Västernorrland Utveckling & Omvårdnad - Personlig assistans

Vår assistans - personlig assistans på riktigt
Västernorrland Utveckling & Omvårdnad (VUO) erbjuder personlig assistans under namnet
Vår assistans. Målet är att jobba aktivt med att skapa gemenskap, stärka personens delaktighet
och inflytande samt utforma assistansen efter de personliga och unika behov som finns.
Vår assistans tillhandahåller även personlig assistans för mer avancerade
vårdbehov samt kartläggning/utredning och anpassat boende.
VUO bedriver idag en stark vårdkedja inom psykiatrisk omvårdnad/
behandling och har både stödboenden, HVB och skräddarsydda placeringar. Vi gör även utrednings- och kartläggningsinsatser samt har
familjehem.

Kompetenser inom verksamheten
•
•
•
•
•
•
•

erfarna socionomer
specialistläkare/psykiatriker
psykologer
arbetsterapeut med specialistkompetens inom kognition
specialpedagog specialiserad på neuropsykiatri
omvårdnadspersonal
sjuksköterska

Viktigt med samarbete

Det är viktigt för oss att fånga upp de önskemål som finns och vi
anställer en teamledare i samarbete med den som är i behov personlig assistans. Teamledaren ansvarar för ledning, planering och
schemaläggning och är närmaste kontaktperson för klienten.
De assistenter som rekryteras för uppdraget får adekvat utbildning
och handledning utformad med hänsyn till de specifika behov som
finns. Vi tycker att det är viktigt att klienten trivs med sina assistenter, då de alltid finns med i vardagen, och skapar därför en kravprofil utifrån klientens önskemål.

Alternativa metoder och anpassade aktiviteter

Vid kommunikationssvårigheter kan vi tillhandahålla alternativa
samtalsmetoder för att stärka känslan av delaktighet och möjlighet
att påverka sin vardag.
Vi arbetar med att uppmärksamma och lyfta fram de resurser vi ser
att personen har och erbjuder anpassade aktiviteter för att bidra till
personlig utveckling och en meningsfull vardag.

Administrativt stöd

Vi går tillsammans igenom kostnader och hjälper till med hela eller
delar av det administrativa arbetet som till exempel tidredovisning
till Försäkringskassan. 060-7015106/ 070-3441911

”Vi tror att man i rätt social
gemenskap kan läka, växa och
utvecklas utifrån sina förutsättningar. ”

Har du frågor kontakta;
Christian Blomberg, vd och verksamhetsansvarig VUO.
Tel: 060-701 51 06 eller 070-344 19 11
Epost: christian.blomberg@solplacering.se

