
1

Information från vård- och omsorgsförvaltningen 2018

Helsingborgs

Doris trivs med  
tillsyn via kamera

Ansöka om stöd  
– så funkar det

Lev ett aktivt liv på vårdboende

Hemtagningsteam  
ger tryggare hemgång
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Omsorgsdirektören  
har ordet...
I årets nummer har vi valt att lyfta fram de 
allra viktigaste personerna – helsing- 
borgarna. Du får möta ett antal personer  
som på något sätt har kontakt med vård-  
och omsorgsförvaltningen och om hur de  
upplever kontakten. Vi finns till för er! 
I tidningen får du möta Sven-Ove, en pigg helsing- 
borgare som bor på ett av stadens vårdboenden. Vi 
vill att de boende ska kunna leva ett aktivt liv, även  
på äldre dagar, efter sina egna förutsättningar.

Du kommer att kunna läsa om hemtagningsteamet 
som finns till för att underlätta övergången från sjuk-
hus till hem. 

Många av våra tjänster ansöker du om hos en  
biståndshandläggare. Men hur går processen kring  
ett biståndsbeslut egentligen till? Vi reder ut  
begreppen.

Trygghetskamera kommer mer och mer och är  
något som väcker frågor hos många. Är kameran ett 
ingrepp i privatlivet? Möt Doris i Mörarp som har en  
kamera installerad i hemmet. Vad tycker hon? 

Du får också möta några medarbetare som berättar 
om sina yrkesroller och sin vardag i verksamheten.

Trygghetsboende är en boendeform som är som att 
bo i en vanlig hyreslägenhet, men med lite extra  

service och trygghet. Läs mer om vad några av hyres-
gästerna tycker. 

Slutligen några ord om mig. Jag tillträdde som om-
sorgsdirektör i augusti. Redan som 17-åring började 
jag min yrkesbana när jag semestervikarierade inom  
äldreomsorgen. Jag har sedan arbetat med vård och  
omsorg i hela mitt yrkesverksamma liv och nu är jag 
redo att axla rollen som omsorgsdirektör i Helsing-
borg. Målet är inget mindre än att leda en förvaltning 
som erbjuder vård och omsorg i världsklass!

Annika Andersson, omsorgsdirektör,  
vård- och omsorgsförvaltningen 

Om Helsingborgs-Senioren 
Helsingborgs-Senioren är en informationstidning från vård- och omsorgsförvaltningen. Du kan du ladda ner  
tidningen till din dator, surfplatta eller telefon på: vardochomsorg.helsingborg.se/seniortidningen 

Prenumeranter på Helsingborgs taltidning som är över 65 år får Helsingborgs-Senioren hemskickad som 
inspelning på cd-skiva, telefon 042 - 17 72 70. Du kan också strömma uppläsning av tidningen på DHS  
webbplats, www.dhshelsingborg.se  

Pappersexemplar finns på Helsingborg kontaktcenter, stadens träffpunkter och bibliotek. Helsingborg  
kontaktcenter kan även skicka hem tidningen till dig via post.

Helsingborgs-Senioren skickas också ut till prenumeranter hos MTM (Myndigheten för tillgängliga medier, 
www.mtm.se)
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Vi finns på nätet! Läs mer om vad vi han hjälpa dig med  

och hör vad andra kunder har att säga om oss.
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Ett aktivt liv 
på vårdboende
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Text: Lisa Kron



5

–– Det är så bra att bo här på äldre dar, säger Sven-
Ove Svensson.

I drygt 60 år hann Sven-Ove och Gull-Britt vara  
gifta och samla på sig värdefulla minnen innan Gull-
Britt drabbades av demenssjukdomen alzheimer. 
Sven-Ove fick börja vårda sin fru, men efter ett par  
år gick det inte längre.

– Jag klarade inte allt hemma med att ta hand om 
Gull-Britt, handla, städa och sådant, förklarar Sven-
Ove.

Lägenhet anpassad för parboende
Paret blev erbjudna en enrumslägenhet på Fredriks-
dalshemmet, men när Fredriksdalshemmet skulle  
genomgå en omfattande renovering ett och ett halvt 
år senare fick de istället möjlighet att flytta till en  
parbostad på vårdboendet Romares stiftelse.

–– Inget ont utan att det för något gott med sig. Det 
är mycket bättre att bo här och med Pålsjö skog intill, 
säger Sven-Ove.

