
 

 

Indikatorliste – beboere med spesielle behov for 
tilrettelegging 
 
Listen under inneholder kjennetegn som beboere med spesielle behov kan ha. Listen skal 
hjelpe akuttinnkvarteringen å vurdere når det er aktuelt å varsle UDI om at en beboer kan ha 
behov for tilrettelegging og oppfølging. Listen er ikke uttømmende, og det trenger heller ikke 
være slik at beboeren har spesielle behov for tilrettelegging selv om et eller flere kjennetegn 
på denne listen er til stede.  
 
Det er ikke nødvendig med samtykke fra beboeren for å ta kontakt med UDI.  
Flere av punktene i listen utløser plikt til å varsle politi og barnevern. 
 
Denne listen med personopplysninger skal ikke arkiveres i MOT-portal eller i beboermappe.   
 
 
 



 

Side 2 av 3 

 Tegn/indikatorer  

1. Fysiske plager og nedsatt funksjonsevne 

 har motoriske utfordringer, problemer med å gå, høre, se, etc. 

 har smerter i hele eller deler av kroppen 

 har synlige skader eller blåmerker, brannsår, kutt eller sår på kroppen 

 har nedsatt funksjonsevne 

 det foreligger informasjon om diagnose på fysisk sykdom som innebærer at 
beboeren har et oppfølgingsbehov og/eller behov for tilrettelegging 
 

2 Psykiske plager og lidelser 

 virker redd/unngår andre/isolerer seg 

 er nedstemt, virker likeglad og/eller har store svingninger i humøret 

 har panikk  

 virker forvirret/forstår ikke omgivelsene 

 virker urolig/opplyser å ha flashbacks/mareritt 

 hører stemmer som ikke andre hører, eller ser ting som ikke andre ser 

 selvskading/selvdestruktiv atferd 

 er utagerende 

 har veldig lite energi 

 utfører tvangshandlinger, for eksempel vasker seg overdrevet mye 

 sover ikke om natta, sover dårlig, snur døgnet, søvnforstyrrelser 

 gir opplysninger som kan indikere psykisk sykdom 

 opplyser å ha selvmordstanker 

 barn: gråter ofte, vanskelig å trøste/berolige, slapp, nummen, interesseløs, 
apatisk, utagerende, vondt i magen eller hodet, tristhet, konsentrasjonsvansker, 
søvnløshet, og/eller sensitiv for lys/lyd/omgivelser 

 det foreligger informasjon om diagnose på psykisk sykdom som innebærer at 
beboeren har et oppfølgingsbehov og/eller behov for tilrettelegging 
 

3 Manglende egenomsorg og hygiene 

 svekket personlig hygiene 

 går ned/opp i vekt, henter ikke mat, kaster mye mat, overspiser/kaster opp 
maten 

4 Manglende omsorg for egne barn 

 tar seg ikke av eget barn/ barnet blir overlatt til seg selv 

 skifter ikke bleie på barnet  

 barnet fremstår som apatisk 

 barnet virker skittent og/eller sultent 

 barnet virker redd for omsorgspersonen 

 barnet tar ansvar for omsorgspersonen 

 barnet forteller uoppfordret at hun/han har behov for hjelp eller er utsatt for ulike 
former for risiko 

 Ikke tar initiativ til eller hindrer at barn får nødvendig helsehjelp 
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5 Truende oppførsel  

 opptrer truende overfor andre beboere og/eller ansatte 

 overfaller eller skader andre 

 stjeler eller ødelegger andres eiendom  

 forstyrrer, fornærmer eller har en støtende atferd 

 trakasserer eller mobber andre 

 uakseptabel seksuell atferd 

 kommer med rasistiske, kjønnsdiskriminerende eller lignende kommentarer 

6 Rusbruk  

 mistanke om, eller bekreftet rusmisbruk  

 Ruser seg og har gjennom rusbruk negativ effekt på seg selv og/eller andre  
 

7 Sosial kontakt og/eller utfordringer i nære relasjoner 

 virker redd, truet eller kontrollert 

 virker eller opplyser å være utsatt for vold og/eller overgrep 

 har ikke kontakt med andre beboere eller andre utenfor akuttinnkvarteringen 

 synes å ha begrenset bevegelsesfrihet/være overvåket 

 isoleres av familiemedlemmer 

 er under 18 år (oppgitt alder eller mistenkt alder) og har 
ektefelle/forlovede/ekteskapsliknende relasjon i akuttinnkvarteringen eller et 
annet sted i Norge (med eller uten felles barn)  

 barn som har uvanlig atferd i forhold til alder, klenger seg til voksne, unngår 
kontakt med bestemte personer, unngår å søke trøst fra omsorgspersoner, 
trekker seg fra samvær/lek med andre barn, virker ensom og/eller viser 
overdrevent god oppførsel for å unngå misnøye hos omsorgspersoner 

 

8 Annet  

 blir oppsøkt av familiemedlemmer eller bekjente som han eller hun virker å være 
kontrollert av/ha et anstrengt forhold til 

 gir inntrykk av at hun eller han er overvåket 

 opplyser at andre har kontroll over pass eller reisedokument  

 opplyser å være bundet av gjeld eller har fått reisekostnader betalt av andre, og 
må nå betale tilbake gjennom å arbeide eller yte tjenester 

 er påtruffet av politiet i prostitusjonsmiljøer eller kriminelle miljøer (eksempelvis 
narkotikasalg), eller forteller om slike erfaringer 

 har et kjønnsuttrykk som medfører trakassering, trusler, utestengelse, osv. fra 
andre beboere 
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