Hjälp oss bli bättre!
Dina synpunkter är oerhört viktiga för att vi ska kunna ge hjälp
och stöd efter just dina behov och önskemål. Synpunkter, klagomål
och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli
bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi
gör och om det bemötande vi ger. Vi är naturligtvis extra angelägna
att höra från dig om vi inte håller vad vi lovar så att vi kan rätta till
eventuella brister så snart som möjligt.
Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller
enhetschefen, via vår hemsida på www.laholm.se eller genom
Medborgarservice på telefon 0430-150 00 eller använd vår blankett ”Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag”. Du kan be
vår personal om blanketten.
Efter att vi tagit emot dina synpunkter får du inom två arbetsdagar svar eller besked om hur ditt ärende kommer att hanteras.

Värdighetsgarantier
för äldreomsorgen i Laholm

Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen är framtagen
för att säkerställa att äldreomsorgen utförs på ett tryggt och bra
sätt. Äldreomsorgen ska se till att äldre personer får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande.
Socialförvaltningen Laholms kommun
Humlegången 6, 312 80 Laholm
Telefon 0430-150 00, www.laholm.se

Socialförvaltningen Laholms kommun

Trygghetsbesiktning
Vi garanterar dig som har hemtjänst ett erbjudande om trygghetsbesiktning av ditt boende. Trygghetsbesiktningen är till för att motverka och eller minimera risk för skador och olycksfall i ditt hem.

Två lunchrätter
Laholms kommun garanterar dig som äter på särskilt boende
möjlighet att välja mellan två näringsriktiga måltider till lunch.
Från 2021 kommer även du som har matdistribution att få möjligheten att välja mellan ett antal lunchrätter måndag till fredag.

Läs mer

Ett värdigt liv
och välbefinnande
För att på bästa sätt uppfylla kraven i den nationella värdegrunden
har vi infört lokala värdighetsgarantier. Dessa beskriver vad du kan
förvänta dig när du får hjälp och stöd från äldreomsorgen.
Vi ska säkerställa att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Dina synpunkter och önskemål avgör vilken hjälp och
stöd du får och hur den är utformad. Det är dina behov som styr.

Du kan läsa mer om den nationella värdegrunden och lokala
värdighetsgarantier i Socialstyrelsens publikation Äldreomsorgens
nationella värdegrund- vad innebär den för dig? Denna finns tillgänglig på våra särskilda boenden. Du kan även hitta information
på www.socialstyrelsen.se

Vad kan du förvänta dig av oss?
Våra värdighetsgarantier beskriver vad du kan förvänta
dig när du får stöd och hjälp från äldreomsorgen.
Att känna till dessa hjälper oss att hjälpa dig!

Laholms kommun garanterar dig som äldre följande:

Tillgänglighet
Vi garanterar dig som äldre i Laholm stöd i vardagen. Förebyggande insatser ska vara lättillgängliga. Vid behov ska du kunna
nå äldreomsorgen dygnet runt. Då du har behov av insatser ska det
vara lätt att komma i kontakt med handläggare som tillsammans
med dig utreder och beslutar om vilket stöd som är bäst för dig.

Kontaktman
Vi garanterar dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende
att du får en kontaktman inom en vecka. Tillsammans gör ni en
genomförandeplan där ni beskriver när och hur stöd och hjälp
ska utföras. Kontaktmannen ska regelbundet informera dig om
de aktiviteter som anordnas. Trivs du inte med din kontaktman
finns det alltid möjlighet att byta.
Kontaktmannen är någon ur personalgruppen som har ett
särskilt ansvar för att du ska känna dig trygg med de insatser du
behöver. En genomförandeplan beskriver vad du behöver hjälp
och stöd med i vardagen.

Uppföljande samtal
Vi garanterar dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende
erbjudande om uppföljningssamtal varje halvår. Syftet med samtalet är att, utifrån ditt perspektiv, skapa bättre förutsättningar
för ett värdigt åldrande.
Samtalet ska handla om huruvida du är nöjd med när och hur
insatserna genomförs. Genom samtalet ska du ges möjlighet att
uttrycka vad du tycker. Samtalet ska också handla om din upplevelse av välbefinnande.
Samtalet ska följas upp efter överenskommelse med dig. Din
kontaktman erbjuder dig ett uppföljningssamtal varje halvår.

Träning i vardagen
Vi garanterar dig som bor på särskilt boende att personal inom
vård och omsorg erbjuder dig den träning i vardagen du behöver
för att du så långt det är möjligt ska kunna bibehålla dina funktioner samt leva ett så självständigt liv som möjligt. Personal
inom vård och omsorg ska arbeta på ett sätt som stödjer din egen
förmåga.
Med träning i vardagen menar vi att det du klarar av att göra
själv vill vi att du ska fortsätta att klara själv. Detta kan exempelvis vara att klara en viss del av städningen själv genom damning
etcetera. Kanske kan du också delta då vi ordnar gymnastik samt
andra aktiviteter vilket ger en bra träning i vardagen.
Berätta gärna för oss vad träning i vardagen innebär för dig så
att vi kan utforma insatserna efter dina behov och önskemål.

