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HEMTJÄNST 
Den som av någon anledning har svårt att klara 
sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det 
görs genom att kontakta biståndsbedömaren i 
respektive område. Beroende på den enskildes 
situation och behov, bedöms insatsernas art 
av biståndsbedömaren, som gör ett hembesök 
för att få en så tydlig bild som möjligt av 
personens situation. Beslutet tas sedan av 
biståndsbedömaren utifrån Socialtjänstlagen. 
Det kan finnas fysiska, psykiska eller sociala 
skäl till att någon beviljas hemtjänst. Om behovet av stöd och hjälp 
inte kan tillgodoses på annat sätt, beviljas de hemtjänstinsatser som 
behövs. Insatserna är tidsbegränsade och skall omprövas. Detta för att 
behovet kontinuerligt ska följas upp så att ”rätt” insatser beviljas. Det 
är flera olika insatser som kan erhållas. Många av insatserna kan ges 
under veckans alla dagar, några även kvällstid och nattetid.

Möjligheten att överklaga
Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan hon/han överklaga 
det. Man kan överklaga om man är helt eller bara delvis missnöjd 
med beslutet. Biståndsbedömaren kan informera om hur det går till 
att överklaga om behovet uppstår.

Social/personlig omvårdnad
Hemtjänsten kan innebära hjälp med personlig hygien, dusch/bad, 
påklädning, hjälp vid måltider och toalettbesök med mera. För många 
är det en trygghet och ett stöd att få besök från hemtjänsten. Därför 
planerar hemtjänstgruppen arbetet till att så få olika personer som 
möjligt utför insatsen.

Trygghetslarm
För många kan trygghetslarm vara en av förutsättningarna för att 
kunna bo kvar hemma. Den som beviljats det kan via en larmknapp 
påkalla hjälp dygnet runt. 



Matdistribution
Du som inte längre kan laga din mat kan ansöka om matdistribution 
och får varm mat levererad. Du betalar maten per portion.
 
Städning, tvätt/klädvård 
Du kan även ansöka om hjälp med att städa ditt hem 
och hjälp med tvätt/klädvård. Det är vanligtvis Samhall 
AB som städar och hämtar kläder för tvätt. Samhall har 
med sig städutrustning när de kommer hem till dig. 

Inhandling av dagligvaror
Du som inte själv kan utföra dina inköp kan ansöka om 
hjälp med det. Varorna inhandlas då enligt din inhandlingslista 
vid den affär du väljer. Sedan levereras varorna hem till dig. 

Genomförandeplan & kontaktpersonal
När du har fått ett beslut om insatser så gör vi en genomförandeplan 
tillsammans där du får beskriva hur du vill att dina insatser ska utföras 
av personalen. Du kommer att få en kontaktpersonal utsedd som du i 
första hand kan vända dig till om du har frågor och funderingar.

Arbetsmiljö
Ditt hem är omvårdnadspersonalens arbetsmiljö. Samtidigt som du 
ska fortsätta att trivas och må bra i ditt hem ska personalen, som stöttar 
och hjälper dig, ha en god arbetsmiljö. I samband med att insatserna 
påbörjas görs en arbetsmiljöinventering i ditt hem.

Vad kostar hemtjänsten?
Hur stor avgiften för just din hemtjänst blir beror på din inkomst, 
om du/ni är ensamboende eller makar och vilken omvårdnadsnivå 
man placerats i (beroende på insatsernas omfattning och art). För att 
ingen ska vara tvungen att avstå sin hemtjänst av ekonomiska skäl 
finns maxavgift och garantibelopp. Garantibeloppets storlek bestäms 
varje år och det är ett belopp du är garanterad att ha kvar till normala 
utgifter. I vissa fall kan jämkning av avgiften beviljas om du till exempel 
har nödvändiga utgifter som är högre än normalt. 



Färdtjänst/Riks- och länsfärdtjänst
Den som har svårt att förflytta sig eller 
att resa med allmänna kommunikationer 
kan eventuellt ha rätt till färdtjänst/
riksfärdtjänst. Ansökan görs hos 
Värmlandstrafik, telefon 0771-32 32 00 
eller via mejl till 
fardtjanst@varmlandstrafik.se

HEMSJUKVÅRD
Kommunen har ansvar för att invånare över 7 år får tillgång till 
hemsjukvård. Detta innebär att den som av fysiska, psykiska 
och/eller sociala orsaker inte kan besöka Region Värmlands 
sjukvårdsinrättningar, är berättigad till hemsjukvård. Sjuksköterskan/
Distriktssköterskan utreder och bedömer om en person är berättigad 
till hemsjukvård eller inte. Hemsjukvården är alltid tidsbegränsad 
och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka Region 
Värmlands sjukvårdsinrättningar.

Vård i livets slutskede
Det är Socialförvaltningens målsättning att den som vill välja att 
tillbringa sin sista tid hemma, skall få göra det. Vård i livets slutskede 
ska anpassas och utföras så långt det är möjligt efter den enskildes 
behov och önskemål. 

Vad kostar hemsjukvården?
Den som är beviljad omfattande insatser från hemtjänsten, betalar 
ingen avgift för hemsjukvården. Övriga betalar per besök och en 
maxavgift per månad finns.



