VÄLKOMMEN

till ett jobb som gör skillnad

Gott för vårdtagarna att känna
doften av nylagad mat”
Matlagning hemma, och tillsammans med vårdtagarna, har blivit en riktig succé.
– Man kan få sin egen maträtt som man tycker riktigt mycket om, säger
Malin Torén, undersköterska i kommunens bemanningspool.
Malin Torén är 22 år och gick barn- och fritidsprogrammet
på gymnasiet. Under det sista gymnasieåret började hon
att arbeta extra på kvällar och helger på demensboendet
Allégården.
– Det var då jag insåg att äldrevården var något för mig.
Sedan har jag jobbat på LSS-boenden, på äldreboenden
och i hemtjänsten. 2015 bestämde jag mig för att plugga
till undersköterska och blev klar 2016.

Favoriträtter

Glädje
– Det är få saker som slår när en livsglad pensionär
säger ”Åh, Malin. Det var länge sedan du var här, så kul
att se dig”. Eller. ”Är det min lilla Malin som kommer och
hjälper mig idag, vad glad jag blir”. Det värmer i hjärtat!
Malin gillar också det arbetsklimat som råder mellan
chefer och medarbetare.
– Det bästa är när chefer och medarbetare lyssnar på
varandra och tillsammans påverkar arbetet i enheterna.

Matlagning i hemmet uppskattas inte bara av
vårdtagarna, även Malin tycker att det är ett roligt inslag
i arbetet.
– Ibland kan man få önskemål, ”kan du göra en lika god
köttfärslimpa som Anneli?”. Det är kul, alla har vi ju våra
specialiteter. Ibland kan man råka bränna maten, vem
har till exempel inte råkat bränna sina fiskpinnar någon
gång. Det är lite charmigt, tycker jag.
Malin menar att doften av nylagad mat betyder mycket
för vårdtagarna. Den glädjen smittar av sig på henne,
som får mycket kärlek tillbaka.
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Det bästa är att få hjälpa någon
som verkligen behöver det
Assie Camara Jakobsson trivs väldigt bra på sin arbetsplats, som är Ekebackens
äldreboende.
– Man får så mycket tillbaka från vårdtagarna, mycket
mer än man kan tro. Det är ett vackert utbyte av
mänsklig omtanke.

– Jag upplever att mina chefer tar emot de anställdas
synpunkter på ett trevligt och bra sätt, vilket har bäddat
för ett öppet samarbete mellan chefer och anställda.

Assie är 46 år, är gift och har två utflugna barn. Hon
träffade sin man i Gambia och flyttade sedan med
honom till Sverige. Där läste hon först SFI och sedan en
grundläggande gymnasieutbildning på Komvux för att
kunna utbilda sig till sjuksköterska. 1999 var hon klar,
då hade hon parallellt med utbildningen redan börjat
jobba som vårdbiträde på Ekebacken. Där är hon kvar
än idag och arbetar nattpass.

Stort engagemang

– Men jag jobbar också dag- och kvällstid på andra
boenden i kommunen. Munkedal är en mycket trevlig
kommun att arbeta i.

Lyhörda
Assie gillar till exempel den ständiga dialogen med sina
chefer. Hon har en bakgrund som fackombudsman och
tycker att personalens åsikter är viktiga att ta tillvara.

Assie menar att det bästa med att arbeta på ett
äldreboende är att ge hjälp till människor som verkligen
behöver det. Hon kommer till Ekebacken klockan 20.45
och slutar 06.45. Under natten finns hon och hennes
kollegor till hands för de som är vakna, sjuka eller
oroliga.
– Vi som jobbar är trogna våra vårdtagare, hängivna i
vårt arbete och har även en god dialog med vårdtagarnas
anhöriga. Våra chefer är måna om sina anställda, vilket
gör det ännu lättare att engagera sig i arbetet.

Värdesätter att kunna planera
min egen tid
Annelie Waltersson jobbar som arbetsterapeut på kommunens rehabenhet.
– Vi har ett gott samarbete på rehab. Det är också lätt
att ha kontakt med andra professioner, till exempel
undersköterskor inom hemtjänsten. Man får ett vänligt
bemötande.

– Det är väldigt värdefullt, så att det blir så bra som
möjligt för patienterna.
Teamet har också en stödjande funktion.
– Jag jobbar ju en del ensam och då är det skönt att
komma tillbaka till kontoret och ventilera olika saker.
Hur ska jag lösa detta?

Annelie läste till undersköterska på gymnasiet, innan
hon vidareutbildade sig till arbetsterapeut. Efter 12 år
på sjukhus, och en kortare sväng till Norge, har hon nu
varit Munkedals kommun trogen i 14 år.

Styra sin dag

– Jag ville prova något nytt och blev sugen på att testa
att jobba inom kommunen. Jag har alltid varit positivt
inställd till den.

Annars tycker Annelie om friheten som det innebär att
arbeta självständig. Det ger nämligen stora möjligheter
att planera sig egen tid och göra sina egna prioriteringar.

