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Lathund för ADL-taxonomin.
I ADL-taxonomins manual på sidan 4 förklaras begreppet aktivitetsförmåga i ett vidare
sammanhang. Genom detta utdrag förtydligas: ”Aktivitetsförmåga innebär att man förmår
göra eller förmår utföra aktiviteter. Det innebär att individen har kunskap om (vet hur), har
kapacitet för (kan) och utför (gör) när det så behövs (vill/måste)” dvs =GÖR
SJÄLVSTÄNDIGT med eller utan hjälpmedel.
Tomma rutor tolkas som att en aktivitet eller delaktivitet inte utförs dvs =GÖR EJ men är
ändå aktuellt, se sid 8 punkt 4 i ADL-taxonomins manual.
Individen kan aktivt ha valt bort en aktivitet eller att det i nuvarande situation inte är aktuellt
att utföra den dvs = EJ AKTUELLT. Se sid 8 punkt 1 i manualen.
Dessa symboler används alltid:
GÖR SJÄLVSTÄNDIGT. Kan graderas genom att delvis markera rutan.
GÖR EJ.
EJ AKTUELLT. Kryssa över delaktiviteten, alternativt sätt utanför cirkeln en
klammer omfattande flera aktivitetsområden.
Målområde markeras med heldragen linje runt delaktiviteten alternativt hela
aktivitetsområdet.
Egna symboler.
Vid behov av en mer detaljerad information om patienten kan du själv välja symboler i
tillägg till ovanstående, eller dokumentera det som kommentarer, beroende på omfattning.
Exempel på information:





Gör med stöd. Ange vilken typ av stöd i kommentarer (se nedan), ex vem som ger
hjälpen och vilken typ av hjälp, t ex med guidning; uppmaning; tillsyn; handräckning;
hjälp med planering; hjälp av 1 (alt 2) person; osv.
Kan men gör inte
Gör med ansträngning; smärta; rädsla; osäkerhet; osv
Osv.

Kommentar till symboler.
Ibland kan det behövas förklarande information som tillägg till GÖR, GÖR INTE, EJ
AKTUELLT och egna symboler. Skriv och numrera kommentarer och numrera även i rutan
för aktuell delaktivitet. Exempel på information:





Med hjälpmedel
Med 1person, med 2 personer.
Gör/gör inte vissa moment inom delaktiviteten. Nämn i så fall vilka.
Osv.
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Förslag på sammanfattning.
Ibland behövs det generell information om aktivitetsförmågan. Exempel på det kan vara:







Har fysiska kapacitet för aktiviteter men kan ej ta ansvar för sina egna aktiviteter.
Har ej fysisk kapacitet men kan ta ansvar för sina egna aktiviteter( exv larma vid
behov).
Har varken fysisk kapacitet eller kognitiv förmåga att ta ansvar för sina egna
aktiviteter.
Kan utföra alla aktiviteter men har ej energi att göra allt under dagen.
Har fysisk kapacitet för aktiviteter och kan ta ansvar för sina aktiviteter.
Osv.

