Att arbeta inom Järfälla hemtjänst
Hemtjänstens kunder behöver olika former av hjälp för att få vardagen att fungera.
Några behöver praktisk hjälp någon gång per vecka med att göra inköp, städa etc. Andra har
omfattande behov av hjälp och stöd flera gånger per dygn beroende på fysiska eller psykiska
funktionshinder, sjukdomar eller annat.
Kunderna bor i sin bostad och de flesta är pensionärer dvs 65 år och äldre.
Målet för hemtjänsten är att kunden får hjälp med de sysslor som han/hon inte har förmåga att klara
själv. Lika viktigt är att stödja kundens egna resurser genom hjälp till självhjälp.
Vilka är arbetsuppgifterna?
Arbetsuppgifterna utgår från vad kunden beviljats av biståndshandläggare och består
huvudsakligen av:
Omsorgsuppgifter
Hjälpa kunden med personlig hygien, att klä sig, förflytta sig och att äta.
Sociala uppgifter
Ledsagning, samvaro, aktivering, kontakt med anhöriga och gode män samt serviceinrättningar
som vårdcentral, läkarmottagning, fotvård etc.
Hushållsuppgifter
Laga mat och sköta kundens hem.
Medicinska uppgifter
Överlämna läkemedel och ge viss rehabilitering.
Administrativa uppgifter
Dokumentera i dataprogram m.m.
För att hjälpa kunden på bästa sätt samarbetar vi med kollegor, sjukgymnast, arbetsterapeut med
flera. Även kontakter med läkare och distriktsköterska ingår i arbetet.
Arbetstiden
En del kunder behöver hjälp alla veckans dagar året runt. Därför är arbetstiden schemalagd vardag
som helgdag mellan 07.00 och 22.00 (ca).
Arbetsuppgifterna kräver att du är i god form
I uppgiften att hjälpa kunderna ingår moment som lyft, inköp och städning, vilka kräver att du har
en stark rygg.
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Hygien
Risken för smitta gör att vi ställer höga krav på hygien – både för din egen, kollegornas och
kundernas skull. För att undvika indirekt kontaktsmitta betyder det bland annat att du behöver
tänka på din klädsel när du är i tjänst. Smycken på händer och armar är inte tillåtna. Har du känslig
hud finns en risk för handeksem vid upprepad handtvätt med tvål och alkoholbaserade
handdesinfektionsmedel.
Bra att veta
Järfälla hemtjänst har lokalkontor i Kallhäll, Jakobsberg och Viksjö. Varje lokalkontor svarar för
att kunderna inom sitt distrikt får sin hjälp. Inom kommundelen ska du alltså gå, cykla eller
åka/köra bil mellan kundernas bostäder.
Kommunens arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria. Ingen anställd får bruka alkohol eller
missbruka droger under arbetsdagen. Med droger menas receptbelagda och narkotikaklassade
mediciner utanför läkares ordination, anabola steroider samt narkotiska preparat.
Utdrag ur Järfälla kommuns Personalpolitiska handlingsplan.
Vill du veta mer?
Kontakta arbetsledarna inom Järfälla hemtjänst
- Viksjö/Barkarby/Skälby
Namn, telefon, mailadress
Besöksadress
- Jakobsberg
Namn, telefon, mailadress
Besöksadress
- Kallhäll/Stäket
Namn, telefon, mailadress
Besöksadress
Webbsida:
www.jarfalla.se/vardochomsorg
Postadress
Järfälla kommun
Järfälla hemtjänst
177 80 JÄRFÄLLA
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