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SAMVERKAN MED
ANHÖRIG/
NÄRSTÅENDE
För oss är det viktigt att du
som anhörig känner dig delaktig och välkommen hos oss.

AVGIFT OCH TAXA
Socialförvaltningen tar en ersättning för maten och avgift
för omvårdanden. Du betalar
hyra direkt till hyresvärden.
Om du önskar mer information
om ansökan, avgift och taxor
kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kommunens växel 08-581 690 00.

KONTAKT MED OSS
PÅ ÄLDREBOENDET
Telefon till äldreboendet:
08 - 581 695 20
08 - 581 696 21
Enhetschef :(Dagtid): Via telefonväxel 08-581 690 00.
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TYSTNADSPLIKT
All personal som arbetar inom
äldreboendet har tystnadsplikt.

Socialförvaltningen

De får inte tala om för någon utomstående vad du har berättat
eller annat som de har fått reda
på när de arbetat tillsammans
med dig.
Tystnadsplikt gäller även efter
anställningens slut.

OM DU INTE ÄR NÖJD
MED ÄLDREBOENDET

A LLÉGÅ R D EN S
Ä LD R EB O EN D E

Vi vill gärna veta vad du tycker
om äldreboendet.
Dina synpunkter är viktiga för
oss för att veta hur vi kan förbättra vår verksamhet
Om du inte är nöjd med äldreboendet kontakta i första hand ansvarig personal så att vi kan rätta
till felen.
Om du inte får gehör hos personalen kontakta ansvarig enhetschef 08-581 6 90 00 eller avdelningschef för äldre- och handikappomsorgen via kommunens
telefonväxel 08-581 690 00.
Du kan lämna dina synpunkter
även skriftligt.
Uppdaterat 2009-10-15

Besöksadress äldreboende:
Lärarvägen 3, Bro
08-581 696 19
Postadress: Socialförvaltningen
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen
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ALLÉGÅRDENS ÄLDREBOENDE
Verksamheten vänder sig till
personer som är 65 år eller
äldre och har omfattande omvårdnadsbehov vilket inte kan
tillgodoses i ordinärt boende.
Kungsgården är ett äldreboende med 16 lägenheter och
gemensamhetsutrymmen.
EGEN LÄGENHET
Du som flyttar in får egen lägenhet med ett rum med
köksdel samt ett stort badrum.
Köksdelen är rustad med
kylskåp, frysfack, diskbänk
med avställningsytor, plats
för mikrovågsung samt. Till
varje lägenhet tillhör en klädkammare.
Rummet är möblerat med en
säng. För övrigt ska du möblerar rummet med dina egna
möbler, gardiner och lampor.
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VI PLANERAR OCH
FÖLJER UPP
När du fått din ansökan om äldreboende beviljad kontaktar vi
dig inför inflyttning till äldreboendet.
KONTAKTPERSON
När du flyttar in får du en
namngiven kontaktperson
(omvårdnadspersonal) som du
och dina anhöriga kommer att
ha mest kontakt med.
GENOMFÖRANDEPLAN
Din kontaktpersonen i samråd
med dig och anhörig planerar
och upprättar en genomförandeplan om hur och vad personalen
ska hjälpa dig med.

Du har tillgång till en sjukgymnast och arbetsterapeut.
De hjälper med utprovning av
tekniska hjälpmedel samt
handleder personal om du behöver träning eller rehabiliteringsinsatser.
MÅLTIDER
Du väljer själv om du vill äta i
den gemensamma matsalen
eller i din lägenhet. Du kan
välja mellan tre olika maträtter
per dag. Du serveras:
Frukost som tillagas i det
gemensamma köket.
Lunch och middag som
levereras till äldreboendet färdiglagat.
Mellanmål med kaffe
serveras på eftermiddagar.

OMVÅRDNAD OCH
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
I äldreboendet finns omvårdnadspersonal (undersköterskor
och vårdbiträden) som hjälper
dig med det du behöver och
önskar.

AKTIVITETER
Vi erbjuder olika aktiviteter
utifrån behov och önskemål.

I äldreboendet har du tillgång
till sjuksköterska och i samråd
med henne/honom planeras dina
hemsjukvårdsinsatser.

LÄKARE
Läkaren kommer till äldreboendet en gång i veckan.

Kvällsmål serveras varje
kväll.

MEDICIN
Medicinerna delas i största
möjliga mån i Apodos. Du betalar själv dina mediciner.
ATT TÄNKA PÅ
Kläder: Du använder dina
egna kläder. Kläderna ska
vara maskintvättbara och
märkta. Vi kan hjälpa till med
beställning av namnlappar.
TV: finns i allrummen. Licens för TV på rummet behövs ej.
Försäkring: Vi rekommenderar att du fortsätter att ha en
egen hemförsäkring.
Värdeföremål och personlig
egendom: Om du själv inte
kan ta hand om din ekonomi
ser vi helst att anhörig eller
god man sköter det och även
dina inköp. Vi kan disponera
en mindre summa pengar t.ex.
för frisör och fotvård.
Besök: Du själv kan bestämma när din anhörig/närstående
och vänner besöker dig.

