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Teamarbete
Inom de särskilda boendena arbetar vi i team. Det innebär att enhetschef, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar tillsammans för att på bästa sätt kunna tillgodose dina
behov och önskemål.

Välkommen
till Hässleholms kommuns särskilda boende

Extern vårdgivare
Vi får regelbundet besök av läkare, tandläkare och tandhygienist.
Kostnaden för besöket betalar du själv för och det ingår i högkostnadsskyddet.
Bjärnum Nybo

Avgift

Vittsjö Skansen

Vinslöv Sjögläntan

På det särskilda boendet betalar du hyra, helkost samt omvårdnadsavgift enligt gällande taxa. För ytterligare information kontakta avgiftsassistent via kommunens växel.

Utflytt
Vid utflytten ansvarar hyresgästen eller dess företrädare för att lägenheten töms och slutstädas.

Hässleholm Högalid
Hässleholm Ehrenborg

Hässleholm Ekegården

Hässleholm Kaptensgården

Hästveda Solgården

Sösdala Björkhaga

Tyringe Hemgården
Hässleholms kommun ∙ Stadshuset ∙ 281 80 Hässleholm ∙ vx 0451-26 70 00
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Besökstider
Vad menas med särskilt boende?
Särskild boendeform är ett boende med service och omvårdnad för äldre
människor som behöver särskilt stöd.
Bistånd i form av särskilt boende kan beviljas då du inte längre har möjlighet att bo kvar hemma på grund av ett omfattande behov av service, vård
och omsorg.
Vårt arbete är att ge dig stöd och hjälp när din förmåga sviktar. Dina behov av insatser prövas individuellt. Vi tar hänsyn till just din livssituation.

Kvalitetsarbete
Omsorgsförvaltningen utgår från Hässleholms kommuns värdegrund:
 Medborgaren i fokus
 Med respekt för individen
 Med kvalitet som syns
Även utifrån Socialtjänstlagens nationella värdegrund:
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vår målsättning är att arbeta
för att du alltid står i centrum samt att vi ska ge god vård med omtanke
och kvalité.

Bostaden
I hyran av lägenheten ingår säng, madrass, sänglinne och handdukar.
I övrigt möbleras lägenheten av hyresgästen med egna möbler och personliga ägodelar.
TV-licens ingår i hyran. Telefoni abonnemang står du själv för.
Gardinstänger, gardiner, lampor inklusive glödlampor tar du själv med.
Alla el-artiklar ska vara S eller CE märkta.
Ta med aktuella hjälpmedel.

Det finns inga speciella besökstider. Du får ta emot besök i din lägenhet
när du vill.

Lägenhetspärm
I samband med att du flyttar in på ett särskilt boende får du tillgång till en lägenhetspärm med informationsmaterial som underlättar för dig och dina anhöriga.

Kontaktman
När du flyttar in på ett särskilt boende får du en kontaktman. Det är den personen som har huvudansvaret för kontakten med dig och dina anhöriga. Alla
i personalen har ett gemensamt ansvar för ditt välbefinnande.

Tystnadsplikt
All personal inom vård och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte
får berätta för någon utomstående vad du har talat om i förtroende för oss.

Gåvor
Personalen som arbetar inom vård och omsorg får inte ta emot personliga
gåvor av egentligt värde.
Personalen får inte heller bevittna eller medverka till att upprätta testamente
eller likande värdehandling.

Individuell genomförandeplan
Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan dig och personalen. I
planen framgår dina enskilda behov och önskemål.
Genomförandeplanen upprättas tillsammans med dig och din kontaktperson. Även anhöriga/närstående kan vara med om du önskar detta. Genomförandeplanen revideras två gånger per år samt vid behov.
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