Tyvärr avled Gull-Britt förra våren till följd av sin 
sjukdom, men Sven-Ove bor kvar i den mysigt inredda 
lägenheten med utsikt över vårdboendets stora träd-
gård.

–– Ibland kan jag se hur det kommer rådjur in i 
trädgården och jag är mycket ute och planterar i de 
stora odlingsrutorna, säger Sven-Ove.

Odlade nypotatis till midsommar
Tack vare Sven-Oves odlande har personalen på vård-
boendet kunnat göra vackra blomsterbuketter till de 
gemensamma utrymmena och när hyresgästerna  
firade midsommar var det Sven-Ove som såg till att 
det fanns både nypotatis, rädisor, rabarber och en 
mängd annat gott att skörda från den gemensamma 
trädgården.

–– Det känns bra att kunna göra lite nytta. Det här 
är min friskvård. Kan man då dessutom glädja andra 
så är det dubbel glädje.

Även om det är möjligt att äta för sig själv i lägen- 
heten väljer Sven-Ove att inta alla dagens måltider 
tillsammans med de andra hyresgästerna i boendets 
matsal.

–– Jag gör det för sällskapets skull, säger Sven-Ove 
och passar på att berömma maten som serveras.

–– Jag tycker att den är jättegod. Det finns kryddor 
på bordet för den som vill peppra lite mer och vi kan 
välja mellan olika matalternativ.

Håller sig sysselsatt
På vårdboendet arrangeras flera olika aktiviteter för 
de boende. Ofta kommer orkestrar och uppträder  
eller så spelar hyresgästerna bingo, gympar eller ser 
på film tillsammans. Även om Sven-Ove gärna är med 
i en omgång boule så brukar han annars inte delta i så 

I 47 år bodde Gull-Britt och Sven-Ove Svensson i sitt älskade hus i Ramlösa. 
Men när Gull-Britt fick alzheimer såg de så småningom ingen annan väg än  
att sälja huset och flytta till ett vårdboende. En flytt som efter en omväg via 
Fredriksdal ledde paret till Romares stiftelse. 

”Jag lever ett gott l
iv”
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många av de gemensamma aktiviteterna.
–– Jag hinner inte, förklarar Sven-Ove och skrattar.

När vädret tillåter brukar han ta långpromenader i 
den natursköna omgivningen och vid de tillfällen som 
vädret avskräcker blir det istället till att ta sig ner till 
motionscykeln i vårdboendets källare.

”Ibland kan jag se hur det  
kommer rådjur in i trädgården och 

jag är mycket ute och planterar  
i de stora odlingsrutorna.”
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–– Jag har alltid idrottat och motionerat, men jag 
gillar också att ta det lugnt, läsa en bok, titta i foto-
album eller gå igenom min frimärkssamling. Jag är 
dessutom mycket hos min dotter och hälsar på  
vänner, säger Sven-Ove och tillägger:

–– Jag lever ett gott liv. r

Sven-Ove och hans fru Gull-Britt blev väldigt 
glada när de fick möjlighet att flytta  
till en tvårumslägenhet på Romares stiftelse. 
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”Här finns det gott om  
utrymme till tavlor  

och möbler.”
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Tillsyn via trygghetskamera:  
”Jag känner mig trygg om nätterna”

liten vit kamera som tittar till henne när hon sover. 
– Både jag och mina barn känner oss trygga med  
kameran. Barnen tycker att det är skönt att veta  
att någon tittar till mig på natten, säger hon. Doris har 

Doris får hjälp med städningen en gång varannan 
vecka, annars sköter hon sig själv. Hon handlar och  
lagar sin egen mat. Runt hennes handled syns ett 
trygghetslarm och på en hylla i sovrummet står en  

Text: Maria Cederlund

Doris Möller är 92 år och bor i en bostadsrätt i Mörarp. Här bodde tidigare också  
hennes man som hon har varit gift med i 68 år.
– Min man fick demens och jag ville ta hand om honom hemma, men till slut gick det 
inte längre. För ett tag sedan flyttade han till Boklidens vårdboende här i Mörarp. Jag 
hälsar på honom ett par gånger i veckan. Jag har ju min rollator så jag tar en liten  
promenad dit, säger Doris.
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kommit överens med hemvårds- 
personalen att larmoperatören ska 
titta till henne två gånger varje natt, 
klockan två och klockan fem. Om hon 
inte syns i kameran gör de en ny tillsyn 
efter en stund och syns hon inte då  
heller åker hemvården hem till henne. 

