> KORTTIDSBOENDE ÄLDREOMSORG

Hagtorp
Informationsblad för dig som skall vistas en kortare tid på Hagtorp
Hagtorp vård- och omsorgsboende vänder sig till dig som är över 65 år och har ett omfattande
omsorgsbehov. Till oss kommer du efter beslut av Upplands-Bro kommuns biståndshandläggare.
Hagtorp byggdes 2010 och är ett modernt äldreboende med 36 lägenheter fördelat på fyra enheter.
På enheten Idun erbjuder vi växelvård och korttidsboende med totalt åtta platser. Frösunda har fått
förtroendet av Upplands-Bro kommun och driver
sedan maj 2013 Hagtorp vård- och omsorgsboende på entreprenad.

säkerställa att du får den information du behöver
och för att vi ska kunna ge en så säker och bra
omvårdnad som möjligt.
Varmt välkommen till oss på Hagtorp!

När du fått beslut om vistelse på Hagtorp, växelvård eller korttidsboende är du välkommen att
snarast kontakta vår sjuksköterska för att boka
besök eller samtal inför vistelsen. Detta för att
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Lägenheterna

Mediciner

Under din vistelse på Hagtorp bor du i en egen
lägenhet med stort badrum, ett köksdel som är
utrustad med kylskåp, frysfack och diskbänk. Det
finns gott om förvaringsmöjligheter till kläder och
annat. Rummet är möblerat och sängen är höjoch sänkbar.

För dig som har växelvårdsplats önskar vi att du
har dina mediciner dispenserade via Apodos system. Tala med din distriktssköterska om detta. Det
är även viktigt att du vid ankomst har en aktuell
läkemedelslista från din läkare och om du inte
använder Apodos tar med läkemedel i originalförpackning. Vi tar inte emot färdigdelade dosetter på
grund av säkerhet. Har du fler frågor eller funderingar kring läkemedel så prata med vår sjuksköterska på Hagtorp.

Välkomstsamtal
Som boende är det viktigt att du både får och kan
lämna information som gör din vistelse så bra
som möjligt. Välkomstsamtal sker inom tre dagar
från det att du kommer till oss, då träffar du din
omvårdnadssjuksköterska och kontaktman. Dina
närstående är välkommen att närvara om du så
önskar. Vid detta möte planerar ni tillsammans
vilket stöd du behöver när du är på Hagtorp. Det
ni kommer överens om skriver vi ner i din genomförandeplan.

Kontaktman
Din kontaktman ser till att din vistelse här på
Hagtorp blir så bra som möjligt.

Omvårdnad
På Hagtorp finns personal som stödjer dig i din
vård och omsorg med det du behöver.

Måltider
På Hagtorp lagas maten på plats av vår kock och
våra två husmödrar. Vi serverar frukost, lunch,
middag och mellanmål. Tider för måltiderna finns
uppsatta på enheten Idun.

Aktiviteter
Varje dag ordnas olika aktiviteter i grupp. Du är
varmt välkommen att delta och aktiviteterna finns
uppsatta att se på Idun. Din kontaktman hjälper
dig till rätta.

Att tänka på:
• Du använder dina egna kläder och vi vill att du
märker dina kläder. Ta med vardagskläder som
är lätta att tvätta.
• Tv finns i det gemensamma rummet på Idun.
• Låsbara värdeskåp finns i varje lägenhet.
Hagtorp ansvarar inte för värdeföremål.
• Dina närstående är välkomna att hälsa på när
som helst under dag och kväll.

Viktigt att ta med dig under vistelsen på
Idun:
• Apodos eller läkemedel i originalförpackning
• Hygienartiklar – tvål, tandborste, tandkräm,
hårschampo, hudlotion, rakdon och nagelklippare
• Bra skor
• Kläder
• Gånghjälpmedel och andra hjälpmedel du är i
behov av såsom inkontinensskydd och närings-drycker

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss,
välkommen!

