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Beslut från
Omsorgsstyrelsen

Maria Törnroos och Malin Nyhlén

Äldreomsorgens
hemtagningsteam

-Omsorgsförvaltningen startar
tillsammans med Gamla Byn AB
planeringen av trygghetsbostäder.
För att få kallas trygghetsboende
måste det skapas aktiviteter för de
boende och under vissa angivna
tider ska det finnas tillgång till
personal. Serviceboendena
Kornknarren och Rågen samt vissa
lägenheter i anslutning till
seniorcentrum ska omvandlas till
trygghetsbostäder.
-Omsorgförvaltningen planerar
utbildningsinsatser för sjuksköterskor
och vårdsbiträden. Varje år ska två
sjuksköterskor ges möjlighet att
specialistutbilda sig på betald
arbetstid. Då det gäller
vårdsbiträden är det fem stycken
varje år som på betald arbetstid ska
få möjlighet att validera sin
utbildning och komplettera med
kurser för att få en komplett
undersköterskeexamen.

Hemtagningsteamet möter upp och hjälper våra brukare när de
ska åka hem efter en vistelse på sjukhus eller på vårt
korttidsboende. Efter en sådan vistelse ska brukare få en
vårdplanering där hen tillsammans med vår personal kommer
överens om behov av stöd i vardagsrehabiliteringen, när det
gäller hjälpmedel samt hemtjänstinsatser. Hemtagningsteamet
hjälper brukaren med personlig omvårdnad samt praktiska saker
som inköp av mat och hämtning av mediciner från apoteket. I
samråd med kommunens Rehabteam (arbetsterapeut och
fysioterapeut/sjukgymnast) ordnar teamet med hjälpmedel och
ger stöd i vardagsrehabiliteringen. Allt för att brukaren ska känna -Försörjningsstödsenhetens projekt
sig trygg och få rätt stöd i övergången mellan
att arbeta med sjukskrivna personer
sjukhusvård/korttidsboende och hemmet.
som saknar sjukpenning har givit
goda resultat. Hittills har 10
För att få hjälp av hemtagningsteamet vid hemgång krävs ett
personer gått vidare till annan
biståndsbeslut. Biståndshandläggaren på omsorgsförvaltningen
försörjning än försörjningsstöd.
fattar dessa beslut. Utifrån beslutet ansvarar
Därför har 1,0 tjänst permanentats
Hemtagningsteamet för brukaren maximalt 10 dagar (dagtid,
som
måndag-fredag). Behöver hen under denna period stöttning
rehabsamordnare/socialsekreterare.
kvällstid, nattetid och helg får ordinarie hemtjänstgrupp hjälpa
till. Efter avslutad hjälp från hemtagningsteamet rapporteras
.
behovet av hemtjänstinsatser över till ordinarie
hemtjänstpersonal, som sedan fortsätter stödja brukaren i
hemmet enligt överenskomna behov.

Hemtagningsteamets personal

Flyktingsituationen i Avesta

Malin Nyhlén och Maria Törnroos arbetar i hemtagningsteamet.
Teamet har jobbat sen årsskiftet och de har fått ett positivt
gensvar för sitt arbete både av brukare och anhöriga. ”Det är en
trygghet för brukare att det är samma person som kommer och
lätt kan se behoven. Trygg hemgång ger extra tid till hen för att Information om flyktingsituationen
skapa en bra och trygg hemmiljö. Ofta är det flera uppgifter att i Avesta hittar du på Avestas
reda ut kring brukare som tar tid och det här arbetssättet ger
hemsida
såklart en avlastning för hemtjänstgrupperna. Vi har ett bra
samarbete med kommunens rehabpersonal, som hjälper oss att
lösa brukarens hemsituation, och samarbetet vid utskrivning från
sjukhusen blir bättre och bättre.”

Stödboende och HVB för
ensamkommande barn
Antalet ensamkommande flyktingbarn i kommunen är för
närvarande 113 stycken. Det innebär fortsatt stora arbetsinsatser
för socialtjänsten som ansvarar för de ensamkommande
asylsökande barnen. För att hantera ärendena på ett bra sätt
arbetar förvaltningen med att rekrytera fler socionomer.
Alla ensamkommande barn behöver en god man eftersom de
saknar vårdnadshavare. Syftet med en god man är att företräda
och stödja barnet i alla livets situationer. Just nu är det stor brist
på utbildade gode män men det pågår en utbildningsinsats från
överförmyndarkansliet.
För att kunna tillgodose behovet av omsorg för dessa barn
kommer förvaltningen att hyra moduler för ett HVB-hem. Planen
är att detta boende är klart i mitten av januari 2016. Ett
stödboende kommer också inrättas och förvaltningen planerar
då att hyra från en privat hyresvärd.
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