••• Information

Mobila stödteamet
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Syftet med denna folder är att beskriva vårt
arbetssätt och de olika insatser du kan beviljas.

Mobila stödteamet
och boendestödet
Mobila stödteamet utför boendestöd på uppdrag av kommunens handläggare vid socialförvaltningen. Boendestödet kan innefatta allmän
omvårdnad samt stöd i det egna boendet.
Upplägget sker i enlighet med handläggarens
beslut via din personliga genomförandeplan.

Vårt arbetssätt
Personalen arbetar rehabiliterande och målinriktat genom att stötta och handleda i vardagliga aktiviteter mot en ökad självständighet. All
personal är utbildad i metoden ESL, Ett Självständigt Liv. Du deltar i alla aktiviteter utifrån
dina förutsättningar och behov. Målet med vårt
arbete är alltid att din självständighet ska öka.
Vårt bemötande, arbetssätt och förhållningssätt
bygger på respekt för allas lika värde och ett
värdigt liv i välbefinnande.

Stödpersoner
I samband med att ditt beslut om boendestöd
verkställs utses två stödpersoner från mobila
stödteamet som du kan vända dig till i första
hand om du har synpunkter, frågor eller vill
förändra något i ditt stöd. Dessa personer har
också ett utökat ansvar om dig och utformningen av din genomförandeplan. Självklart står
resten av teamet också till ditt förfogande om
du skulle behöva det.
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Tystnadsplikt

All personal i Mobila stödteamet har tystnadsplikt,
detta innebär att personalen inte får föra vidare
information om dig och dina personliga förhållanden till utomstående utan ditt medgivande.

Insatser
Enklare matlagning
Mobila stödteamet kan efter beslut av handläggare hjälpa dig med enklare matlagning dvs.
rätter som går att värma upp eller tillaga inom
den utsatta tiden för ditt besök.
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Tvätt & Klädvård
Du kan få hjälp med tvätt och klädvård. Om du
inte har tillgång till egen tvättmaskin kan personalen hjälpa dig att boka tid i områdets tvättstuga. Du får stöd med tvätt av kläder, handdukar
och sänglinne. Personalen kan också hjälpa till
med att vika och lägga tillbaka den rena tvätten.
Du deltar själv efter din förmåga.

Städning
Mobila stödteamet kan handleda och stödja dig
med städning efter ett beslut av din handläggare. Städningen sker i enlighet med genomförandeplanen och fokuserar på kök och badrum.
Storstädning ex. flyttstäd, fönster, väggar mm.
utförs ej av Mobila stödteamet. För att vi ska
kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du har
rätt utrustning hemma dvs. dammsugare städhandskar, trasor/disktrasor, mopp, skurmedel,
hink m.m. Du deltar själv efter din förmåga.
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Medicindelning
Om du inte kan ta dina mediciner själv kan
distriktssköterskan delegera arbetsuppgiften
till Mobila stödteamet. Det gäller också om du
behöver hjälp med att ta ditt insulin.

Ärende/ledsagning
Om du har svårt att komma ut och vill ha stöd i
samband med exempelvis inköp eller läkarbesök
kan du ansöka om att få hjälp med detta. Vi utgår
alltid från ditt boende om vi inte har kommit överens om annat. Observera att Mobila stödteamet
inte använder sina bilar i samband med dessa
aktiviteter. Transport till och från eventuell aktivitet
sker därför med lokaltrafik eller andra alternativa
färdsätt t ex. färdtjänst/sjukresor.

Mat och -varudistribution

Din handläggare kan bevilja dig matdistribution.
Detta innebär att du kan beställa färdiglagade
portioner via Samhall. Du beställer din mat en
gång i veckan och kan få hjälp med att fylla i
och skicka in beställningen. Din handläggare
kan även bevilja varudistribution. Det innebär
att du har möjlighet att få matvaror hemkörda
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från Coop eller Ica Kvantum en gång/vecka av
Samhall. (Varorna ska beställas senast kl.13:00
dagen innan). Du beställer varor en gång/vecka
genom att ringa in din beställning och kan få
hjälp med att ringa om du inte kan göra det själv.
Glöm inte att avbeställa leveransen av mat och
eller varudistribution om du reser bort.

Tillsyn
Om du har behov av att någon kommer och tittar
till dig har du möjlighet att ansöka om ett kortare
tillsynsbesök.

Trygghetslarm
Du kan ansöka om trygghetslarm, det innebär
att en bärbar larmklocka eller ett halsband installeras hos dig. Larmet fungerar i hemmet och
används vid akuta situationer ex. om du ramlat
eller blir hastigt sjuk och själv inte kan ringa.

Kontakt med
anhöriga
Anhöriga är alltid välkomna att kontakta oss på
Mobila stödteamet

Övrig information
För personalens trivsel förväntas det att du undviker tobaksrökning vid våra besök, du bör också
vädra innan den planerade insatsen genomförs.
Vid besöken ska du vara delaktig i de aktiviteter
som genomförs i enlighet med genomförandeplanen i den mån du klarar av.
När den aktuella insatsen skall utföras ser vi
gärna att du är ensam, eventuella besök bokas
in på annan tid.
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För att personalen ska kunna utföra sitt arbete
på rätt sätt krävs det att du har rätt utrustning
för aktiviteten.
I stödet ingår inte tillsyn eller skötsel av blommor, husdjur eller stöd vid ekonomi och administration av privat ekonomi.

Avbokning
Om du av någon anledning är förhindrad att
genomföra en planerad aktivitet, eller åker bort
är det viktigt att du meddelar oss. Avboka i god
tid, antingen genom att ringa eller lämna ett
meddelande på vår telefonsvarare.

Synpunkter och
frågor

Vi försöker alltid bli bättre på det vi gör och
ifall du har synpunkter på våra insatser är vi
tacksamma om du meddelar oss så att vi kan
arbeta med förbättringar.
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Hur du når oss
Mobila stödteamet Hertsön
Personal/kontor/samlingslokal:…….0920-45 48 88

Enhetschef:
Anna Skalman:………………………0920-45 48 39
anna.skalman@soc.lulea.se

Mobila stödteamet Centrum
Personal/kontor/samlingslokal:…….0920-45 48 58

Enhetschef:
Hanna Westergaard:…… … … … …0920-45 50 43
hanna.westergaard@soc.lulea.se
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Anteckningar
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