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omvårdnad gävle

Personlig assistans

Den som är upp till 65 år och som på grund av stora 
och varaktiga funktionsnedsättningar behöver 
personligt utformat stöd kan beviljas personlig 
assistans. Personlig assistans som beviljats före 65 
års ålder får behållas även efter 65 år. För att få 
personlig assistans måste den som ansökt om fattas 
av LSS genom personkretstillhörighet och 
 bedömas ha behov av den formen av omsorg av 
kommunens biståndshandläggare.

Vad ingår i personlig assistans?
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd 
som ges av ett begränsat antal assistenter. Du kan 
få hjälp med
• Personlig omvårdnad – t ex hjälp vid måltider, 

personlig hygien, på- och avklädning, för-
flyttning och hjälp med att kommunicera.

• Hjälp med hemmets skötsel – till exempel 
 städning, tvätt, inköp och matlagning.

• Stöd att aktivt delta i samhällsliv och fritidsak-
tiviteter.

Hälso- och sjukvård
Personalen utför delegerade sjukvårdsuppgifter till 
dig såsom t.ex. läkemedel, såromläggning eller 
ordinerade träningsprogram. Personal ger även 
stöd med insatser av medicinsk eller 

 rehab  iliterande karaktär som av legitimerad 
medicinsk personal bedöms som egenvård. Du har 
även subventionerad tandvård och kostnadsfri 
munvårdsbedömning en gång per år.

Att ha personlig assistans
Syftet med personlig assistans är att stärka dina 
möjligheter att leva ett självständigt liv. Du ska få 
en enklare vardag och kunna delta i samhällslivet 
på det sätt du själv önskar. Du har stort eget 
inflytande över utformningen av assistansen och 
du kan få en eller flera personliga assistenter 
beroende på hur ditt biståndsbeslut och dina 
behov ser ut.

Du får en egen kontaktman i personalgruppen. 
Du och din kontaktman planerar tillsammans 
hur du vill ha din personliga assistans. Det ni 
kommer överens om skrivs ner i en genom-
förandeplan.

Ditt hem är också personalens arbetsmiljö
Det är ditt ansvar att se till att det finns  fungerande 
utrustning hemma för städning, tvätt och matlag-
ning. Tänk på att det ibland kan behövas hjälpme-
del som lift eller höj- och sänkbar säng i din bostad 
för att underlätta för dig och personalen.
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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?
Personlig assistans är avgiftsfritt. Du betalar dina 
egna kostnader vid resor och aktiviteter. Omvårdnad 
Gävle står för personliga assistenters omkostnader 
vid aktiviteter utanför ditt hem enligt gällande 
riktlinje.

Utförare
Det finns många olika utförare av personlig 
assistans. Du kan själv välja vem som ska utföra 
din personliga assistans, Gävle kommun eller en 
privat utförare. Du kan även själv bli arbetsgivare 
för dina personliga assistenter.

Mer information och ansökan
Biståndshandläggarna vid Omvårdnad Gävle hjälper 
dig om du har frågor.

Om hjälpbehovet är mindre än 20 timmar  
per vecka görs ansökan om personlig assistans 
hos Omvårdnad Gävles biståndshandläggare på 
tel. 026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller 
skriftligt. 
 
Om hjälpbehovet är mer än 20 timmar  
per vecka görs ansökan om personlig assistans 
hos  Försäkringskassan, tel. 0771-524 524.


