Värdighetsgarantier
För äldreomsorgen i Mölndals stad

”

Socialtjänstens omsorg
om äldre ska inriktas på
att äldre personer får
leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande.

Värdigt liv och välbefinnande
Den1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i
socialtjänstlagen. Den innebär att insatser i äldreomsorgen
ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande.
Ett värdigt liv kan handla om att du ges möjlighet att själv
få bestämma och vara delaktig i hur vården och omsorgen
planeras och genomförs. Det kan också handla om att få ett
gott bemötande från personalen.
Att känna välbefinnande kan handla om att känna sig trygg
och uppleva sin tillvaro som meningsfull.

Garantier för kvalitet
Lokala värdighetsgarantier bygger på den nationella
värdegrunden som inriktas på att du får leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande. Värdighetsgarantierna är ett sätt
att säkerställa kvaliteten i äldreomsorgen.
Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill vård- och
omsorgsnämnden tydliggöra för äldre personer, anhöriga
och övriga kommuninvånare vad de kan förvänta sig av
äldreomsorgen i Mölndal.
Garantierna gäller inom hemtjänst och äldreboende i såväl
kommunal som extern drift.

Lokala värdighetsgarantier för

hemtjänst

Detta är våra löften till dig som har hemtjänst.
Kontaktman

Du får en kontaktman utsedd vid första personliga mötet
med personal. Du har rätt att byta kontaktman.
Genomförandeplan

En individuell överenskommelse, en så kallad
genomförandeplan, upprättas inom fjorton dagar efter att
din hemtjänst startat. Du bjuds in till ett samtal där du har
möjlighet att påverka hur, när och på vilket sätt du vill att de
beslutade insatserna ska göras. Det ni kommer överens om
skrivs in i planen.
I planen ska det också stå när ni tillsammans ska se över
hur planen har följts, minst en gång per år. Om du tycker att
planen behöver följas upp tidigare kan du begära det.
Kontinuitet

När genomförandeplanen upprättas har du en dialog med
personalen om hur du ser på antalet personer som kommer
hem till dig för att ge stöd. Det ni kommer fram till skrivs in
i din genomförandeplan. Hemtjänsten planeras sedan utifrån
dina omsorgsbehov.
Vi bär legitimation

All personal som kommer hem till dig bär alltid väl synlig
fotolegitimation.

Lokala värdighetsgarantier för

äldreboende

Detta är våra löften till dig som bor i äldreboende.
Kontaktman

Du får en kontaktman utsedd vid första personliga mötet
med personal. Du har rätt att byta kontaktman.
Genomförandeplan

En individuell överenskommelse, en så kallad genomförandeplan, upprättas när du flyttar in. Du bjuds in till ett samtal där
du har möjlighet att påverka hur, när och på vilket sätt du vill
att stödet ska genomföras. Det ni kommer överens om skrivs
in i planen. Där ska också stå när ni tillsammans ska se över
hur planen har följts, minst en gång per år. Om du tycker att
planen behöver följas upp tidigare kan du begära det.
Vi bär namnskylt

All personal som ger dig stöd bär en väl synlig namnskylt.
Individuell aktivitet

Du får möjlighet och stöd till en individuell aktivitet i
minst två timmar, efter dina egna önskemål, vid minst tolv
tillfällen per år.
Utevistelse

Du får möjlighet och stöd till utevistelse utifrån dina behov
vid minst två tillfällen per vecka.
Bedömning av din hälsa

När du flyttar in får du erbjudande om att göra en
riskbedömning av din hälsa. Förebyggande åtgärder görs
utifrån resultatet för att stärka din hälsa.

Dina synpunkter är
värdefulla för oss i vårt
arbete med förbättring
och utveckling.

Dina synpunkter är värdefulla
Om du har synpunkter, förslag eller upplever att vi inte lever
upp till det vi lovar i värdighetsgarantierna är vi angelägna
om att du kontaktar oss.
Lämna dina synpunkter på något av följande sätt:
-

Fyll i formuläret ”Synpunkter och klagomål” på
www.molndal.se.

-

Skriv ett brev och skicka det till:
Vård- och omsorgsförvaltningen, FRISVAR, 			
Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal.

-

Be någon av personalen hjälpa dig att förmedla dina
synpunkter.

Så hanterar vi din synpunkt
Inom fyra arbetsdagar får du en bekräftelse på att vi tagit
emot din synpunkt och vem som handlägger den. Inom fem
arbetsdagar ska du få svar från oss.

Vill du veta mer?
Mer information om äldreomsorgens nationella värdegrund
och värdighetsgarantier finns på internet.
www.socialstyrelsen.se
www.kunskapsguiden.se
www.molndal.se
Du kan också vända dig till personalen inom äldreomsorgen.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Mölndals stad, 431 82 Mölndal
031-315 10 00
facebook.se/molndalsstad
www.molndal.se

