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Råd och anvisningar

Blanketten BOSSE innehåller samtliga frågor som ingår i funktionsskattningsskalan BO-24, 
utvecklad av Arja Wadeskog och Trygve Nylund vid Socialpsykiatriska sektionen, Norrmalms 
stadsdelsförvaltning i Stockholm. BOSSE är avsedd att underlätta en intervju med en klient i 
boendestöd för att kartlägga klientens behov av stöd och service, och som ett underlag för en 
samarbetsplan.   

Informera din klient om att du vill göra en intervju för att få veta mer om vad han eller hon har för 
svårigheter i vardagen och vilka behov av stöd och service som finns. Boka in en tid för intervju 
på en plats där ni kan sitta ostört under de 30-60 minuter som intervjun beräknas ta. 

Vid intervjutillfället är det viktigt att återigen informera om syftet med intervjun, t ex på följande 
sätt: "För att jag skall kunna förstå vilka svårigheter du har i vardagslivet och vad du vill ha hjälp 
med så skulle jag vilja gå igenom en lista med frågor som vi brukar ställa till alla som får hjälp och 
stöd av oss. Frågorna handlar om hur du har haft det under den senaste månaden på fyra olika 
områden: bostaden, pengar, hälsa och till sist kontakter med andra. En del frågor kommer 
kanske inte att kännas särskilt angelägna för dig, men det skulle underlätta vår planering om jag i 
alla fall får ställa alla frågorna på listan och höra om du har haft några problem eller svårigheter 
under den senaste månaden. När vi har gått igenom alla frågorna kan vi gå tillbaka och prata mer 
om de områden som du tycker känns mest angelägna för dig just nu. Är det OK?" 

Koncentrera dig på förhållandena under den senaste månaden och försöka få klienten att berätta 
så utförligt att du kan bilda dig en uppfattning om eventuella problem och svårigheter. De 
kursiverade frågorna efter varje frågerubrik är förslag till hur du kan formulera dig för att få 
klienten att börja prata om ämnet ifråga. Fråga alltid efter klientens egen uppfattning om sitt 
behov av hjälp eller stöd. Det är viktigt att du inte tar något för givet utan att klienten har bekräftat 
att din uppfattning om förhållandena är riktig!  

Frågorna är ordnade efter huvudområdena boende, ekonomi, hälsa och socialt. Ta varje fråga för 
sig och gör kortfattade minnesanteckningar på de streckade raderna under varje fråga. Om det 
mesta tycks fungera problemfritt sätter du en bock i rutan "Inga problem" och går vidare till nästa 
fråga. Om du däremot konstaterar att det finns problem eller svårigheter av något slag, markerar 
du istället rutan "Problem finns" innan du går vidare till nästa fråga.

Gå igenom samtliga frågor utan att nu fördjupa er alltför mycket i någon enskild fråga, oavsett hur 
angelägen den verkar vara! Det är bättre att gå tillbaka till en angelägen fråga när man har fått 
svar på alla frågorna. Om din klient "fastnar" på någon fråga, kan du underlätta att gå vidare 
genom att t ex säga: "Jag förstår att det här är en angelägen fråga som vi måste återkomma till 
och prata mer om senare. Men låt oss först gå vidare med de övriga frågorna så att vi kan få en 
samlad bild av din situation".

När ni gått igenom alla frågorna kan du med hjälp av kryssmarkeringarna snabbt få en 
uppfattning om vilka områden som tycks fungerar problemfritt och vilka som är problematiska i 
något avseende. Diskutera med din klient vilket område som nu känns mest angeläget att gå 
vidare med! 
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1. Bostad och boendeform   Är det här din egen bostad? Alt. Du bor ju här i gruppbostaden. Är du nöjd med din bostad?

2. Bostadens skötsel   Jag ser att ...   Behöver du hjälp att sköta om din bostad, t ex städa och diska?

3. Enkel matlagning och mathållning   Behöver du hjälp att laga mat? Vad åt du t ex igår (frukost, lunch, middag)?

4. Utrustning och möblering i bostaden   Har du allt du behöver i bostaden eller saknas något (även köksutrustning)?

5. Relation till grannar och hyresvärd   Hur har du det med grannarna? Har ni några kontakter?

6. Egen ekonomi   Räcker dina pengar till det du behöver och vill ha?

7. Personlig hygien   Har du svårt att hålla dig ren och snygg?   Jag ser att ...  Behöver du någon hjälp med att ...?

8. Klädvård (byta, tvätta)   Jag ser att du ...  Har du tillräckligt med kläder? Hur, var, när tvättar du? Behöver du hjälp ...?
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9. Dygnsrytm   Hur sover du på nätterna? När somnar du? Har du svårt att vakna på morgonen?

10. Söka allmän medicinsk hjälp och medverka i behandling   Vart går du när du blir ordentligt sjuk? Husläkare?

11. Fysisk kondition   Hur har du det med orken? Motionerar du (promenader, simning, etc)?

12. Tandvård   Har du några besvär från dina tänder? När var du senast hos tandläkaren eller tandhygienist?

13. Söka psykiatrisk vård och medverka i behandling   Om du mår riktigt dåligt psykiskt, vart vänder du dig då?

14. Medicinering   Tar du några mediciner? Hur går det? Har du några besvär av dina mediciner?

15. Passa tider   Hur klarar du att passa tider, t ex hos doktorn?

16. Telefonera   Har du telefon? Brukar du använda den?
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17. Öppna post   Hur gör du med posten som kommer?

18. Handla i affärer   Hur tycker du det är att gå och handla, t ex mat eller kläder?

19. Sköta post- och bankärenden, betala räkningar   Hur tycker du att det är att gå på posten och banken?

20. Åka kollektivt   Åker du buss (tåg, tunnelbana)? Tycker du att det är svårt på något sätt?

21. Äta på restaurang eller i sällskap   Äter du på restaurang eller på annat sätt tillsammans med andra? Går det bra?

22. Arbete och organiserad sysselsättning utanför hemmet   Vad gör du på dagarna? Har du tillräckligt att göra?

23. Sociala kontakter   Hur har du det med vänner och bekanta?

24. Kontakter med anhöriga   Hur är kontakterna med dina anhöriga?
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