
Äldreboende 
Äldreomsorgen 

Kontakter 

Solängen 0459-386 40 Konga Allhus 0477-447 16 

Äppelgården 0477-445 30 Örnen 0477-443 50 

Solhaga 0470-72 48 40 Älmegården 0477-445 84 

 

 

Säg vad du tycker 

Vårt mål är att erbjuda en vård och omsorg med bra kvalitet. 

Dina synpunkter är mycket värdefulla för oss och gör att vi 

kan förbättra verksamheten ytterligare. 

 

Du hittar blanketten ”Tyck till” på kommunens hemsida 

www.tingsryd.se  



  
Enligt tjänstegarantin 

På särskilt boende hjälps den enskilde med de insatser hon eller han 

behöver för att klara sitt vardagliga liv på bästa sätt. Utifrån individens 

behov ges insatser av servicekaraktär, som städning, tvätt, matdistribut-

ion och personlig omvårdnad samt insatser för att bryta isolering. Vår 

målsättning är ”Att du ska fortsätta vara du och vi tar aldrig över det du 

kan själv” 

Bemötande 

Vi ska bemöta dig vänligt och med respekt och vi ska lyssna på dina 

önskemål och synpunkter. 

Kontaktman 

När du flyttar in på ett särskilt boende kommer du att få två kontaktmän 

som håller särskild kontakt med dig och dina anhöriga/närstående. Ge-

nomförandeplan ska upprättas tillsammans med dig inom en vecka. 

Omvårdnad 

Personal finns till din hjälp dygnet runt. Målet är att alltid ge god omvård-

nad medan städning och andra serviceinsatser kommer i andra hand om 

något utöver det vanliga inträffar. 

Hjälpmedel 

Om du behöver hjälpmedel kan du efter bedömning få det förskrivet av 

arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. 

Kommunal hälso– och sjukvård 

När behov finns så kontaktar omvårdnadsansvarig sjuksköterska dig. 

Har du inte medicin i apodos bör du ha ett apotekskonto. Ytterligare in-

formation ges av sjuksköterska. 

Rehabilitering 

Vardagsträning 

På ditt boende kan du få hjälp av personalen, men det är viktigt att du 

fortsätter att vara aktiv efter din förmåga. Dina vardagsaktiviteter, även 

små, tränar muskler och bibehåller förmågor och rörlighet. Behöver du 

ha mer hjälp med specifik rehabilitering kan du få detta under bestämd 

period av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i kommunen.  

Fallprevention - fallförebyggande åtgärder 

På våra teamträffar där omvårdnadspersonal, områdeschef, sjukskö-

terska, arbetsterapeut och fysioterapeut träffas kan vi gemensamt 

bedöma behov av olika insatser, till exempel när vi uppmärksammar 

att det finns fallrisk hos en omsorgstagare. Vi kan då beroende på 

behov erbjuda översyn av läkemedel och kost, utprovning av hjälp-

medel eller träning av gång och balans. Viktigt också att vi tillsam-

mans med dig uppmärksammar om det finns saker i din omgivning 

som kan öka risken för fall som lösa mattor, dålig belysning osv.  

 

Information 

Vid sjukresor tillfrågas alltid anhörig/närstående först, detsamma gäl-

ler inköp. 

Äldreboende 

Samtliga lägenheter på kommunens äldreboenden har god tillgäng-

lighet och är utrustade med trygghetslarm. Lägenheten möblerar du 

själv. Du behöver en hemförsäkring. Ett hyreskontrakt upprättas. 

Flyttstädning ingår inte. Rökning är förbjudet inomhus.  

I särskilt boende ingår följande: 

Tvättmedel  Vårdsäng/madrass  Sköljmedel 

Toalettpapper Diskmedel    Hushållspapper 

Tvättlappar  Rengöringsmedel till golv & toalett 

Allt övrigt bekostas av den enskilde själv. 

 

Det finns gemensamma dagrum och allrum att umgås i på alla äldre-

boenden. Det erbjuds olika aktiviteter under veckan. Det kan vara i 

egen regi eller någon förening i samhället som arrangerar aktiviteten. 

Ett aktivitetsprogram finns för information. Fotvård och hårvård finns 

att tillgå. 

Särskilda regler för hantering av pengar 

Det finns särskilda rutiner för hantering av privata medel inom äldre-

omsorgen. Bra rutiner är en säkerhet både för dig och personalen. 

Avtal skall tecknas med din kontaktman. 