SÄRSKILDA BOENDEFORMER
Den som av olika anledningar inte längre kan bo kvar i sitt hem kan 
ansöka om särskilt boende. Behovet bedöms av biståndsbedömare. 

Särskilda boenden
Älvkullen, Filipstad 
Tallhöjden, Filipstad
Gullvivan, Filipstad
Paradisgården, Filipstad
Åhrlundsgården, Nykroppa
Enheten, Lesjöfors 

Korttidsboende
Rehab- och korttidsenheten, Filipstad

Växelvård och avlastningsplatser finns på rehab- och korttidsenheten 
och på Älvkullen.

Vad kostar särskilt boende?
Då ingen ska vara tvungen att avstå från att flytta till särskilt boende 
av ekonomiska skäl, har kommunen maxavgift och garantibelopp. 
Garantibeloppets storlek bestäms varje år och det är ett belopp du är 
garanterad att ha kvar till normala utgifter. I vissa fall kan jämkning 
av avgiften beviljas om du t ex har nödvändiga utgifter som är högre 
än normalt.



KOMMUNREHAB
Kommunrehab bedriver rehabilitering som syftar till att personer 
med nedsatt aktivitets- och/eller funktionsförmåga skall förbättras 
och uppnå bästa möjliga förmåga. Detta för att kunna leva aktivt 
och så självständigt som möjligt i sitt dagliga liv och därmed få ökad 
livskvalitet. Målsättningen är också att möjliggöra för personer med 
aktivitetsnedsättning att vistas i sin hemmiljö i så stor utsträckning 
som möjligt.

Kommunrehab omfattar verksamheterna:
- arbetsterapi
- sjukgymnastik/fysioterapi
- dagverksamhet
- hjälpmedelsverksamhet
- bostadsanpassning
- sinnesträning 

Arbetsterapi
Arbetsterapi syftar till att hjälpa människor som på grund av skada 
eller sjukdom riskerar att få eller har fått svårigheter att klara sig i det 
dagliga livet. Det kan innebära hjälp med träning, både av individens 
egna förmågor och i användandet av tekniska hjälpmedel.

Sjukgymnastik/Fysioterapi
Sjukgymnastik syftar till att träna upp förlorade funktioner efter skada 
eller sjukdom. Syftet kan även vara att behålla funktioner som annars 
riskerar att försämras, eller försämras snabbare. 

Dagverksamhet
Dagaktiviteterna syftar i första hand till socialt umgänge med andra 
och den som vill kan delta i exempelvis gruppgymnastik eller andra 
aktiviteter. Ibland ordnas särskilda aktiviteter, till exempel utflykter.

Vid PH-center bedrivs dagaktiviteter två dagar i veckan, tisdag 
och fredag, kl. 13.00-16.00. Alla pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning är välkomna. Den som vill delta behöver inte 
boka tid eller på annat sätt kontakta någon innan. 



Solrosen, på trygghetsboendet Eken på Sparbanksgatan, är en 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Solrosen har öppet 
två dagar i veckan, måndagar och torsdagar klockan 10.30–14.30. För 
att få komma till Solrosen måste man ha ett beslut av kommunens 
demenssjuksköterska.

Hjälpmedelsverksamhet
Kommunen ansvarar för en stor del av de hjälpmedel en person med 
funktionsnedsättning behöver. Arbetsterapeuten och sjukgymnasten 
bedömer individens behov av hjälpmedel och provar ut dem. 
Hjälpmedelsteknikern ansvarar för teknisk service, till exempel 
montering och reparation.

Bostadsanpassning
Bostadsanpassning syftar till att möjliggöra att en person med 
funktionsnedsättning kan bo kvar i sin bostad och att bostaden ska vara 
ändamålsenlig som bostad för personen med funktionsnedsättning.
Kommunen svarar för att bidrag lämnas till anpassning av 
bostäder enligt bestämmelserna i lagen om bostadsanpassning. 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av 
bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till den bostad som ska 
anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för 
att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för personen med 
funktionsnedsättning.

Sinnesträning
Sinnesträningen syftar till att under en tidsbegränsad period 
skapa förutsättningar till personlig utveckling genom till exempel 
avslappning, upplevelser, stimulering, beröring och koncentration. 
Målgruppen är barn och vuxna inom LSS personkrets, personer med 
omfattande funktionsnedsättning, barn och ungdom med särskilda 
behov, personer med demenssjukdom. En viss del av verksamheten 
riktas även mot personal. 



TANDVÅRD 
För att ha rätt till avgiftsfri bedömning av munhälsan avgör kommunens 
biståndsbedömare om en person ingår i personkretsen. 

Personkretsen är:
- personer som får service och omvårdnad av kommunen genom 
särskilda boendeformer,
- personer som får service och omvårdnad under större delen av 
dygnet i sitt eget hem,
- personer som har rätt till stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS),
- personer med psykisk funktionsnedsättning som gör att de själva 
inte förmår söka vård.

Region Värmlands tandläkare och tandhygienister utför munhälso-
bedömningen och behandlingarna. De som erbjuds avgiftsfri 
bedömning av munhälsan ska få eventuell nödvändig tandvård för 
samma avgifter som gäller den öppna hälso- och sjukvården. Denna 
tandvård ingår i högkostnadsskyddet för läkarvård, tandvård m.m.

www.filipstad.se


