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Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet i Luleå kommun

Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service
i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så
självständig som möjligt i vardagen.
Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du ska kunna leva
ett aktivt liv även om du har behov av hjälp.
För oss är det du som är i centrum. Vi ser helheten i din vardag och får den att
fungera. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform.
Stöd i hemmet kan beviljas oavsett om man är ung eller gammal och består av:
• Hjälp och stöd med personlig omvårdnad.
• Inköp
• Måltider
• Tvätt och städning
• Ledsagning
• Trygghetslarm
• Anhörigavlösning

Hur får jag stöd i mitt hem?
Stöd i hemmet finns i hela kommunen. För att få insatsen krävs det ett beslut
från våra biståndshandläggare. Kontakta mottagningssektionen på
0920-45 44 75.

Stödperson och genomförandeplan

När du blivit beviljad stöd i hemmet utförs hjälpen utifrån dina önskemål.
Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan för hur hjälpen ska utformas.
För att kunna ge dig en god omvårdnad och bra omsorg utses en i personalen
till din stödperson. Stödpersonens uppgift är att vara behjälplig vid frågor
som berör dig och denne ska ha en helhetssyn kring dina behov.
Vi ger dig stöd i hemmet för att du ska klara din dagliga livsföring.
• Våra medarbetare ska alltid kunna legitimera sig.
• Vi går tillsammans med dig igenom hur och när insatserna ska ges. Om du
vill kan någon av dina närstående medverka vid planeringen.
• Besöket sker inom den tidsram vi kommit överens om. Skulle större förändringar uppstå meddelar vi dig.
• En viktig utgångspunkt i vårt arbete är att du hjälper till efter egen förmåga.

• Vid kontakter med oss ska du mötas av ansvarstagande, engagerade och
kompetent personal.
• Du ska bemötas med omtanke och respekt.
• Den information du får ska vara tydlig, enkel och korrekt.
I Luleå kommun är en stor del av personalen inom stöd i hemmet utbildade
undersköterskor och finns tillgängliga dag- och kvällstid. Under natten arbetar en nattpatrull. All personal har tystnadsplikt.

Vård och rehabilitering
Kommunen ansvarar för vård och rehabilitering om du har behov av hemsjukvård. Om du är i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet ger dig möjlighet att kalla på hjälp när som helst under dygnet. Vill du veta mer eller ansöka om trygghetslarm vänder du dig till socialförvaltningens mottagningssektion 0920-45 44 75.

Nattpatrull
I kommunen finns nattpatruller som utför planerade vårdinsatser samt ansvarar för trygghetslarm nattetid.

Mediciner

Om du har svårt att själv ta dig till Apoteket kan du beställa hemsändning av
läkemedel på 0771-45 04 50.

Tystnadsplikt

All hemtjänstpersonal har tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får
föra vidare information om dig och dina personliga förhållanden till utomstående utan ditt medgivande.

Vardagsrehabilitering

Vi har ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och tar tillvara dina egna resurser,
behov och möjligheter och ger dig hjälp till självhjälp. Träning och aktiviteter
vävs in i vardagens små och stora sysslor.

Sociala aktiviteter
Sociala aktiviteter och träffpunkter anordnas av kommunen. Vi annonserar
i lokala dagstidningar och på vår egen hemsida www.lulea.se. Du kan även
fråga personalen vad som är på gång.

Gåvor
Personalen inom stöd i hemmet får inte ta emot gåvor, pengar eller annan
förmån från dig.

Skador på egendom
Om något går sönder i ditt hem på grund av personalens oaktsamhet ska det
anmälas till enhetschefen. Enhetschefen tar ställning om eventuell ersättning.

Arbetsmiljö
Ditt hem är även personalens arbetsplats och vi vill ha möjligheten att hjälpa
dig på bästa sätt. Det innebär att vi tillsammans med dig utför en riskbedömning av arbetsmiljön hemma hos dig.

För att underlätta för personalen att hjälpa dig kan det till exempel vara nödvändigt med en ommöblering i din bostad.

