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Information om levnadsberättelse till 
anhöriga/personen själv
Levnadsberättelsen utgör en viktig del i arbetet för oss inom omsorg och vård. 
I synnerhet viktigt för personer som har svårt att minnas sitt liv eller som inte kan göra 
sig förstådda. Vi inriktar oss på att varje enskild person sätts i fokus med utgångspunkt 
från information om personens livsmönster och värderingar.

En levnadsberättelse ger oss kunskap om dig och dina intressen och med hjälp av denna 
kunskap kan vi bidra till en fortsatt god livskvalitet för dig.

Kunskapen ger oss möjligheter att bemöta dig på bästa sätt och hitta meningsfulla  
aktiviteter. Vi vill att du känner dig trygg och delaktig i din vardag och att du blir sedd 
som den person du är. 

All personal lyder under tystnadsplikt.
Skriv gärna ned levnadsberättelsen tillsammans med anhöriga och eller kontaktman. 
Det kan då vara lättare att få med det som är väsentligt för just dig.  
Levnadsberättelsen är ett levande dokument som kommer att fyllas på även under vård-
tiden.

 

Jag tillåter att denna handling följer mig/min närstående

Namn: 
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Personlighet (gladlynt, orolig, utåtriktad, har humör, pratsam, tystlåten, ordningsam, 
slarvig, hjälpsam, generös, blyg att klä av sig, ensamvarg, social)

Det här är/har jag varit bra på resp mindre bra på

Sinnesstämning. (vad gör mig glad/lugn resp nedstämd. Hur har jag hanterat mot-
gångar i livet, stress, rädslor)

Jag som person

Det här är viktigt för mig

Vanor som är viktiga för mig, hur jag vill ha det (dygnsrytm, innehållet i dagen, 
alkohol, rök- och snusvanor, tidning, favoritplatser, så här vill jag ha det, livsstil)

Personliga tillhörigheter som är viktiga för mig ( saker jag vill ha nära till hands, 
plånbok, handväska, viktiga tillhörigheter)
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Det här tycker jag om / tycker jag inte om (sammanhang jag trivs i, miljöer,  
omgivning, glädjeämnen, samtalsämnen)

Så här vill jag bli bemött (hur vill jag hälsa, viktigt i bemötande, hur jag knyter an, 
personligt revir)

Livsåskådning, förhållande till religion

Livssyn och värderingar (min inställning till åldrande, normer och värderingar, vad 
är viktigt för mig, vanor, roller, meningsfullhet)

Religion (Utöva aktivt/passivt religion, troende, icke troende)
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Kläder (klädsmak, klädstil, favoritkläder, det här trivs jag i/ tycker inte om)

Min personliga vård

Personlig vård (önskemål och behov: färga håret, raka mig smink och frisyr, jag vill 
duscha morgon/kväll, munvård, kroppsvårdsprodukter, naglar, fotvård)

Det här är viktigt att jag får göra själv, vara delaktig i:

Det här behöver jag hjälp med (och hur vill jag bli hjälpt)

Sömn/ vila (så här vill jag sova, vila på dagen, nattlampa, persienner, vattenglas,  
sovkläder),

Toalettvanor  (rutiner, vanor, miljö, eventuella inkontinenshjälpmedel)
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Matvanor och favoriträtter (hur/ vad vill jag äta, tycker om, efterätter, kryddning, 
mellanmål)

Måltider

Det här vill jag dricka (till maten/ annars, vardag/helg)

Sammanhang (trivs att äta med andra, vill sitta själv, stöd vid måltid, måltidsvanor, 
tider)

Så här vill jag ha mitt kaffe/te/choklad och fika

Det här tycker jag inte om
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Intressen/ hobby

Intressen nu och tidigare (artister, musiksmak, favoritlåtar, konst, teater, film, littera-
tur, dagstidning, radio, vad tycker jag om att göra, utevistelse, pysslig, litteratur, träd-
gård, föreningsliv, sport, favoriter, spelar, sjunger osv)

Högtider (så här firar jag jul, påsk, födelsedagar, andra högtidsdagar).

Resor (semesterorter jag tycker om att resa till / har rest till)
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Viktiga/nära vänner, viktiga relationer

Husdjur jag har/ har haft/ som jag tycker om

Civilstånd (varit gift med, änka/ änkling, skilsmässa, särbo, sambo)

Min familj

Min närmaste familj, barn, barnbarn, övrig släkt.
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Vänner

Skolgång

Mitt yrkesliv/utbildning

Viktiga yrkesroller

Min uppväxt

Här har jag bott (bostadsort, hus, lägenhet, tillbringat sommar/vinter osv)
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Annat som är viktigt att veta om mig (Vanor, viktiga detaljer i min vardag, smärta)

Hjälpmedel

(Glasögon, hörapparat, proteser, gånghjälpmedel)

Praktisk vardag

Färdtjänst

Fotvård

Hårvård

Gode man/förvaltare

Vem betalar räkningar

Närmast anhörig

Vad vill du ska hända med levnadsberättelsen  
efter din bortgång?

Andra viktiga händelser i mitt liv / Övrigt
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Viktiga personer i mitt liv



Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se

VoN
 2015/41. 2015.645, 2015 septem

ber


