
Välkommen!

Hemtjänst



Leva livet hela livet
Vi vet att du är unik. Du vet själv vad 
du uppskattar, vad som får dig att må 
bra och när och hur du vill umgås med 
andra. Kort sagt är det bara du som är 
expert på ditt liv. 

Vi tror på livserfarenhet och att vi 
utvecklar vår personlighet under hela 
livet. Det är därför vi säger att vi inte 
behandlar alla lika. Vi gör istället vårt 
bästa för att bemöta dig just som du 
vill bli bemött. Din rätt till självbestäm-
mande är alltid vår utgångspunkt.

Nedsatta funktioner, svåra sjukdomar 
och kroppens åldrande påverkar vis-
serligen ofta våra liv på djupet och de 
förändrar kanske även våra vanor och 

behov av stöd – men de definierar inte 
vilka vi är som människor. Det är vår 
önskan att du ska känna att du får leva  
ditt liv, utifrån vem du är, hela livet. 

För att möjliggöra detta är det viktigt 
för oss att lära känna dig och få en bild 
av vem du är och vad som är betydelse-
fullt för just dig. Av denna anledning 
uppmuntrar vi dig att fylla i en levnads- 
berättelse – en beskrivning av ditt liv, 
på egen hand eller tillsammans med 
dina närstående eller personal. 



Trygg i ditt eget hem
För många av oss är det egna hem-
met den plats där vi känner oss mest 
trygga. Hemmet berättar mycket om 
dig som bor där – vem du är, vad du 
tycker om och hur du vill ha det. När 
vi besöker dig är det du som bestäm-
mer hur du vill ha din hjälp och bli 
bemött. Vi finns till för dig och arbetar 
för att du ska känna dig trygg hemma.

Vi visar stor hänsyn och respekt inför 
ditt privatliv och integritet. I så stor 
utsträckning som möjligt ska det också 
vara samma personer som kommer 
hem till dig. För att du ska känna igen 
oss när du öppnar din dörr har alla 
medarbetare du möter vår id-bricka 
på sig. Du kommer också få en speciell 
kontaktperson som ansvarar lite extra 
för kontakten med dig och, om du 
önskar, dina närstående. 

 

Vi strävar efter att alla våra medarbe-
tare ska ha hög kompetens och vara 
utbildade undersköterskor. Dessutom 
har vi speciell kompetens när det gäller 
bemötande av personer med demens-
sjukdom och vård vid livets slut. 

Rätt stöd för dig
Många tror att hemtjänst bara är till  
för dem med stora behov och omfat-
tande stöd. Så är det inte, vi kan också 
hjälpa till med det lilla som underlättar 
din vardag. 

Du har rätt att ansöka om all form av 
hjälp du behöver från kommunens 
biståndshandläggare. Det är bistånds-
handläggaren som sedan beslutar vilka 
insatser just du har rätt till. 



Vi gör det tillsammans
För oss är det viktigt att du är delaktig 
och är med och bestämmer hur vi på 
bästa sätt ge dig det stöd och hjälp  
du beviljats. 

Vårt mål är att erbjuda dig bästa möj-
liga hemtjänst. Vi vet att det bara är 
möjligt om du aktivt får vara med och 
forma ditt liv. Vi erbjuder alltid ett för-
sta samtal i ditt hem för att lära känna 
dig och för att du ska få berätta om vad 
som är viktigt för dig. Tillsammans med 
dig skriver vi en genomförandeplan 
som beskriver dina önskemål, vanor 
och behov av stöd i vardagen. Om du 
vill är dina närstående varmt välkomna 
att vara med i samtalen.

Vi arbetar med kontaktmannaskap vil-
ket innebär att en personal är särskilt 
utsedd för att lära känna dig och dina 

behov. Vi eftersträvar att kontaktper-
sonen besöker dig så ofta som möjligt. 
Personalen kan också vid behov hjälpa 
dig att kontakta sjukvården eller andra 
instanser som du behöver hjälp från. 
Har du behov av sjukvård i hemmet 
utför vi också vissa hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i ditt hem, på uppdrag  
av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 
fysioterapeut. 

