
Väntjänsten - är att ge av sin tid för att 
hjälpa  och bistå sin nästa! 
En verksamhet där medlemmarna har möjlighet 
att ge stöd till sina medmänniskor. Det kan gälla 
att följa med på en sjukresa, följa någon till 
tandläkare, optiker, fotvård, frisören etc. 

Det kan vara att gå hem till någon ensam och prata bort en stund eller ringa 
ett samtal. Du kan också hjälpa till med förströelse på äldreboenden. 
Möjligheterna är många som Du ser och något kanske passar just Dig. 
Viktigt att komma ihåg : Vi inom väntjänsten har tysrnadsplikt! 

Många hjälper till och ger av sin tid. Under gångna året har vi varit ett  
30- tal i väntjänsten. De ha bl.a. varit med på 120 sjukresor, gjort nästan 1900
hembesök och ringt mer än 1383 stödsamtal.
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Känner Du för att ställa upp inom "Väntjänsten" utifrån Din tid och Dina 
möjligheter. Ta en kontakt med någon i gruppen (se ovan). Du är välkommen! 
inom kommunens väntjänst deltar pensionärsorganistionerna, Svenska kyrkan, 
Frikyrkorna,Röda korset och  DHR  Representanter från dessa organisationer träffas ca 4 
ggr/år. Carina Pettersson som är enhetschef och anhörigsamordnare  kallar till de  
träffarna. 

KPR. 
Boel Lago, med Jette Undén som ersättare, är föreningens representanter i Vård - 
och omsorgsrådet" med Kommunala  Pensionärsrådet (KPR). (Telefon och 
epostadress, se ovan.) Inriktningen är att stärka inflytandet i alla frågor som gäller 
äldre och funktionshindrade och regleras enligt ett reglemente som är antaget av 
kommunfullmäktige 

"Esther" 

Många medlemmar inom SPF Tranås -Seniorerna har gett förslag, tankar och idéer till 
nätverket "Esthers"coacher. Det är ett nätverk som målmedvetet arbetar mot att "Esther", 
som kunden i vård -och omsorgskedjan, ska uppleva trygghet och oberoende för att  
kunna leva, så långt möjligt, ett självständigt liv. En coach i nätverket tänker "finns det ett 
bättre sätt för kunden (vårdtagaren) att göra det här på?" Hur kan jag förnya mitt 
arbetssätt till att bli ännu mera kundorienterat 

För att veta mera om Esther-nätverket, tala med 
Anna Carlbom på 0140-681 83 eller Carina 
Pettersson på Seniorcentralen 0140-681 83. 

Nätverket drivs framåt av landstinget i samarbetet 
med kommunerna på Höglandet 




