Lekebergs kommun – vi utför hemtjänst hos dig
Presentation och verksamhetsidé

Hemtjänsten i Lekebergs kommun har en lång tradition och erfarenhet av hjälp och service i hemmet.
Vi finns nära dig och vårt mål är ge dig omsorg, trygghet och kontinuitet oavsett var du bor eller vilka
behov du har.
Hemtjänsten utgår från dina individuella behov. För att möjliggöra det gör du och din personliga
kontaktman tillsammans upp en genomförandeplan för hur just din hemtjänst ska genomföras.
Med hjälp av våra insatser vill vi att du ska kunna leva ett tryggt och gott liv med ett så stort oberoende som möjligt.
Vi garanterar dig ett värdigt och professionellt bemötande och en hög servicegrad där personalens
förhållningssätt präglas av respekt för din personliga integritet. Vi har ett stödjande arbetssätt där vi
tar vara på dina förmågor, behov och möjligheter.
En fortlöpande vardagsrehabilitering är en viktig del i vårt arbete för att du ska kunna behålla de
förmågor som du har. Du har fortfarande ansvar för din livssituation och kan påverka hur din hjälp
utförs i samverkan med personalen.

Personal och kompetens
•
•

•

I hemtjänsten arbetar ca 40 omvårdnadspersonal och två enhetschefer
Omvårdnadspersonalen är undersköterskor med gedigen erfarenhet. Enhetscheferna har högskoleutbildning.
Vi har ett nära och väl etablerat samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut, biståndshandläggare och andra verksamheter i kommunal regi.

Geografiskt verksamhetsområde

Hemtjänsten i Lekebergs kommun är geografiskt indelad i fyra arbetsgrupper. Det finns sjuksköterskor och arbetsterapeuter knutna till varje grupp.

Tilläggstjänster

Vi tillhandahåller inga tilläggstjänster.

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är värdefulla för oss eftersom de hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i ett formulär på Lekebergs kommuns hemsida
www.lekeberg.se eller genom att fylla i en synpunktsblankett.

Kontaktuppgifter

Anna-Karin Gruffman Arne, enhetschef Lekebergsgruppen/Centrala 2
Telefon: 0585-487 85
E-post: anna-karin.gruffman-arne@lekeberg.se
Beatrice Fagerdal, enhetschef Mullhyttegruppen/Centrala 1
Telefon: 0585-487 82
E-post beatrice.fagerdal@lekeberg.se
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