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Gemensam Problemlösning, GP 
vid insatser för ökad 
kommunikation och delaktighet 
hos vuxna med 
flerfunktionsnedsättning. 

Namn: Erik Ask 
Mötesdeltagare: mamma, pappa, assistent Johan, assistent Karin, 
chef assistansbolaget, kontaktperson Eva och föreståndare DV 
Eken, logoped och arbetsterapeut Vuxenhab 
Kartläggningsmöte: 2020-10-27 
Nästa uppföljning: 2020-11-12 09:00 
Plats: Ekens dagliga verksamhet 

Fylls i enligt 
Instruktion GP  
 

 
Resurser 
Personens och omgivningens 

 
Problembeskrivningar 

 
Problemförklaringar 

Mål 
Långsiktiga mål 
 

Personlighet 
- oftast på gott humör 
- visar sinnesstämning med kroppsspråk 
och röst  
- lugn och verkar nöjd när han är beredd 
på vad som ska hända 
- rörlig i armar och händer 
- ser bra 
 
Tycker om 
- lyssna på musik 
- teckensånger på Youtube 
- bada, delta i musikgudstjänst, 
barnteater utomhus 
 
Hjälpmedel 
- har egen iPad 
- använder Facetime med familjen 
- har en Step-by-step (talknapp) 
 
Omgivningen 
- alla personliga assistenter hemma och 
på fritiden är välbekanta med iPad och 
intresserade av hur den kan användas på 
fler sätt med Erik 

Erik sitter ofta och halvsover eller sover i 
sin rullstol, både hemma och på arbetet. 
 
Erik berättar inte om sig själv så 
omgivningen förstår 
 
Erik förflyttar sig inte till saker han är 
intresserad av eller vill ha 
 
Erik kan inte välja vad han vill göra 
 
Erik blir ofta spänd i kroppen och verkar 
orolig. 
 
 
 

-Erik har en flerfunktionsnedsättning - 
stora svårigheter att röra sig  
-svår intellektuell 
funktionsnedsättning  
- inget talat språk 
- har inga andra sätt att uttrycka sig än 
med kroppsspråk och ljud. 
- Erik befinner sig på en tidig 
kommunikativ nivå – pendlar mellan 
medveten kommunikation och 
symbolkommunikation.  
 
- Erik är uttråkad? 
- Erik stänger av när det blir för 
mycket intryck? 
 
-Erik blir körd i sin rullstol utan att 
veta vart han ska. 
 
- Erik vet inte vad som ska hända eller 
hur länge något ska pågå. 
 
- Eriks spänningar och oro kan bero på 
att han vill säga eller undrar något. 
 

Erik är vaken och delaktig i vardagen 
 
Erik är avspänd och lugn 
 
Erik förstår vad som ska hända  
 
Erik påverkar vad som ska hända 
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Gemensam Problemlösning, GP 
vid insatser för ökad 
kommunikation och delaktighet 
hos vuxna med 
flerfunktionsnedsättning. 

 - Eriks nätverk/omgivning saknar 
kunskaper om alternativa 
kommunikationsstöd. 
- Ingen vet hur bra Erik uppfattar och 
förstår tal 
 - Nätverket runt Erik tolkar och 
besvarar inte hans signaler på samma 
sätt 
 
 

 
Korta minnesanteckningar 
Viktig aktuell information: 
 
Övrigt: 

 

 