Märker inte av kameran
– Jag är så van vid kameran och brukar 
inte tänka på att den finns. Den ger ju 
inte ifrån sig något ljud eller ljus. Jag ser  
den bara som en trygghet, berättar Doris. 

Innan hon fick trygghetskameran hade Doris  
vanlig tillsyn på natten där personal från hemvården 
kom och tittade till henne och hennes man varje natt. 

–– Jag märkte aldrig av att hemvården var hemma 
hos oss heller, min man stötte på dem någon gång när 
han var uppe på natten, berättar hon. Även om hon 
inte märkte av att någon var inne i hennes hem på 
natten tycker hon att det är smidigare med kameran. 

–– Jag tycker den är toppen! Jag kan varmt  
rekommendera andra att ha en kamera istället,  
avslutar hon bestämt. 

”Nu kan vi lägga tiden på de  
som verkligen behöver hjälp”
Hassan Hamze är undersköterska inom hemvården i 
Helsingborg. Han arbetar i nattpatrullen och åker ut 
på både planerade och oplanerade insatser när någon 
larmar och behöver hjälp i sitt hem under natten. 

–– Vi vet aldrig i förväg hur natten blir, men  
trygghetskamerorna underlättar vårt arbete eftersom 
vi inte behöver åka hem till lika många vårdtagare. Ett 
hembesök innebär flera olika moment med att hämta 
och lämna nycklar och köra fram och tillbaka som vi 
slipper när en kund har tillsyn via kamera istället. Nu 
kan vi utnyttja tiden till de som larmar och verkligen 
behöver hjälp istället. Jag upplever att kamerorna är 
en stor trygghet både för våra kunder och anhöriga, 
säger han. 

Enligt Hassan händer det ibland att vanliga  
tillsynsbesök under natten leder till fallolyckor hos 
kunderna. 

–– Det är svårt att vara helt tyst och ofta låter det 
när vi stänger dörren hemma hos en kund. När  
kunderna hör ljud blir de oroliga och går upp och i 
värsta fall trillar de i mörkret. Här är kamerorna till 
stor hjälp eftersom våra kunder oftast inte märker av 

dem och blir därmed inte störda medan 
de sover, berättar han. Om en kamera 
inte fungerar skickar larmcentralen ett 
sms till hemvården med information 
om bland annat namn och adress till 
kunden. 

–– Då åker vi ut och gör en vanlig  
tillsyn istället. I början hade vi en del  
problem med uppkopplingen mot  
larmcentralen. Det var också vanligt  

att kunderna ställde något för kameran så att larm-
operatören inte kunde se ordentligt. Nu har  
kamerorna funnits ett tag och jag tycker att de  
fungerar bra, säger Hassan. r

Så fungerar trygghetskamera
Tillsyn via trygghetskamera är till för dig som  
behöver tillsyn på natten, men som inte vill att 
någon ska komma in i bostaden när du sover. 
Tillsyn via trygghetskamera är ett alternativ till  
ett vanligt besök och innebär att personal istället  
tittar till dig genom en kamera. Ta kontakt med 
biståndshandläggaren om du vill ha tillsyn via 
kameran eller om tillsynen ska ske via ett ordinärt 
besök då personal från hemvården kommer hem 
till dig.

Så här fungerar tillsyn via trygghetskamera
Du och personalen kommer överens om vilken 
tid tillsynen ska ske. Om personalen inte ser dig 
under tillsynstillfället, gör de en ny tillsyn efter 
en stund. Om du fortfarande inte är synlig gör 
personalen det som ni har kommit överens om 
och kontaktar hemvården som åker hem till dig. 
Trygghetskameran är aktiv endast när tillsyn ska 
utföras enligt överenskommelse. När kameran är 
igång är den riktad mot dig. Övrig tid när kameran 
är stängd är den riktad uppåt. Kameran spelar 
inte in och sparar inte något ljud-, bild-  
eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider 
för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen. 
Helsingborgs stads larmoperatör installerar  
kameran och utför själva tillsynen via kameran. 

