Vård- och omsorgsboende i
Åtvidabergs kommun
www.atvidaberg.se

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Du som inte längre kan bo
kvar hemma kan söka till
vård- och omsorgsboende
Respekt, omtanke och valfrihet
Inom våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi efter mottot en
meningsfull dag. Det betyder att vi arbetar för att ge en omsorg
som bygger på respekt, omtanke och valfrihet anpassad efter dina
individuella önskemål och behov.

Personlig kontaktman
Som boende hos oss får du en personlig kontaktman som har det
lilla extra ansvaret, som lär känna dina vanor bäst och som ser till
att dina hjälpbehov och önskemål verkligen blir tillgodosedda.
Kontaktmannen gör tillsammans med dig en så kallad genomförandeplan. I den beskrivs hur du önskar få din service och omvårdnad praktiskt genomförd.
Dina anhöriga och närstående är alltid välkomna till oss och vi
anordnar även årliga träffar för närstående.

Personal
Hos oss jobbar omvårdnadspersonal och sjuksköterskor dygnet
runt. Vid behov finns sjukgymnast och arbetsterapeut att tillgå
dagtid. Sjuksköterskan har även regelbundet kontakt med läkare
från vårdcentralen som kan göra hembesök vid behov.
Personal som jobbar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt.
Personalen har också, enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen, skyldighet att dokumentera. Vad som skrivs beror
på vilken hjälp och stöd det gäller.
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Boenden
Våra boenden ligger i en lugn och grönskande omgivning med möjlighet till utevistelse. I kommunen finns vård- och omsorgsboende
i Åtvidabergs tätort. Goda bussförbindelser finns till Åtvidabergs
centrum och till Linköping.
Ansökan om vård- och omsorgsboende gör du genom att kontakta
kommunens biståndshandläggare som nås via kommunens växel.

Inflyttning och service
Du får ett kontrakt på din lägenhet. Eftersom boendet räknas som
ditt eget bör du ha en egen hemförsäkring. Kostnader för larm och
tv-licens ingår i hyran. Telefonabonnemang ordnar du själv.
Måltiderna serveras i en gemensam matsal på respektive våning
eller i lägenheten. Kostnaden för boendet är uppdelat i tre delar:
hyreskostnad, matkostnad och servicekostnad. Möjlighet finns att
söka bostadsbidrag hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.
Matkostnaden har ett fast pris medan servicekostnaden är baserad
på din inkomst.

Färdtjänst
Vid frågor angående färdtjänst är du välkommen att kontakta
kommunens växel, telefon 0120-830 00.

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

Med en helhetssyn på individen gör vi vårt bästa för att
skapa en långsiktig lösning som bidrar till livskvalitet. Ingen
är den andra lik och därför utgår vi alltid från den enskilda
människans unika behov. Du är vår viktigaste person!

Egna anteckningar

Besöksadress: Adelswärdsgatan 7
Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg
Tel växel: 0120  -  830 00
Epost: kommun@atvidaberg.se
Hemsida: www.atvidaberg.se
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