När du behöver stöd i vardagen

torsby.se

Vi finns för dig

Ibland händer det saker i livet som gör att vi på
ett eller annat sätt kan vara i behov av stöd och
hjälp för att klara vardagen. Ibland är stödet
tillfälligt medan det andra gånger kan vara livet
ut. Oavsett vilket, så vill vi på Torsby kommun
finnas till för dig när du behöver hjälp. Vår målsättning är att våra medborgare ska kunna må
väl och att vi inom vård och omsorg ska kunna
ge er förutsättningarna som behövs för det.

När kan jag vända mig till er?

Oavsett om du är medborgare eller har någon
annan koppling till Torsby kommun är du
varmt välkommen att kontakta oss. Exempel på
när du kan vända dig till oss är om du t.ex. känner dig otrygg i ditt hem, om du har drabbats
av sjukdom, efter en sjukhusvistelse eller om
du är anhörig till en person som skulle behöva
stöd från vård och omsorg. Tillsammans med
dig hittar vi en passande lösning som gör att du
får det stöd som du behöver.

Välkommen till en stark gemenskap

Skulle du också vilja vara del i en stor gemenskap samtidigt som du gör något bra för någon annan? Då är du
varmt välkommen till oss på vård och omsorg! Oavsett
vilken inriktning du väljer att arbeta inom kan vi garantera dig att du får ett härligt gäng kollegor med en stark
gemenskap. Vi erbjuder även ett varierat arbete, där ingen dag är den andra lik och där du får möjlighet att träffa
många fantastiska omsorgstagare.

Du behövs

Att arbeta inom vård och omsorg är verkligen Sveriges
viktigaste jobb. Därför ser vi till att du får den utbildning
du behöver och ger dig även möjlighet till fortbildning
inom olika områden. Nyfiken på vilka tjänster som är
lediga just nu? Titta in på vår hemsida, där lägger vi ut
lediga tjänster.

Flex 10/60 - för dig
som reser då och då

Anpassa resandet efter din vardag med Flex 10/60. Produkten består
av tio valfria resdagar som ska användas inom en 60-dagars period
från inköpsdatumet. Finns i olika kategorier där priset avgörs efter var
du reser och din ålder. Trevlig resa!
Läs mer om Flex 10/60 på varmlandstrafik.se

En omsorg i tiden

I Torsby kommun är vi stolta över att erbjuda våra medborgare individanpassade lösningar, som gör att du kan
leva ett rikt liv, utifrån dina förutsättningar. Vi är stolta
över att vara en kommun som ligger i framkant när det
kommer till digitala tjänster för att underlätta både för
personal och omsorgstagare. För att du ska få en inblick
i hur vi kan hjälpa dig, har vi samlat några av de tjänster som vi kan erbjuda.

Rehab

Torsbys Rehabenhet består av sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hjälpmedelstekniker och
larmsamordnare. Rehabenheten arbetar mot hemsjukvård, hemtjänstgrupper och övriga verksamheter inom i
Torsby kommun.
I vårt arbete på Rehabenheten gör vi bedömningar
för vilket behov av hjälpmedel våra omsorgstagare
har samt tränar på förflyttningar med hjälp av olika
rehab-övningar. Förutom detta håller vi även i utbildningar i förflyttning och personlyft för alla medarbetare
som arbetar nära omsorgstagaren så att hen ska känna
trygg och säker.

Tovertafel – ett spel för aktivitet

På en del av våra äldreboenden har vi införskaffat en
form av projektor som heter Tovertafel. Med hjälp av
denna projektor kan de boende spela olika spel, som
består av interaktiva ljusprojektioner. Förutom att
det är en rolig aktivitet för de boende har Tovertafelen även bevisad effekt på fysisk, kognitiv, social och
sensorisk nivå. Det går att använda spelet ensam och
tillsammans i grupp.

Digital tillsyn

Våra omsorgstagare kan få digital tillsyn via en kamera
som monteras i bostaden. När kameran är installerad
bestämmer vi tillsammans vilka tider som tillsynen ska
ske samt hur många gånger per dag. Genom att installera en kamera i din bostad slipper du att bli väckt av
hemtjänsten på natten och att få fler besök än vad som
behövs. Du ansöker enkelt om digital tillsyn via vår
hemsida.

Digitalt dörrlås

Alla omsorgstagare som anlitar oss
för någon form av trygghetstjänst
får ett digitalt lås på sin dörr. Det
digitala låset innebär att vår personal kan låsa upp dörren via en app
i sin arbetstelefon. För att du som
omsorgstagare eller anhörig ska
känna dig trygg, loggas samtliga
besök av systemet.

Digitalt medicinskåp

För omsorgstagare som bor på
särskilt boende kan vi erbjuda ett
digitalt medicinskåp. Genom att
ha ett digitalt medicinskåp kan
endast delegerad personal komma
in i skåpet, vilket ger en garanti för
att inga obehöriga får tillgång till
medicinen samt minimerar risken
att mediciner försvinner.

Mobilt trygghetslarm
med GPS

För dig som är aktiv och tycker om
att röra på dig kan du få ett mobilt
trygghetslarm med inbyggd GPS.
Trygghetslarmet bär du med dig
t.ex. som ett armband eller som en
enhet du har i fickan. Skulle du gå
vilse eller ramla när du utför din
aktivitet, trycker du bara på larmet
så går det ut en signal till vår hemtjänstpersonal som kan se precis
var du befinner dig. Det finns även
möjlighet att kommunicera direkt
via trygghetslarmet.

Parcyklar för roliga
aktiviteter

Nu kan du som tycker om att bege
dig ut på spännande aktiviteter
låna en av våra parcyklar! Cyklarna går på el, vilket gör att ni kan
ta lite längre turer samtidigt som
de är lätta att använda. Cyklarna
används tillsammans med någon
av våra medarbetare på enheterna.
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Vi skapar den bästa
assistansen för dig
Läs mer på rullarnas.se
0560-103 13

