Kärnhuset
Håbo kommuns
Hemtjänst

Verksamhetsbeskrivning
Kärnhuset är kommunens egen hemtjänst som är tillgänglig för dig dygnet runt under årets alla
dagar. Vi är 35 anställda undersköterskor och vårdbiträden som arbetar med att ge dig stöd,
omsorg och hjälp som underlättar vardagslivet för dig. Vi utför delegerad hemsjukvård efter
beslut från sjuksköterska. Vi strävar efter att samma personer kommer hem till dig och hjälper
dig i din vardag. Vi ger dig ett professionellt bemötande där vi visar dig respekt, vänlighet och
omtanke. Det är dina behov och önskemål som styr vårt arbete och du kan i möjligaste mån välja
när du vill ha hjälp från oss. Vid speciella aktiviteter som exempelvis läkarbesök kan du välja vem
från personalen som du vill ska följa med dig. Vill du byta ut en tjänst mot en annan, till exempel
byta städningen mot en promenad ställer vi självklart upp på det. För oss är varje möte viktigt.

Vår personal och kompetens
Vi är en stabil personalgrupp som, tillsammans med återkommande och regelbundna vikarier, har
arbetat många år i kommunens hemtjänst. All personal utvecklar regelbundet sin kompetens med
utbildningar i bland annat hygien, brand och inkontinens. All personal har även gått en
värdegrundsutbildning. Håbo kommun är ett finskt förvaltningsområde, det innebär att vi bland
annat kan erbjuda hemtjänstpersonal som i viss mån talar finska. För att du ska känna igen oss bär
vi alltid namnskylt, röda tröjor, röda jackor och vår ID-bricka synligt för din säkerhet och
trygghet. Vi har självklart också en säker nyckelhantering.

Insatser som utförs
Service och omvårdnad

Tid
Dygnet runt, året om

Geografiskt område
Hela Håbo kommun

Tilläggstjänster:
(Tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet, och som kunden själv betalar för).
Enligt lag får inte kommuner utföra tjänster som betalas separat av kund.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0171-528 88 (direkt)
Kontaktcenter: 0171-525 00 (växel)
E-post: socialnamnden@habo.se
Hemtjänstlokaler: Plommonvägen 8 och Plommonvägen 10, Bålsta