Dina närstående är viktiga
För många av oss är relationen till de 
som står oss nära det viktigaste i livet. 
Dina närstående är självklart alltid väl-
komna att kontakta oss. Men för att vi 
ska kunna lämna ut information om dig 
behöver vi ha ditt samtycke. Behöver 
dina närstående extra stöd förmedlar 
vi gärna kontakt till t ex kommunens 
anhörigstöd.



sitt arbete får göra detta. Dokumenta-
tionen förvaras på ett säkert sätt. 

Du har alltid rätt att ta del av vad perso-
nalen skrivit om dig. Vill du ta del av 
din dokumentation vänder du dig till 
verksamhetschefen. För att dina när-
stående ska få del av din journal krävs 
ditt samtycke.

Förbättringsarbete
Vi vill att den vård och omsorg som 
du möter ska vara kunskapsbaserad 
och bygga på vetenskap och beprövad 
erfarenhet – det handlar både om din 
och personalens erfarenheter. För oss 
handlar det om att skapa en kultur 
av ständiga förbättringar genom att 
arbeta med:

Vad skriver vi om dig?
Personal har enligt socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen skyldighet 
att dokumentera. Dokumentationen ska 
vara korrekt, väsentlig och ändamåls-
enlig samt lätt att förstå.

Dokumentationen är till för att:
 verksamheten ska kunna följa upp  
 att du får den hjälp och stöd som  
 du har rätt till

 personalen ska kunna planera 
 arbetet hos dig på ett bra sätt

 säkerställa att hjälpen och stödet är  
 personcentrerad och av god kvalitet

För dokumentationen gäller sekretess. 
Bara den personal som behöver läsa 
dokumentationen för att kunna utföra 

 personcentrerad vård och omsorg
 ledarskap och medarbetarskap
 kompetensutveckling
 förbättringskunskap
 riskförebyggande arbete
 kvalitet
 synpunkter och avvikelsehantering
 
Tystnadsplikt 
All personal som arbetar hos oss har 
tystnadsplikt, vilket innebär att de inte 
får sprida information om dig vidare 
till obehöriga.



Med hjärta – utan vinstsyfte
Bräcke diakoni arbetar med vård och 
omsorg utan vinstsyfte. Vi har en vision 
om ”Ett medmänskligare samhälle” 
och det är precis så ambitiöst som det 
låter. Vi både vill och kan göra skillnad, 
det vet vi – för det har vi har gjort se-
dan 1923. Som idéburna drivs vi främst 
av en vilja att göra skillnad, inte att tjäna 
pengar.  Det gör att vi kan tänka med 
hjärtat först. 

Idag driver vi ett 50-tal olika verksam-
heter inom äldreomsorg, hospice, 
funktionshinder och hälsovård, på flera 
platser i landet. Vi möter varje dag 
människor med många olika behov, 
förutsättningar och drömmar. Med rätt 
utmaningar och stöd kan alla växa och 
utvecklas, oavsett ålder. Det vet vi.

Välkommen till oss!



Bräcke diakoni
031-50 25 00

Box 21062
418 04 Göteborg 

www.brackediakoni.se

Bräcke diakoni bedriver idag äldreom-
sorg i Stockholm, Linköping och Väst-
sverige. Framförallt i form av särskilt 
boende, men vi har också hemtjänst 

och dagverksamheter. Många av våra 
verksamheter är särskilt inriktade på 
att ge stöd till dig som drabbats av 
demenssjukdom.  

Vill du veta mer om oss?

Maude Kardell Wahlbäck 
Områdeschef, Äldreomsorg & Hospice 
031-50 25 31 
maude.kardell@brackediakoni.se 
 
Driftområdeschef, Götaland 
031-50 25 35 
 

Hemtjänst Alingsås, 0322-64 42 10

Hemtjänst Göteborg, 031-384 88 70

Hemtjänst Linköping, 013-190 04 50


