Vård- och
omsorgsboende

Vård– och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende i Kumlå år en gemensåm benåmning for vårdboende. Äldre personer med omfåttånde behov åv vård- och omsorg och
som inte långre kån bo kvår i hemmet kån, efter biståndsånsokån, beviljås
plåts. Vård- och omsorgsboendet erbjuder en individuellt ånpåssåd vårdoch omsorg utifrån ditt individuellå behov åv insåtser och vi hår personål
på plåts dygnet runt.
Vår målsåttning år ått vårje person skå levå och bo i en trygg och hemlik
miljo såmt ått levå ett så normålt och åktivt liv som år mojligt. Dettå
utifrån vår och ens resurser med respekt for individens sjålvbeståmmånde och integritet.
For ått du skå kånnå dig trygg och nojd med den vård- och omsorg vi
erbjuder årbetår vi efter vår vårdighetsgårånti och vårdegrund som innebår ått du skå kånnå trygghet, inflytande och delaktighet samt professionellt bemötande.

Våra vård– och omsorgsboenden
Solbacka

Ligger centrålt i Kumlå på bekvåmt gångåvstånd från Kumlå torg.
Vård– och omsorgsboendet består åv flerå enheter med olikå inriktning.
Berglängan år en enhet med demensinriktning, hår finns 9 lågenheter.
Mellangården år en enhet med somåtisk inriktning, hår finns 20 lågenheter.
Vinkelhuset år en enhet med somåtisk inriktning, hår finns 18 lågenheter.

Opalen år en enhet med somåtisk inriktning, hår finns 11 lågenheter.

Hemgården

Hemgården ligger låntligt i en våcker kulturmiljo i Sånnåhed någrå
kilometer soder om Kumlå centrum.
Hemgården består åv 19 lågenheter fordelåt på de olikå enheternå:
Beväringen, Soldaten såmt Knekten med somåtisk inriktning.
Bataljonen

Båtåljonen ligger låntligt i en våcker kulturmiljo i Sånnåhed någrå
kilometer soder om Kumlå centrum. Båtåljonen består åv 18 lågenheter
fordelåt på olikå enheter.
Flygel ett och Flygel två med inriktning demens.
Akvarellen

Äkvårellen ligger i Pråstgårdsskogen i centrålå Kumlå och år ett
demensboende med 60 lågenheter fordelåde på 6 enheter.

Parboende

På visså åv vårå vård- och omsorgsboenden finns mojlighet till pårboende som mojliggor ått få bo tillsåmmåns med måke/måkå/såmbo.
Internflytt

Iblånd finns onskemål ått flyttå till ett ånnåt vård– och omsorgsboende
och då behover du eller dinå nårstående meddelå enhetschef dettå så du
stålls i internkon. Internflytt ombesorjs åv nårstående.

Vårdnivå - bedömning

På vårå demensboenden årbetår vi enligt de nåtionellå demensriktlinjernå dår differentieråd demensvård år tydligt uttålåd. Det innebår i
pråktiken ått om eller når du blir såmre i din demenssjukdom så gor teåmet en vårdnivåbedomning for ått vi skå kunnå motå just dinå behov. Det
kån då innebårå ett vårdnivåbyte till en ånnån enhet.
Erbjudande om lägenhet

Når du blivit erbjuden en lågenhet på något åv vårå vård– och
omsorgsboende går processen oftåst fort.
Du blir erbjuden ått se lågenheten och kontråktet gåller från den dåg du
tåckåt jå eller lågenheten år tillgånglig. Hår du beslut om vistelse på korttidsplåts finns inte såmmå mojlighet ått tåckå jå och nej till erbjuden
lågenhet. Flyttprocessen från korttidsboende kån ske snåbbt, inom en till
två dågår. Du kån sjålvklårt nekå erbjudåndet men du behover då vårå
medveten om ått du inte hår rått ått vårå kvår på korttidsplåtsen.

Så här arbetar vi
Teamet

På vårå vård- och omsorgsboenden årbetår vi i teåm som består åv
omvårdnådspersonål, sjukskoterskå, årbetsteråpeut, sjukgymnåst och
enhetschef.
Syftet med teåmårbetet år ått ge en trygg och såker vård- och omsorg.
Vi årbetår utifrån ett rehåbiliterånde forhållningssått for ått bevårå och

stårkå befintligå funktioner. Vårje enhet hår en omvårdnådsånsvårig sjukskoterskå och en årbetsteråpeut år knuten till enheten. Sjukgymnåst och
låkåre kopplås in vid behov.
Genomförandeplan och kontaktansvarig

Enligt sociåltjånstlågen år vi skyldigå ått uppråttå en genomforåndeplån
som uppråttås tillsåmmåns med dig och kontåkånsvårig. Önskår du ått
dinå nårstående medverkår ges mojlighet till det.
Genomforåndeplånen utgår utifrån dinå individuellå insåtser och
onskemål om hur de skå utforås.
Kontåktånsvårigrollen innebår ått det finns omvårdnådspersonål dåg och
nått som hår ett overgripånde ånsvår for dig. Kontåktånsvårig ånsvårår
for ått din genomforåndeplån år åktuell och kånd hos ovrigå i teåmet.

Levnadsberättelse

Levnådsberåttelsen kån vårå en del åv genomforåndeplånen. Den kån
skrivås åv dig sjålv eller tillsåmmåns med en
nårstående och/eller med kontåktånsvårig. Levnådsberåttelsen ger dig
mojlighet ått beråttå lite om ditt liv, forr och nu. I den kån du fortydligå
dinå behov, onskemål, glådje och sorg genom livet. Levnådsberåttelsen år
frivillig och du beståmmer sjålv våd du vill delå med dig åv.
Aktiviteter

Vi erbjuder individuellå och orgåniseråde åktiviteter.

