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Norrgårdens äldreboende

Verksamheten vänder sig till
personer som är 65 år eller äldre
som har ett beslut på plats till ett
äldreboende.

Vi planerar och följer upp

Egen lägenhet

Kontaktperson

Du som flyttar in får egen lägenhet
med ett rum med köksdel samt ett
stort badrum. Rummet är möblerat
med en säng. För övrigt ska du möblera rummet med dina egna möbler,
gardiner och lampor.

När du fått din ansökan om äldre
boende beviljad kontaktar vi dig
inför inflyttning till äldreboendet.
När du flyttar in får du en namn
given kontaktman (omvårdnads
personal) som du och dina anhöriga
kommer att ha mest kontakt med.

Genomförandeplan

Din kontaktperson i samråd med
dig och anhörig/närstående planerar
och upprättar en genomförandeplan
om hur och vad dina hjälpinsatser
ska utföras.
Omvårdnad och hälsooch sjukvård

I äldreboendet finns omvårdnads
personal (undersköterskor och vårdbiträden). I äldreboendet har du
tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare.

Aktiviteter

Vi erbjuder olika aktiviteter utifrån
behov och önskemål.
Att tänka på
TV: Finns

i allrum. Licens för TV
på rummet behövs ej.

Försäkring: Vi rekommenderar
att du fortsätter att ha en egen
hemförsäkring.
Värdeföremål och personlig
egendom: Om du inte själv kan

Medicinerna delas i Apodos. Du
betalar själv dina mediciner.

ta hand om din ekonomi ser vi att
anhörig eller god man sköter den
och även dina inköp. Det finns egna
värdeskåp att tillgå per lägenhet.

Måltider

Avgift och taxa

Medicin

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 tillagas av
kockar. Kök är på plats.

•

Kaffe / te

•

Mellanmål / kvällsmål

Socialkontoret tar en ersättning
för mat/omvårdnad. Du betalar
hyra direkt till hyresvärden
Upplands-Bro hus.
Om du önskar mer information
om ansökan, avgift och taxor kan du
kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kommunens kundcenter på telefon 08-581 690 00.
Tystnadsplikt

All personal som arbetar inom
äldreboendet har tystnadsplikt.

Besöksadress

Norrgårdsvägen 13,
Lärarvägen 2, Bro
Postadress

Norrgårdens äldreboende
Socialkontoret, Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Kontakt med oss på
äldreboendet

telefon: 08-581 696 25
enhetschef (dagtid) via
telefonväxel: 08-581 690 00
Vi tar gärna emot synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för
oss så vi får veta hur vi kan
förbättra vår verksamhet.
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