Mer information
För ytterligare information och ansökan om tillsyn 
via trygghetskamera är du välkommen att ringa 
Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Hassan Hamze.
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Det skulle ha varit ett trevligt restaurangbesök, men när Marianne Öberg 
snubblade på en sladd fick dagen avslutas på sjukhus. Olyckan orsakade 
en lårbensfraktur som gick upp i höften och det blev operation. När  
Marianne en vecka senare fick lämna lasarettet kunde hon göra det  
med vetskapen om att hon var i trygga händer. 

Hemtagningsteamet såg till att  
Marianne fick en trygg hemgång  
från sjukhuset Text: Lisa Kron
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Sedan drygt ett år tillbaka har Helsingborgs stad hem-
tagningsteam. Dessa ser till att de som är i behov av 
fortsatt vård och rehabilitering efter sin sjukhus- 
vistelse får hjälp direkt i sin bostad. Utifrån behov får 
invånaren insatser från hemtagningsteamets  
biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköter-
skor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i upp till 
14 dagar. Behövs mer hjälp efter de första två veckor-
na lämnar hemtagningsteamet över till hemvården.

–– Hemtagningsteamet var här när jag kom hem 
från sjukhuset. Jag fick ett väldigt bra mottagande  
och hjälp med att få en rullstol, säger Marianne. 
I samband med Mariannes hemkomst gick hon och 
hemtagningsteamet igenom vilket stöd hon behövde 
den närmaste tiden. Något som bland annat har  
resulterat i att medarbetare från teamet dagligen 

Mer information www.helsingborg.se/hemtagningsteam

kommer hem till Marianne för att hjälpa henne med 
sjukgymnastik, mediciner och duschning. 

–– Det är jättebra att jag kan få hjälp hemma. Jag 
och min man har tidigare klarat oss helt själva och  
det hoppas vi kunna göra även i framtiden, berättar  
Marianne.

Den här dagen är det undersköterskan Marie  
Sander som har åkt hem till Marianne för att hjälpa 
henne med sjukgymnastik. 

–– Hemtagningsteamets fysioterapeut har gjort ett 
träningsprogram till Marianne som vi under- 
sköterskor sedan hjälper henne med, berättar Marie. 
Målet är att Marianne och hemtagningsteamets  
andra vårdtagare ska få hjälp och stöttning så att de 
ska kunna leva ett så självständigt och friskt liv som 
möjligt. r

”Hemtagningsteamet var här när  
jag kom hem från sjukhuset”
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Vid en jämförelse av landets hemvård under en  
fjortondagarsperiod 2017 var Helsingborg bäst på 
kontinuitet, det vill säga att hemvårdskunderna får 
hjälp av samma personer istället för att möta ett nytt 
ansikte vid varje hemvårdsbesök. En som arbetar  
aktivt för att Helsingborgs hemvård ska ha fortsatt 
hög kontinuitet är Elma Ibrahimi. Hon arbetade tidi-
gare som undersköterska inom det hemvårdsområde 
som kallas nord 2, men är numera en av områdets  

koordinatorer. Med start tidig morgon löper Elmas  
arbetsdag på med att planera vilken hemvårds- 
personal som ska hem till vilken kund, se till att få in 
personal för de som blivit sjuka, vara med när  
kundernas vård planeras och delta i möten med om-
rådets sjukvårdspersonal och med hemvårds- 
ledningen. 

–– Det blir mycket information om statistik. Det är 
viktigt att vi hela tiden tänker på att ekonomin ska 

Som koordinator i hemvården är Elma spindeln i nätet. Hon möter upp hemvårdens  
nya kunder och planerar personalens besök så att kunden i största möjliga mån ska  
få sin dagliga hjälp från samma personer. Undersköterskan Ismail är en av med- 
arbetarna som åker hem till kunderna och hjälper dem med alltifrån personlig  
omvårdnad till medicinutdelning. 

Text: Lisa Kron

Elma och Ismail  
– två av hemvårdens eldsjälar
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vara i balans, men det påverkar inte mitt arbete så 
mycket. Vi ska inte boka in personal i onödan, men 
behövs det är det självklart att vi ordnar det, säger 
Elma.

Hemvårdens undersköterskor arbetar av naturliga 
skäl inte dygnet runt och därför är det omöjligt att se 
till att en hemvårdskund med flera insatser per dag 
får möta samma sköterska varje gång, men med hjälp 
av så kallade parkort försöker Elma och de andra  
koordinatorerna att hålla nere antalet personer  
som hjälper samma kund. 

