Töreboda

Eget val inom hemtjänsten
Information till dig som vill välja
utförare av hemtjänst
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Vem har möjligheten att välja utförare?
Du som är beviljad hemtjänst omfattas av det egna
valet av utförare.

Vad innebär det att välja utförare av
hemtjänst?
Val inom hemtjänsten innebär att du som beviljats
hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra
dina insatser. Du kan välja mellan kommunen och
företag (fortsättningsvis kallad utförare) som
kommunen har godkänt och som valt att arbeta i det
område där du bor. Du kan inte välja en speciell person.
Utförare utför alla insatser veckodagar mellan klockan
07:00 – 22:00. Dessa utförare kan också utföra hälsooch sjukvårdsinsatser som kommunens legitimerade
personal delegerat till omvårdnadspersonalen.
Kommunens hemtjänst utför alla insatser hela dygnet,
alla veckodagar.

Vad ingår inte
Följande uppdrag ingår inte i tjänsten, alla insatser
mellan kl. 22.00 – 07.00, installation av trygghetslarm,
varuhemsändning, matleveranser, ej varaktiga behov
av insatser under en utredningsperiod där enbart
kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast utför insatser samt anhörigstöd.
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Vilka utförare kan jag välja?
Alla de utförare som du kan välja har blivit godkända av
kommunstyrelsen.
För att bli godkänd måste utföraren leva upp till de
kvalitetskrav som kommunen satt upp.
Kommunstyrelsen har insyn i utförarens verksamhet,
detta för att garantera en god kvalitet.
All personal har tystnadsplikt, och ska kunna legitimera
sig.
Utföraren kan profilera sig på olika sätt till exempel
genom specialkompetens inom ett eller flera områden
som språk och kultur osv.
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Måste jag välja?
Du kan avstå från att välja utförare och så fall kommer
kommunens omvårdnadspersonal att utföra insatserna
hos dig.

Kan jag göra om mitt val?
Om du vill byta utförare, kontaktar du kommunens
biståndshandläggare för att göra ett omval. Du behöver
inte ge någon motivering, och bytet sker inom 14
dagar.

Om du har frågor kring det
egna valet av hemtjänsten,
kontakta då kommunens
biståndshandläggare genom
kommunens växel

Telefon 0506-180 00
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Vad kostar hemtjänsten?
Hemtjänstavgiften, som bygger på maxtaxan, förändras
inte genom det egna valet. Den är densamma oavsett
om du väljer en kommunal eller alternativ utförare. Du
får bara en räkning och den kommer ifrån kommunen.
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Kvalitetssäkring
För att säkerställa att du får dina beviljade insatser
utförda kommer biståndshandläggarna kontinuerligt
göra uppföljningar.
Som ytterligare kvalitetssäkring gör kommunen
allmänna enkäter. Det kan innebära att du kan få en
förfrågan om att fylla i ett frågeformulär. Detta för att
kommunen ska kunna försäkra sig om att du får en god
och säker vård och omsorg.
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Vill du veta mer om det egna valet?
Har du frågor om äldreomsorgen och det egna valet
kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare
som du når via kommunens växel 0506-180 00 under
kontorstid.
Det finns mer information om det egna valet på
kommunens hemsida.
Här kan du läsa mer om de utförare och tjänster som
finns tillgängliga i just ditt hemvårdsområde. Här hittar
du även kontaktuppgifter till utförarna.
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Politikerna i kommunfullmäktige
i Töreboda kommun beslutade
i mars 2010 att införa eget val
av utförare inom äldreomsorgen.
Syftet är att öka ditt inflytande
över de hemvårdsinsatser du får utförda, öka
konkurrensen
mellan utförare och därigenom
höja kvaliteten på servicen.
Till grund för beslutet ligger
Lagen om valfrihet (LOV)
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