
 

 

 

 

 

Namn ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Min livsberättelse 
 

 

 

 

  



 

Vi vill berätta för dig om levnadsberättelsen som du nu håller i din hand. 
I levnadsberättelsen får du möjlighet att berätta din livshistoria och om vanor 
och rutiner som är viktiga för dig i din vardag. 
Levnadsberättelsen ger en fördjupad kunskap om dig som person vilket ökar 
förutsättningarna för oss att ge dig ett individuellt bemötande. Att känna till 
din livshistoria är en viktig del i grunden för ett gott bemötande. 
Levnadsberättelsen kan ge inspiration till aktiviteter och samtalsämnen i din 
vardag samt möjlighet att bekräfta dig och din livshistoria. 
 
 
 
Bra att veta innan du fyller i levnadsberättelsen 
• Levnadsberättelsen är skyddad av offentlighet- och sekretesslagen. 
• Det är frivilligt att fylla i den. 
• Om du behöver stöd med ifyllandet av levnadsberättelsen så kan du ta 
hjälp av anhörig/närstående eller din kontaktperson. 
• Ifyllandet kan delas upp på ett eller flera tillfällen. 
• Du kan utelämna frågor som är känsliga, inte relevanta eller inte kan 
besvaras. 
 
Du kan lämna din levnadsberättelse ifylld till din kontaktperson. Det är bra om 
levnadsberättelsen kan finnas med som grund när vi tillsammans med dig 
upprättar din genomförandeplan. 
 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namn________________________________ Kallas för___________________ 
 
Födelsedatum_____________________________________________________ 
 
Eventuellt tidigare efternamn ________________________________________ 
 
Gift, sammanboende, partner________________________________________ 
 
Barn, barnbarn och/eller andra viktiga personer för mig 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
BARNDOM OCH UPPVÄXT 
 
Födelseort_______________________________________________________ 
 
 
Mor och far samt platser där jag bott under min uppväxt 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
Syskonens namn samt min relation till dem 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 
 



Vänner och andra viktiga personer under min barndom och uppväxttid 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Barndomsminne jag vill dela med mig av 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
VUXENLIVET 
 
Utbildning och yrken samt dess betydelse för mig 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Platser där jag bott som vuxen 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Vänner och personer som står eller har stått mig nära 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



Händelser i vuxenlivet som har påverkat eller betytt mycket för mig 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Språkkunskaper:___________________________________________________ 
 
 
Förening/idrott som jag är eller varit aktiv inom 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
PERSONLIGHET 
 
Egenskaper som beskriver mig som person (minst 5) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Religion, vanor vid högtider 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Intressen och sysselsättning 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Musik samt radio jag gärna lyssnar på 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 



Sjunger eller spelar instrument själv 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Jag läser helst (tidning, bok) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Jag tittar gärna på (tv, film) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Mitt intresse för djur och natur samt mina husdjur 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
VANOR OCH BEHOV 
 
Min sömn och vila (morgon, middag, kväll samt natt) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Mat och dryck jag föredrar  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



Hud och hårvård samt dusch/bad 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
Kläder jag trivs i 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Alkohol och 
tobaksvanor______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Kroppslig smärta som påverkar min vardag 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Personliga tillhörigheter som är värdefulla för mig 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Detta tycker jag om att göra en vanlig dag 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Jag pratar och diskuterar gärna 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 



Annat som är viktigt att känna till om mig  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
ÅLDERDOMEN 
 
 
Vilka aktiviteter är värdefulla för mig 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
Speciella önskemål beträffande omsorg och boende 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

 

Nedtecknat datum _________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
 

Vård och Omsorg  

Stenungsunds kommun 
Reviderad 2019  
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