–– Det är ett arbetskort där två undersköterskor 
åker hem till samma kunder. Sköterskornas scheman 
är anpassade så att när den ena är ledig jobbar den 
andra, berättar Elma.

När någon har semester eller är sjuk försöker  
koordinatorn i första hand se till att kunden får  
besök av personal som har ansvar för kunderna i  
närliggande områden. På så sätt kan kunderna börja 
känna igen även den tillfälliga personalen. 

Undersköterskan Ismail Nuhiu hjälper  
hemvårdskunder på Ringstorp och Pålsjö.

–– För det mesta är vi samma två personer som 
kommer hem till kunderna i de områdena. Jag tror att 
de känner sig trygga när de ser att det är samma  
personal som kommer hem till dem. Jag lär känna 
dem och de lär känna mig, säger Ismail.

–– När undersköterskan inte behöver åka hem till 
många olika kunder blir den tryggare i sitt jobb och 
vet vad som ska göras. Det blir även lättare att se om 
en kunds hälsotillstånd förändras, säger Elma. 

Varken Elma eller Ismail tänkte inledningsvis att de 
skulle utbilda sig till undersköterskor och jobba inom 
hemvården. Elma började visserligen på omvårdnads-
programmet på gymnasiet, men hoppade snart av för 
att istället studera till att bli frisör. Ismail å andra  
sidan arbetade med ekonomi, men blev tipsad av  
sin fru att jobb inom vården skulle passa honom.

–– Jag har alltid varit en person som vill hjälpa de 
som har behov av hjälp. Efter jobbet här går jag hem 
och känner att jag verkligen har hjälpt människor. Det 
är en bra känsla, säger Ismail.

Just känslan av att få göra en god gärning var det 
som också fick Elma att överge tankarna på att bli fri-
sör. Medan hon studerade arbetade hon extra inom 
hemvården.

–– Jag trivdes så bra och tyckte om kontakten med 
människorna. Det hände hela tiden något. Det tyckte 
jag om och då fastnade jag här, berättar Elma. Frisör-
utbildningen har hon dessutom haft nytta av när hon 
åkt hem till kunder som velat få håret rullat och fönat. 
r
 

”Jag trivdes så bra och tyckte om kontakten med  
människorna. Det hände hela tiden något.”
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Aktiviteterna är öppna för alla och du är välkommen 
att delta i en aktivitet eller bara titta in för en stunds 
samvaro. Det kostar inget att besöka en träffpunkt 
men vissa arrangemang är förenade med en viss  
kostnad. Alla träffpunkter har ett eget program med  
aktiviteter som utgår från deltagarnas intresse och 
önskemål. Träffpunkterna och deras programblad  
hittar du på vård- och omsorgsförvaltningens 
webbplats: 
vardochomsorg.helsingborg.se/traffpunkter

Var med och påverka och hjälp gärna till
Kom gärna med förslag och idéer på programmets  
utformning. Vi är tacksamma för alla förslag som 
kommer in. Frivilliga insatser från dig och andra som 
deltar är mycket viktiga för träffpunkternas innehåll 
och utveckling. Om du kan tänka dig att ansvara för  
någon aktivitet som volontär eller vara till hjälp vid  
olika tillfällen, meddela kontaktpersonen på plats.
Varmt välkommen till träffpunkterna! r

Träffpunkterna
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Vill du hitta på något och få en stunds gemenskap? Då är du välkommen till  
någon av träffpunkterna som finns runt om i Helsingborgs stad. Förutom  
sällskap erbjuder träffpunkterna mycket annat – till exempel spel i olika  
former, föreläsningar, utflykter, caféverksamhet och mycket, mycket mer.  
Tillsammans blir vardagen bättre!
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–– Träffpunkten är helig. 
Vi bara måste komma varje 
vecka. Det är trevligt här 
och vi bryr oss om varan-

dra. Träffas vi ute på stan he-
jar vi alltid på varandra. Det är 

helt enkelt väldigt trevligt här.

Inger Eriksson, besökare på  
träffpunkt Tågaborg

–– Det bästa med träffpunk-
terna är gemenskapen. Att 
det erbjuds så många olika 
aktiviteter på alla stadens 
träffpunkter. Det hittas på 
så många olika saker för att 
det ska kunna passa alla olika 
människor. Här finns något 
för alla. Det tycker jag är bra. 