Förändringar
Meddela oss i god tid när du av någon anledning inte behöver vår hjälp eller
är i behov av att ändra dag eller tid för ditt besök.

Service
Pengar

Vår personal hanterar inte kontanter. Har du stöd i hemmet i form av hjälp
med inköp bör ett inköpskort användas. Bank- och postärenden ingår inte i
vårt uppdrag.

Matvaror

En gång i veckan kan du som har ett biståndsbeslut beställa varor från de
matvaruaffärer som kommunen har avtal med. Personalen kan hjälpa dig
med beställningen. Samhall ansvarar för ta emot din beställning och levererar
varorna hem till dig mot en avgift. Betalning av varorna görs genom att du har
konto hos ICA (ICA kundkort) eller Coop (MedMera)kort. Kontantbetalning
är inte möjligt.

Färdiglagad mat
Du som har ett biståndsbeslut kan beställa färdiglagad mat från en särskild
meny och välja mellan två olika rätter varje dag. Samhall levererar din beställning till dig tre gånger per vecka – måndag, onsdag och fredag. Dryck och
bröd ingår inte.

Städning
Vi hjälper dig som har fått beviljat städning. I det ingår veckostädning: dammsugning, dammtorkning och våttorkning av golv i två rum, kök och hall samt
städning av toalett och badrum. Bädda rent och vädra sängkläder utför vi
efter önskemål. Vi vädrar också mindre mattor.
Om du inte är hemma vid planerad insats genomförs inget arbete. Kontakta
oss i god tid så att vi kan hjälpa dig att byta städdag.
Vid storhelger och röda dagar mitt i veckan kan städdagar ändras i samråd
med dig.		
För att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt att du
tillhandahåller rengöringsmedel, trasor, dammsugare och skurmopp.

Viktiga telefonnummer:
• Luleå kommun växel			

0920-45 30 00

• Socialförvaltningens kundtjänst

0920-45 45 45

• Lokal stöd i hemmet 			

0920-45 30 00

• Enhetschef 				

0920-45 30 00

• Biståndshandläggare

0920-45 30 00 (tfntid mån-fre, 9-10)

		

•Trygghetslarm och nattpatrull		

0920-45 62 99

• Mötesplats Fyren			

0920-45 47 70

• Färdtjänsten				

0920-45 45 43

• Sjukresor		

020-96 00 96

		

• Jourcentralen 				

1177 (vardagar 16.45–07.45)

• Ambulans				112

Avgifter stöd i hemmet
Frågor om avgifter: 0920-45 43 95, 45 45 75, 45 46 01. Telefontid
måndag-fredag kl. 10-12 samt 13-14.

Upphörande av insats
Vi lämnar tillbaka nyckeln sista gången vi är hos dig. Om flytt sker direkt från
sjukhus till vård- och omsorgsboende får anhöriga kontakta personalen för en
tid att återlämna nycklar.
Larmapparat återlämnas i receptionen på Fyren, Lulsundsgatan 42, Luleå.
Nycklar som nattpatrullen använt hämtas i receptionen på Fyren av kund eller
närstående efter överenskommelse med enhetschef.
Vissa hjälpmedel ska till hjälpmedelsförrådet förutom de hjälpmedel som du
betalat för som duschstol, kryckor, tvättbräda med mera.
Kontakta din arbetsterapeut om du vill återlämna dina hjälpmedel.

Kontaktuppgifter
Hemtjänstgrupp
Vår hemtjänstgrupp
arbetar i:		
Telefonnummer
till lokalen:
Övrigt:

Säg vad du tycker!

KOMMUNIKATIONSKONTORET, LULEÅ KOMMUN 2015

Har du synpunkter på socialtjänsten? Berätta det
för oss. Vi tycker att det är värdefullt att få ta del av
dina tankar, idéer eller klagomål. Det ger oss en
chans att förbättra vår verksamhet. Vår blankett
”Säg vad du tycker” finns tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida www.lulea.se/omsorg--stod/sag-vad-du-tycker.html

