboende
För den som har beviljats bistånd i form av vård- och omsorgsboende, ska 
det anses ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med 
sin make eller sambo under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt 
har bott tillsammans. Första stycket gäller oavsett om maken eller  
sambon har behov av ett sådant boende
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Seniorbostäder 
Används som samlingsbegrepp för alla varianter av mellanboendeformer, 
d v s seniorbostäder, plusboenden, bogemenskaper, kooperativ etcetera, 
som ingår i det ordinära bostadsbeståndet. Sådana bostäder utmärks av 
god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att de 
boende	måste	ha	uppnått	en	viss	ålder	för	att	få	flytta	in.	Seniorbostäder	
upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. I bostads-
rätter kan maxålder förekomma.

Särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS § 9.9
Särskilt anpassad bostad innebär inga stödinsatser gällande vård och om-
sorg. Bostaden kan ses som en anpassad bostad som kommunen har tagit 
fram på grund av den enskildes behov av särskild utformad bostad. 

Trygghetsboende
Ett trygghetsboende är ett boende/bostad för personer som fyllt 70 år. 
När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en har fyllt 70 år. 
Det är inte ett vård- och omsorgsboende utan ett ordinärt boende med 
en utökad service som trygghetsvärd och vissa gemensamma utrymmen/
funktioner, som ingår i hyresavgiften. Lägenheterna är planerade så att 
det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver 
hjälpmedel	för	förflyttning.	Trygghetsbostäder	kan	upplåtas	med	hyres-
rätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Tröskelprincipen
Innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare, 
kan	ta	sig	till	av	regionen	finansierad	primärvård	så	har	regionen	vård-
ansvaret.

Vård- och omsorgsboende
Är en boendeform för service och omvårdnad för människor med behov 
av särskilt stöd. Vid dessa kan service och vård förekomma dygnet runt. 
Kommunerna har ansvar för såväl sociala som medicinska insatser, för-
utom sådana som ges av läkare. För att kunna bo i ett vård- och omsorgs-
boende krävs en behovsbedömning och ett beslut från kommunen. För att 
tillgodose vård- och omsorgstagarens behov kan vård- och omsorgsboen-
dena ha olika inriktningar. Det kan vara inriktning mot demenssjukdomar, 
somatiska	(kroppsliga)	sjukdomar	eller	andra	specifika	behov	som	kräver	
särskild omvårdnad och kompetens.
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