Krister Andersson, volontär 
på träffpunkt Söder

–– Jag gillar träffpunkterna för att 
det är socialt och till vardags är 
jag ensam. Här lär jag känna  
lite folk samtidigt som jag  
stickar. Jag stickar alltid, jag  
brukar säga att jag äter, sover 
och stickar. Självklart ser jag  
fram emot dagarna som jag ska hit. 

Vera Kunkler, besökare  
på träffpunkt Tågaborg

–– Det bästa med  
träffpunkten är att vi  
träffas. Det är alltid  
trevligt att komma hit,  
alla är mycket väl- 
komnande. Synd bara att 
det inte kommer fler. Det  
är mysigt här och alla  
pratar med varandra. 

Lena Johnn, besökare på  
träffpunkt Lyckoträffen

–– Det jag uppskattar med träffpunkten är  
gemenskapen. Är det så att det är någon som är 
borta är det alltid någon som brukar förhöra sig 
om hur det är med denna person. Jag skulle vilja 
säga att det är mycket omtanke här. ”Min” grupp 
är stickgruppen. Vi byter både matrecept och 
stickbeskrivningar med varandra.

Kerstin Blomberg, besökare på
träffpunkt Tågaborg

? Vad är det bästa  
med träffpunkten
– några deltagare berättar
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Här hittar du träffpunkterna i Helsingborg:

Träffpunkt Adolfsberg
Södra Hunnetorpsvägen 56
Tel. lokalen: 042-10 62 01
Tel. kontaktperson: 042-10 44 80

Träffpunkt Grönkullagatan
Grönkullagatan 41
Tel. kontaktperson: 042-10 48 26

Träffpunkt Söder
Nedre Holländaregatan 24
Tel. lokalen: 042-10 68 74

Träffpunkt Gröna Huset
Lybecksgatan 22
Tel. lokalen: 042-10 75 98
Tel. kontaktperson: 042-10 48 26

Träffpunkt Lyckoträffen
OD Krooksgatan 53-55
Tel. kontaktperson: 042-10 44 94

Träffpunkt Norra Hamnen
Kranföraregatan 4
Tel. kontaktperson: 042-10 44 94

Träffpunkt Påarp
Lokföraregatan 20 E
Tel. lokalen: 042-22 96 17
Tel. kontaktperson: 042-10 68 74

Mötesplats Rydebäck 
Rydebäcks centrum 
Frösögatan 3 
Tel. lokalen: 042-10 44 80

Träffpunkt Rosenknoppen 
Planteringsvägen 36, in på gården 
Tel. lokalen: 042-10 67 24

Träffpunkt Rosengården
Föreningslokalen, Skaragatan 45
Fritidsgård Rosengården, Skaragatan 90 
Telefon kontaktperson: 042-10 44 80

Träffpunkt Ringstorp & DHS Café
Kurirgatan 1
Tel. lokalen: 042-17 72 78
Tel. kontaktperson: 042-17 72 72

Träffpunkt Sköldenborg
Hebsackersgatan 6
Tel. lokalen: 042-10 74 30

Träffpunkt Tågaborg
Tågagatan 32
Tel. lokalen: 042-10 44 94

Träffpunkt Mariagården
Mäster Ernsts gata 2 
Tel. kontaktperson: 042-10 44 94

Läs mer på  vardochomsorg.helsingborg.se/traffpunkter
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Ansöka om stöd 
– så funkar det

Du har rätt till stöd för behov som inte kan mötas på 
annat sätt. Stödet ska vara utformat så att du får en 
skälig levnadsnivå. Du har rätt att ansöka om vad du 
vill. Slutligen är det ditt behov vid den aktuella tid-
punkten som avgör vilket stöd du blir beviljad.

Du behöver inte veta exakt vilken typ av stöd du vill 
ansöka om. Det räcker att du berättar för bistånds-

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad kan du få 
olika former av stöd och hjälp i hemmet. Eller när du inte längre kan bo kvar 
hemma kan du få plats på ett särskilt boende. Den hjälp du kan få beror alltid  
på dina behov och bedöms individuellt.

handläggaren vad du inte längre klarar av i din var-
dag. Handläggaren utreder ditt aktuella behov av 
stöd, om stödet kan tillgodoses på annat sätt och om 
det kan anses vara en skälig levnadsnivå.

