
promenad och få frisk luft, men de vill också handla i 
affären. När vi träffar dem är det Lottie Fallman och 
David Somdal som besöker paret. 

– Jag har bytt från handeln till hemtjänsten rätt 
nyligen och stormtrivs med jobbet, berättar Lottie.  
Jag får göra det jag tycker bäst om – möta människor. 
Jag ser att jag gör nytta. Och jag får tack för allt jag 
gör. Det är så sällan det positiva i det här jobbet 
kommer fram.

Jobbet är krävande på olika sätt. Dels kan det vara  
stressigt men det finns också andra delar, som till 
exempel att trä på stödstrumpor.

– Det behövs en speciell teknik för det, menar 
Lottie, och det är ett antal strumpor som ska tas på 
varje morgon. 

VIKTIGT ATT FÅ FLER  
UNDERSKÖTERSKOR OCH  
SPECIALISTER
– Ett viktigt fokus för framtiden är hur vi ska lösa 
kompetens försörjningen. Hemtjänsten är inte bara 
till för äldre, utan vi har kunder i alla åldrar, förklarar 
Anna Adamsson. Men den äldre befolkningen ökar 
och det är en utmaning. Därför behövs också fler 
undersköterskor och vårdbiträden. För att behålla  
våra undersköterskor så vill vi på sikt kunna 
erbjuda möjlighet till vidareutbildning inom olika 
specialistområden. På det sättet får de möjlighet till 

Den bild många har av kommunens hemtjänst lever 
kvar från senare delen av 1900-talet. Då handlade 
tjänsten om att komma hem till en person, kanske 
laga mat, handla, städa och vara sällskap en stund. 
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Fler och fler vill bo kvar hemma så länge som möjligt när de åldras. 
Det är naturligt. Men fler och fler av dem är också multisjuka.  
Det ställer helt nya krav på hemtjänsten som inte längre ”bara” är 
hemtjänst. Nu ska den även kunna ge vård och rehabilitering samt 
erbjuda nya tekniska lösningar på sikt. Inte bara till äldre utan också 
till andra som behöver den här typen av tjänst.

VARDAGSHJÄLTAR  
MED MULTIKOMPETENS.
NU VILL HEMTJÄNSTEN ÖKA LIVSKVALITETEN FÖR KUNDERNA.

nya karriärvägar samtidigt som vi ytterligare höjer 
kunskapsnivån inom kommunen. 

Enhetscheferna har också startat nätverksträffar 
för att alla inom hemtjänsten ska komma till tals. 

– Vi träffas varje torsdag för ”nätverkssnack”  
och ibland tar vi upp särskilda teman. Våra politiker  
brukar också komma. Det ska vara öppet för snack 
och högt i tak, berättar Helene Wennström.

NY TEKNIK SKA UNDERLÄTTA 
OCH GE TRYGGHET
– Inom socialförvaltningen har vi en handlingsplan 
för välfärdsteknik, berättar verksamhetsutvecklare 
Marita Aronsson. Under hösten 2018 och 2019 
kommer vi bland annat införa och starta upp projekt 
kring läkemedelsautomater, GPS-larm, dagtillsyn via 
iPad och nattkamera i hemmet. Vi kommer även att 
arbeta mycket med iPads och digitala medier i våra 
verksamheter.

Marita fortsätter: - Vi vill ge våra kunder möjlighet 
att kunna välja fler tekniska lösningar för att de ska 
känna sig trygga, mer självständiga och kunna bo kvar 
hemma längre.

Helene Wennström och Anna Adamsson är  
enhetschefer med olika fokusområden.

 Vi kan inte ha det bättre, vi får hjälp med allt och det är så trevlig personal,  
säger Arne Fredriksson.

Jag får göra det jag tycker bäst om – möta människor, säger Lottie Fallman.

Maj-Britta Fredriksson vill gärna komma ut på promenad 
och handla.

OM HEMTJÄNSTEN
• Genomför ca 15 000 besök i  

månaden. Allt från ett kort besök 
till en hel dag.

• Har 85 medarbetare.

• 2/3 av hemtjänsten i  
Söderköpings kommun utförs  
av kommunen. Resten utförs  
av privata aktörer.

• Har kunder i hela kommunen,  
från tätort och skärgård till  
landsbygden. 

 ”Vi ska fungera 
som kugghjul och    

    samarbeta för  

      våra kunder.”

– Men med de många multisjuka som i dag väljer 
att bo kvar hemma, krävs en helt annan typ av tjänst, 
som också innefattar vård, berättar Anna Adamsson, 
enhetschef med fokus på bemanning, schemaläggning 
och planering. Det ställer allt större krav på hem-
tjänstens undersköterskor som många gånger arbetar 
en och en. De är vardagshjältarna som arbetar i det 
tysta och de måste ha en väldigt bred kompetens för 
att kunna möta alla vårdtagares behov. 

Trots det är statusen för undersköterskor låg, 
vilket gör att det är svårt att få tag i personal med  
rätt kompetens. Det har blivit ett bristyrke. 

MER SAMARBETE ÖVER  
GRÄNSERNA
Vad gör då kommunen för att möta den förändrade 
situationen? Framför allt handlar det om att jobba 
mer gräns överskridande och i team, där även  
kommunens hälso- och sjukvård samt rehab ingår. 

För att detta ska bli effektivt har enhetscheferna 
som ansvarar för hemtjänsten fått olika fokusområden 

där de har specialistkompetens och kan arbeta mer 
strategiskt. Målet är att öka möjligheterna för sam-
arbete, få till bättre metoder och kontaktvägar än  
i dag. Nu finns två enhetschefer för hemtjänsten, och 
i december börjar en tredje med fokus  på området 
hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Det gör att vi kan påverka varandra på olika sätt 
och samverka för att möta framtiden. Vi ska fungera 
som kugghjul och samarbeta för våra kunder. Vi kan 
inte vara slutna system, som öar, som inte hänger ihop,  
säger Helene Wennström som är enhetschef med 
fokus på samverkan med biståndshandläggarna. Det 
är biståndshandläggarna som beslutar om en person 
ska få hemtjänst. 

– Vi vill utföra en god service med god kvalitet  
för att man ska få hjälp efter behov, menar Anna 
Adamsson. Ett tryggt boende i hemmet är viktigt.  
Vi vill ge engagemang, nytänkande och livskvalitet  
för våra kunder och tillgodose så mycket vi kan av 
deras önskemål.

”JAG LÄNGTAR  
EFTER DERAS BESÖK!”
– Jag brukar sitta så jag kan se vem det är som 
kommer. Det säger Maj-Britta Fredriksson 93 år som 
tillsammans med sin man Arne 92 år får besök fem 
gånger om dagen av hemtjänsten. 

Två gånger i veckan får de också besök för så 
kallad social samvaro, då de själva får välja vad de vill 
göra. Arne och Maj-Britta vill gärna komma ut på 
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