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omvårdnad gävle

Hjälp i hemmet - 
Boendestöd
Beslut om hjälp i hemmet till personer som i 
huvudsak har en psykisk eller neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (dock ej autismliknande 
tillstånd) utförs med stöd från personalgruppen 
inom Boendestöd. För att ha boendestöd krävs 
också en aktuell kontakt med  psykiatrin och att 
funktionsnedsättningen påverkar flera livsom-
råden samtidigt. Biståndshandläggaren bedömer 
om du uppfyller dessa kriterier.

Att ha boendestöd
Personalen motiverar och stödjer dig i din vardag 
så att du kan känna dig trygg i ditt hem, klara ditt 
eget dagliga liv, vara aktiv och leva så självständigt 
som möjligt. Vilket stöd du kan få utgår från dina 
behov och önskemål och beslutas av kommunens 
biståndshandläggare. Besök kan beviljas flera 
gånger per dygn eller någon gång per vecka. Du får 
en egen kontaktman i personalgruppen. Du och 
din kontaktman planerar tillsammans hur du vill 
ha ditt boendestöd. Det ni kommer överens om 
skrivs ner i en genomförandeplan.

Vad ingår i boendestöd?
Boendestöd kan omfatta personlig omvårdnad, 
service och ledsagning. Boendestödjarna arbetar 
tillsammans med dig och stöttar dig i att ta tillvara 

dina egna resurser. Med deras stöd tränar du på att 
utifrån dina egna förutsättningar själv klara av att 
sköta t ex ditt hem och dina dagliga rutiner.

1.Personlig omvårdnad
Omvårdnad kan vara till exempel stöd med att 
göra sig klar för dagen eller natten, äta och sköta 
personlig hygien. Den som har behov av omsorg 
dygnet runt kan få stöd eller tillsyn på natten.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering och träning
Om du behöver hälso- och sjukvård ska du precis 
som vanligt vända dig till den hälsocentral du har 
valt. Enklare sjukvårdsuppgifter, till exempel hjälp 
med mediciner kan utföras om du samtidigt är 
beviljad annat stöd. Det är Region Gävleborgs 
primärvård eller kommunens hemsjukvård som 
har ansvar för  rehabilitering. Vissa rehabiliterings- 
eller tränings insatser kan utföras på uppdrag av 
sjukgymnast eller arbetsterapeut.

2.Service
Service är stöd som behövs för att hålla ditt hem i 
ordning. Det kan vara stöd med städning, tvätt, 
inköp, ärenden och måltider.

Städning och tvätt. Vanligtvis kan du få stöd 
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med städningen av ditt hem på en yta som 
omfattar två rum och kök. Städning innefattar till 
exempel att damma, dammsuga, torka golv och 
städa badrum. Det också vara annat som behövs 
för att hålla hemmet i ordning, till exempel blom-
vattning. Vid behov kan personalen stödja dig att 
göra sådant som att frosta av frysen, rengöra 
spisfläkt och torka ur skåp. I städning ingår stöd 
vid fönsterputs en gång per år för maximalt två 
rum och kök.

Du kan få stöd att tvätta dina kläder, lakan och 
handdukar, sortera tvätt och stryka.

Inköp och ärenden. Stöd vid inköp ges vanligtvis en 
till två gånger per vecka i närmaste mataffär, till 
apotek normalt varannan vecka och till post och 
bank en gång per månad.

Mat och måltider. Personalen stödjer dig att göra 
i ordning frukost och kvällsmål och vid lunch 
eller huvudmål att värma färdiglagad mat eller 
laga mat. Du kan också få stöd med dukning, disk 
och att göra rent efter måltiden.

Ditt hem är också personalens arbetsmiljö
Det är ditt ansvar att se till att det finns 
 fungerande utrustning hemma för städning, 
tvätt och matlagning. Tänk på att det ibland kan 
behövas hjälpmedel i din bostad för att underlätta 
för dig och personalen.

3.Ledsagning
Du kan få ledsagning till och från olika aktiviteter 
eller för att till exempel besöka tandläkaren. 
Personalen kan också stödja dig att ta kontakt 
med träffpunkter, föreningar och volontärer.

Värdighetsgarantin – vårt kvalitetslöfte till dig
I värdighetsgarantin står det vilken kvalitet du 
har rätt att förvänta dig när det gäller bland 
annat bemötande, trygghet och möjlighet att 
påverka. Läs mer i ”Värdighetsgarantin”.

Vad kostar det?
Du betalar ingen omvårdnadsavgift då insatsen 
ges med behandlande karaktär.
Läs mer i foldern ”Avgifter för hjälp i hemmet och vård- och 
omsorgsboende”.

Mer information och ansökan
Ansökan om boendestöd görs hos biståndshand-
läggare vid Omvårdnad Gävles biståndsenhet, tel. 
026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller 
skriftligt. Biståndshandläggarna hjälper dig om 
du har frågor.