I Helsingborgs stad tillämpar vi fritt omsorgsval. 
Det innebär att du själv väljer utförare av tjänsten – 
kommunal eller privat utförare. r

Text: Sofia Sandberg
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1.

2.

3.

4.

5.

Kontakta kommunen: Du kontaktar antingen Helsingborg  
kontaktcenter eller ansöker via e-tjänsten på helsingborg.se. 

Biståndshandläggaren kontaktar dig. I de flesta fall är det aktuellt 
med ett hembesök. Biståndshandläggaren kontaktar dig för att boka 
ett besök. Vid besöket följer vanligtvis en arbetsterapeut med för att 
se om det finns hjälpmedel som kan stödja dig i din vardag. Inför  
mötet är det bra om du, i förväg, har funderat ut vad du upplever  
som svårt i vardagen.

Utredning: Biståndshandläggaren utreder hur ditt behov ser ut och  
hur man kan tillgodose detta.

Beslut: När utredningen är klar och bedömningen gjord fattas ett  
beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig. Är du missnöjd med  
beslutet har du rätt att överklaga det och vid behov kan din handläggare  
hjälpa dig.

Efter att du fått ditt beslut: Handläggaren skickar, efter ditt  
samtycke, beslutet till den utförare du valt. Du blir kontaktad av  
utföraren och tillsammans planerar ni hur ditt stöd bäst ska  
genomföras.

Så går det till:
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”Kan man bo bättre?” 

Ett av trygghetsboendena ligger på Hebsackers- 
gatan på Olympia. Lägenheterna, totalt 61 stycken, 
ligger blandade med vanliga hyreslägenheter och är 
tillgänglighetsanpassade. Det innebär bland annat 
att trösklar är borttagna, att badrummen är rymliga 
och att det finns spisvakt och brandfilt som en extra 
trygghet. 

Eva Gustafsson jobbar som trygghetsvärd på boendet. 
Hennes uppgift är att anordna aktiviteter för de  
boende, till exempel utflykter, grillning, Afternoon 
Tea, 60-talsfest och filmvisningar. 

–– Vi trygghetsvärdar finns till hands i vardagen, vi 
stöttar i stort och smått. Det kan handla om kontak-
ter med anhöriga eller myndigheter. Eller bara hjälpa 

Foto: Anna Alexander Olsson

Det finns åtta trygghetsboenden i Helsingborg. Men vad är egentligen ett  
trygghetsboende? Hur är det att bo där? Vi låter några boende själva berätta. 

Från vänster: Rose-Marie, Hans och Eva. 

Text: David Väcklén
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Bikupan 
Hyresvärd: Rikshem  
Flogatan 12
254 54 Helsingborg
Telefon: 010-709 98 55

Dalhemsvägen
Fastighetsägare: Helsingborgshem 
Dalhemsvägen 63-69
254 65 Helsingborg
Telefon: 042-20 80 59, 042-20 80 61

Grönkullagatan
Fastighetsägare: Helsingborgshem 
Grönkullagatan 41
254 57 Helsingborg
Telefon: 042-20 80 61

Haga
Fastighetsägare: Haga Bostäder AB 
Adress: Minörgatan 8
254 61 Helsingborg
Telefon: 042-16 24 00

Hebsackersgatan 
Fastighetsägare: Helsingborgshem  
Hebsackersgatan 2-20
254 37 Helsingborg
Telefon: 042-20 80 59, 042-20 80 61

Närlunda park 
Hyresvärd: Norlandia
Närlundavägen 30
252 75 Helsingborg
Telefon: 0733-48 01 35, 0702-43 18 21

Ängholmen
Hyresvärd: Fastighets AB Tornet  
Rydebäcks stationsgata 36, 38 och 40
257 34 Rydebäck
Telefon uthyrning av lägenheter:  
042-15 84 10
Telefon trygghetsvärd: 0735-95 25 08

till att ta på strumporna! Vi vårdar inte, utan vår roll 
är mer att bry oss om. Ingen ska vara lämnad ensam,  
om man nu inte vill det. Vill man vara för sig själv så 
får man det. Alla boende har dessutom direktnummer 
till oss, säger Eva.

Hustomten Ingemar finns i huset för att hjälpa till 
med de praktiska bestyren - byta säkringar, glöd- 
lampor, kontroll av brandvarnare och liknande. 
Margot Kronholm är en av hyresgästerna. Hon har 
bott här i drygt fyra år. Hon var småskole- och  
komvuxlärare som yrkesverksam. 

