När du kontaktar kommunen för att få hemvård kommer du att få träffa en 			
biståndshandläggare, antingen hemma hos dig, på sjukhuset eller om du önskar, någon 		
annanstans. En sjuksköterska och/eller en arbetsterapeut kan också komma att vara med 		
under besöket. Dina närstående är välkomna att delta om du önskar.

Samtal med biståndshandläggaren

Biståndshandläggarens uppgift är att ta reda på ditt behov av stöd eller hjälp. Du kommer därför
att få frågor om din situation, hur du haft det tidigare, hur du upplever det nu och hur du vill
att det ska vara framöver. Samtalet bygger på fyra delar som visat sig vara särskilt viktiga för att
äldre ska må bra; fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och meningsfullhet/delaktighet.

Mål

Du kommer tillsammans med biståndshandläggaren att sätta upp mål som personalen från
hemvården sedan kommer att hjälpa dig att försöka uppnå.

Dokumentation

Biståndshandläggaren kommer att föra anteckningar under besöket. Detta för att kunna ge dig
så bra hjälp som möjligt men även för att kommunen har en skyldighet att dokumentera. Du har
alltid rätt att ta del av vad som finns dokumenterat om dig.

Beslut

Avslag och överklagan

Har du fått ett avslag på din ansökan har du alltid rätt att överklaga. Du lämnar då skriftligen
vad du är missnöjd med och varför till biståndshandläggaren. Klarar du inte detta själv kan
biståndshandläggaren hjälpa dig.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggaren
Namn: 								
Adress: 						

Email:

Telefon:
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Biståndshandläggaren fattar beslut baserat på Socialtjänstlagen 4 kap. 1§. Utgångspunkten är att
den som inte kan tillgodose sina behov själv eller på annat sätt ska kunna få hjälp. Lagen säger
också att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. I lagen står att hjälpen ska
utformas så att du ska kunna få ett så självständigt liv som möjligt.
Du har alltid rätt att ansöka om hjälp med vad du vill utan begränsningar. Biståndshandläggaren
tar sedan ställning till om du kan få den hjälpen eller inte, utifrån vad som står i Socialtjänstlagen
4 kap. 1§. Det är ditt individuella behov som styr, så det finns ingen given lista över vad man
som sökande kan få eller inte. Du kommer att få ett beslut som är utformat som en ram, där det
du behöver för att uppnå ditt mål ska ingå. Innehållet planerar du tillsammans med personal
från hemvården. Biståndshandläggaren kommer tillsammans med dig att följa upp ditt beslut
och vad du tycker om din hjälp minst en gång per år. Är du inte nöjd med hur hjälpen planeras
ska du ta kontakt med enhetschefen i första hand. Det är viktigt att du vet att du alltid har rätt
att vända dig till biståndshandläggaren och få ett beslut med detaljerade insatser om du hellre vill
det.

Biståndshandläggning
- vad är det och hur går det till?

