Plan för beslutsfattande med stöd
Jag
________________________________________________________________________
kan göra val och fatta beslut som handlar om mitt eget liv.
På grund av minnessjukdom får jag hjälp med beslutsfattandet
om jag behöver det.
Den närstående person som hjälper mig att fatta beslut är:
________________________________________________________________________
Följande metoder hjälper mig:


Jag får tillräckligt mycket tid när jag ska välja och fatta beslut



Min närstående eller stödperson är närvarande
när jag väljer och fattar beslut



Jag får höra om olika alternativ.
Jag får veta hur de olika alternativen kan påverka mitt liv.



Man talar klart, tydligt och begripligt till mig.



När vi diskuterar olika alternativ
skriver vi upp saker.
Jag kan senare läsa vad vi har talat om.



I mitt vårdtestamente berättar jag hurdan vård och skötsel jag vill ha.
Vårdtestamentet gjordes upp __________________.



I min intressebevakningsfullmakt berättar jag
hur mina ärenden ska skötas
om jag inte själv kan göra det.
Intressebevakningsfullmakten gjordes upp __________________.



Någon annan metod: _________________________________________________

Datum _______________

Den här planen berättar hur du vill få stöd när du ska fatta beslut.
Du kan använda den här planen alltid när du diskuterar olika val i ditt liv.
Du kan visa blanketten till exempel för läkaren,
socialarbetaren eller din närstående.
Det här är inte ett officiellt dokument.
Du kan ha planen på samma ställe där du har andra viktiga papper.

Vem bestämmer om
en minnessjuk persons ärenden?
Enligt lagen har alla självbestämmanderätt.
Det betyder att alla får bestämma om sina egna ärenden.
I lagen finns bara några få undantag till den regeln.
Också en minnessjuk person får fatta beslut om sitt eget liv
så långt det är möjligt.
En närstående person eller annan stödperson kan hjälpa
om den minnessjuka behöver stöd när hen ska fatta beslut.
Andra människor fattar inte beslut för den minnessjuka.
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