–– Vi som bor här känner nog ofta att vi behöver 
varandra. ”Byta ett ord eller två, gjorde det lätt att  
gå, alla människors möte borde vara så”, som  
dikten säger. Man visar omsorg och delar både det 
som är roligt och det som är sorgligt. Det är god 
grannstämning, säger Margot. Här på trygghets- 
boendet har Margot deltagit i en samtals- och  
studiegrupp om det gamla Helsingborg. 

–– Tillsammans gjorde vi en lärorik resa om  
Helsingborgs historia under 900 år. Helt nyligen har 
vi också dragit igång en läsecirkel, där vi träffas och 
samtalar kring böcker. Vår trygghetsvärd Eva har 
hjälpt oss med att hämta böckerna på biblioteket,  
säger Margot.

Från Råå till Hebsackersgatan 
Rose-Marie och Hans Svensson sålde sitt hus och  
flyttade till Hebsackersgatan för några år sedan. 

–– Vi ville slippa huset med allt underhållsansvar 
det för med sig och vi ville bo på Olympia som är nära 
till centrum, säger Rose-Marie.

Rose-Marie har tidigare varit telefonist och recep-
tionist. Hans har tidigare jobbat med marknads- 
föring och försäljning av produkter inom vvs och  
industri. Paret har periodvis bott i Thailand och på 
olika platser i Sverige. Trädgårdsintresset har också 
varit stort. Handbollsföreningen Olympia, där båda  
sönerna spelat, har de båda lagt mycket tid i. 

–– Nu för tiden ägnas mycket tid åt att hälsa på  
bekanta runt om i landet. Vi har en stor vänkrets. Vi 
tar också långa promenader. Nu har vi bott här i tre  
år och vi trivs jättebra, säger Hans. r

Trygghetsboenden i Helsingborg

Mer information
Du som är intresserad av trygghetsboende sätter upp dig i kö hos respektive hyresvärd. 
Läs mer på helsingborg.se/trygghetsboende
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Detta är vård och omsorg i Helsingborg

http://VardOchOmsorg.helsingborg.se

För att göra det lätt för dig som medborgare har vi en 
väg in i dina kontakter med kommunen – via Helsing-
borg kontaktcenter. Till kontaktcenter kan du vända 
dig om du vill ha mer information om vård och om-
sorg. Du kan ställa frågor eller få olika informations- 
broschyrer som du kan ta med dig hem eller få  
hemskickade. Välkommen att ringa Helsingborg 
kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

Helsingborg kontaktcenter hjälper dig bland annat 
med:
• ansökan om trygghetslarm
• information om vård- och omsorgsförvaltningens 

olika verksamheter
• tips om träffpunkter och matställen för äldre 

i närheten av din bostad
• beställning av enklare hjälpmedel.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg hjälper dig i frågor som rör omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det kan handla om särskilda boenden, 
personlig assistans, hemvård och hemsjukvård eller hemservice, det vill säga hjälp 
med inköp, städning, tvätt och fixartjänst.

Vi finns på nätet! 
Läs mer om oss på 
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– men vill bli fler!
Känner du någon som har talang för att jobba med människor? Kanske en 

kusin eller granne...? Någon som kanske jobbat tidigare inom något 
närliggande område... eller något helt annat. Kanske någon ung 

person som funderar på att välja yrkesbana i livet..? 

Tipsa gärna om oss! Läs mer på  
vardochomsorg.helsingborg.se/jobb 

Vi är   många
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Foto: Freddy Billqvist
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Foto: Freddy Billqvist



Viktiga telefonnummer
Helsingborg kontaktcenter ................................ 042-10 50 00

Helsingborgs lasarett ......................................... 042-406 10 00

Sjukvårdsrådgivningen ...................................... 11 77

SOS alarm ........................................................... 112

Ansökan om färdtjänst ...................................... 0771-77 44 33

Färdtjänst boka resa .......................................... 0771-77 44 11

Beställ sjukresa .................................................. 0771-77 44 11

Vård- och omsorgsförvaltningen

Följ oss gärna:
Instagram: @vardochomsorgihelsingborg

www.facebook.com/vardochomsorgihelsingborg

helsingborg.se/omsorg 
vardochomsorg.helsingborg.se