Teamet hjälper

– Det värdesätter jag och jag tror också att det blir
bättre för patienterna. Det blir bättre möten.

För Annelie innebär en vanlig arbetsdag många
varierande arbetsuppgifter. Här ryms dokumentation,
hembesök, hjälpmedelsförskrivning, vårdplaneringar och
teamträffar. Annelie jobbar både ensam och i team med
tex fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och
biståndshandläggare. Här har hon möjlighet att påverka
hur teamen ska utformas och när de ska träffas.

Under åren har Annelie gått en del utbildningar, till
exempel om demens, hjälpmedel och förflyttningsteknik.
– Sedan har jag en kollega som gått en handledarutbildning på högskolan, så den möjligheten finns också.

Ett stort engagemang för
äldrevården
Enligt Ingela Edvardsson, enhetschef för hemsjukvården, är det ingen slump
att Munkedal utsetts till Sveriges seniorvänligaste kommun.
– Här finns en tradition av hur man tar hand om äldre,
ett stort engagemang.
Ingela Edvardsson jobbade som sjuksköterska på
sjukhus när hon 2002 bestämde sig för att istället prova
att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården. I
den rollen blev hon kvar i 15 år.
– Jag gillar upplägget att vi kommer hem till den som är
sjuk, istället för tvärtom. Man får en helt annan bild av
den man vårdar om man träffar personen i dennes hem.

Trivseln viktig
Sedan Ingela började inom hemsjukvården har det hänt
en hel del, som t ex utveckling av samverkande sjukvård.
Det innebär att kommunens hemsjukvård och hemtjänst
samarbetar med 1177 och ambulans för att tex sjuka
äldre kan slippa långa resor och lång väntan på akuten
och istället få en bedömning och vård hemma.
– I vår lilla kommun fungerar samarbetet jättebra. Vi
känner varandra och känner ansvar för våra vårdtagare.

2016 blev Ingela tillfrågad om att bli chef, vilket hon sade
ja till. För henne innebär det närvarande ledarskapet
som finns i kommunen en rad saker. Dels handlar det
om att snabbt lösa problem och ha en öppen dialog. Dels
är målet att skapa en bra stämning i arbetsgruppen.
– Det är jätteviktigt att det känns bra både att komma
till jobbet och att åka hem med en bra känsla.

Tydlig strategi
Den som brinner för äldrevård gör rätt i att söka sig
till Munkedals kommun. Enligt Ingela finns ett stort
engagemang för äldreomsorgen i kommunen, både hos
personal, politiker och pensionärer.
– Till exempel lagar vi mat tillsammans med de äldre i
deras hemmiljö, vilket vi är stolta över. Vi hänger även
med i utvecklingen av den samverkande sjukvården. Jag
tror jättemycket på konceptet att kunna vårda sjuka i
hemmet.

Vi bygger välfärden tillsammans
Det finns många goda skäl till att börja arbeta hos
oss inom Vård och omsorg i Munkedals kommun.
Visste du till exempel att vi 2013 utsågs till Sveriges
seniorvänligaste kommun? Den utmärkelsen fick vi för
vår satsning på välfärdsteknik inom äldreomsorgen och
vår hemtjänstpersonals fantastiska arbete med att laga
mat från grunden hemma hos våra vårdtagare. Idag har
andra kommuner anammat samma koncept, vilket vi
såklart är väldigt stolta över.
Att hänga med i utvecklingen och ligga i framkant
har blivit lite av ett signum för oss. Det pågår en stor
strukturförändring inom äldreomsorgen. Flera spännande
satsningar som att ta vara på den digitala utvecklingens
möjligheter, satsning på ett nytt modernt äldreboende,
kompetensutveckling och heltidstjänster. Vår målsättning

är att man som anställd i Munkedals kommun ska känna
sig delaktig och få möjlighet att växa inom organisationen.

En utvecklande mångfald
Inom vård och omsorg finns en mångfald av yrkesprofessioner som undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut som alla jobbar i team för att
ge vårdtagarna bästa möjliga vård och omsorg. Vi lär
av varandra och skapar en arbetsmiljö att trivas i. Vi
samarbetar för nå goda resultat!
För att lyckas med det har våra chefer en nyckelroll och
i Munkedals kommun fokuserar vi på ett närvarande
ledarskap. Det innebär att du som medarbetare har en
nära dialog med din chef och att du har stora möjligheter
att påverka din vardag.

MER AV LIVET

12672

För att få mer information om kommunens verksamheter och hitta
kontaktuppgifter, gå in på www.munkedal.se. Här kan du även hitta
vilka lediga jobb som just nu ﬁnns i kommunen.

Teambo Gruppen har i snart 15 års tid varit en
samarbetspartner till Sveriges kommuner
Teambo Konsult AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har en
mångårig erfarenhet av att bemanna landets socialtjänster med kvalificerad och erfaren personal.

www.teambo.se
info@teambo.se

Teambo i Göteborg AB tillhandahåller olika typer av boendelösningar, vi
har lägenheter på ett flertal orter i Västra Götaland