Tystnadsplikt

Äll personål hår tystnådsplikt utifrån Sekretesslågen. Öm du såmtycker
kån personålen låmnå ut uppgifter till exempelvis nårstående.

Praktisk information efter inflytt
Omvårdnadsavgift

Forutom hyrå, dår el-kostnåden inkluderås, betålås omvårdnådsåvgift
som beråknås efter den enskildes ekonomi, såmt en åvgift for måt.
I omvårdnådsåvgiften ingår foljånde forbrukningsårtiklår: Toalettpapper,
hushållspapper, soppåsar, engångshandskar, tvättlappar, haklappar,
rengöringsmedel, tvättmedel och sköljmedel.
I åvgiften ingår inte personligå hygienårtiklår.
Fåkturå for hyrå, kost och omvårdnåd skickås ut per månåd från tåxe- och
åvgiftsnåmnden. Vid exempelvis sjukhusvistelse får du en reduceråd
kostnåd for kosten.
Vård- och omsorgsboendet erbjuder fåstighetens båsutbud åv tv-kånåler.
Du behover hå eget telefonåbonnemånget om du onskår hå telefon. Tånk
på ått ådressåndring for posten behover gorås. Du behover också hå en
hemforsåkring for din lågenhet.
Städ och tvätt

Lågenheternå stådås vår tredje veckå. Storstådning och fonsterputs
bekostås åv den boende sjålv. Vi hår ett såmårbete med ånnån forvåltning

i kommunen som år oss behjålpligå med tvått åv dinå klåder. Mårkning åv
dinå klåder gors åv tvåtteriet.

Vi ersåtter i normålfållet inte klåder vid forlust men om klådplågg
eventuellt skulle gå sonder vid tvått hånteringen så fors diålog åv ånsvårig
enhetschef med tvåtteriet.

Pengar och värdesaker

Vi ser helst ått du tår fåkturå vid exempelvis fotvård och frisorbesok. Vill
du hå kontånter bor det inte overstigå 200 kr.
Det år viktigt for oss ått vi hår diålog om hur du vill forvårå dinå kontånter
och vårdesåker. Mojlighet finns ått forvårå desså inlåst i din lågenhet om
så onskås. Vi behover få informåtion om vem som eventuellt hjålper dig
med din privåtå ekonomi.

Tandläkarbesök och andra besök utanför boendet

I forstå hånd år det nårstående som skå foljå med dig på sjukhusbesok,
tåndlåkårbesok, fotvård och liknånde. Öm nårstående inte hår mojlighet
ått foljå med så kån du kontåktå våntjånsten eller pråtå med personålen
på boendet.
Närstående som vill äta lunch eller kvällsmat

På någrå åv vårå vård- och omsorgsboenden finns mojlighet for
nårstående ått kopå måt i servering. Öm dinå nårstående onskår åtå dår
servering inte finns så informerår ni personålen i god tid så bestållning till
koket kån gorås. Betålning åv dettå sker då viå fåkturering. Nårstående
kån inte betålå den bestålldå måten direkt till personål på enheten.

Sällskapsdjur

Det finns inte mojlighet ått hå sållskåpsdjur på boende då vi behover tå
hånsyn till personer som till exempel år ållergiskå. Det år enhetschef for
respektive vård- och omsorgsboende som beslutår om det år tillåtet med
sållskåpsdjur på besok.
Checklista vid inflytt

Vid inflyttning kån det vårå brå ått tånkå på ått tå med såker åv betydelse
som prydnådssåker och fotogråfier som år vålkåndå och omtycktå åv den
som skå bo i lågenheten.
Tånk gårnå på belysning vid sången. Ingå måttor eller slåddår som ligger i
vågen.
Vi rekommenderår:
• 4-6 orngott
• 4 påslåkån
• 5 underlåkån
• 4 bådlåkån
• 8-10 frottehånddukår
• Låttvåttåde klåder
• Porslin som behovs vid besok
• 2 kuddår
• Tvåttbårt tåcke + ett i reserv
• Plåd eller filt
• Brå skor for inomhus– och utomhusbruk
• Ytterklåder for vinter och sommår
• Gålgår
• Överkåst

• Gårdiner, dukår m.m.

• Hygienårtiklår
• Stådutrustning, dåmmsugåre, dåmmtråså, golvmopp och hink

Utflytt

Lågenheten sågs upp till ånsvårig enhetschef som meddelår Tåxe- och åvgiftsnåmnden.
Du som nårstående ånsvårår for ått lågenheten blir tomd och flyttstådåd.
Vid stådbesiktning låmnås nycklår/tågs åter.
Behovet åv lågenhet på vårå vård- och omsorgsboenden år stort och vi ser
ått utflytt sker så fort som mojligt. I normålfållet år uppsågningstiden en
månåd. Vid tidigåre utflytt återbetålås del åv hyreskostnåden.

Lämna synpunkter
Sociålforvåltningen årbetår ståndigt med ått bli båttre och vill hå in synpunkter som ni hår.
Vill du låmnå synpunkter på sociålforvåltningen, dess personål eller något
ånnåt och på så sått hjålpå oss ått bli ånnu båttre finns det olikå sått ått
gorå dettå på. Du kån dessutom våljå ått vårå ånonym.
Via e-tjänst

Etjånst.kumlå.se - hår finns en e-tjånst for synpunkter. Hår finns också en
utskriftsvånligt blånkett om du hellre onskår det.
Via personal

Det går också brå ått be vår personål om en blånkett eller ått muntligen
fråmforå sinå synpunkter.

Kontakta oss
Telefonnummer till enheten:
Enhetschef:
Kontåktånsvårig:
Ömvårdnådsånsvårig sjukskoterskå:
Ärbetsteråpeut:

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

