
KUBEN – Underlätta behovsbedömning  
inom funktionshinder

Ett mobilt verktyg  
– behovsbedömning 

för LSS

Varför använda KUBEN inom LSS?
Införandet av IBIC i kommuner har skapat behov av ett  
gemensamt arbetssätt vid bedömning av individers behov. 
KUBEN är ett verktyg som både gör det enkelt att komma  
igång med IBIC-arbetet och underlättar biståndsbedömningen. 
Resultatet av mätningarna kan i sin tur säkerställa att kommunen 
har rätt bemanning på olika verksamheter inom LSS.

KUBEN genererar olika behovsnivåer som i sin tur ger ett 
stödbehov i form av olika resurser på exempelvis en bostad 
med särskild service. Därmed kan olika enheter jämföras med 
varandra och säkerställa att bemanningen på enheterna  
motsvarar brukarnas behov.

KUBEN utgår från ICFs livsområden och biståndsbedömarna 
går systematiskt igenom alla områden och bedömer brukaren 
efter befintligt tillstånd samt önskat tillstånd. I KUBEN finns 
förinställda variabler som översätter behov på olika nivåer  
till poäng.

KUBENS modell för poängbedömning kan användas vid  
såväl bedömning av brukarens behov, analys av rimligheten  
i personalgruppers storlek samt som underlag till fördelning  
av resurser till utförarna.



KUBEN kan också användas för:
• Att kunna göra regelbundna översyner av personal-  
 resurser, eftersom risk finns att personalresurser blir   
 ”statiska”. I samband med sådana översyner kan även  
 andra faktorer kartläggas som exempelvis omfattning  
 av daglig verksamhet, personalens förutsättningar för  
 att utföra fritids- och kulturella aktiviteter m.m.

• Att kunna bedöma vilka personalresurser som behövs  
 i boendet för att kunna arbeta individinriktat i enlighet 
 med lagens intentioner.

• Att handläggare ska kunna bedöma vilken boendeform 
 som kan bli aktuell, i samband med ansökan om bostad 
 med särskild service.

• Att kunna införa arbetssättet kring IBIC samtidigt  
 som resursbehovet bedöms.

• Att på ett rättsäkert sätt lagra personuppgifter och  
 genomföra bedömningar i ett användarvänligt IT-stöd.

 

Verktyget har utvecklats i samarbete med Örebro kommun 
och har en integrerad mall för IBIC för LSS insatser, som 
omvandlar behov till vårdtyngd och resurser.

Exempel på resultat från mätningar:
• Lättare att analysera förändringar i total kostnad i  
 förhål lande till vad som är volymförändringar,  
 förändringar i behov, förändringar i pris/lön etc.

• Ökat ekonomiskt incitament att verkställa beslut.

• Större förståelse mellan behovsbedömare och utförare.

• Beslutsfattaren förstår vad besluten kostar.

• Bättre möjligheter att följa upp verksamheten  
 ur ekonomiskt och kvalitetsperspektiv. 
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Information
Vill du veta mer om vårt erbjudande, och hur vi arbetar?

Kontakta Jacob Ljunggren på 0738-24 64 69 
eller e-post: jacob.ljunggren@ensolution.se


