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Du ska känna dig varmt välkommen till 
ditt nya boende på ett av Kungsbacka 
kommuns vård- och omsorgsboenden.  
Vi hoppas att du ska trivas här hos oss.

Vårt mål är att behålla det friska och att stärka 
självkänslan och integriteten hos dig. Vi fokuserar 
på gott bemötande och på att du ska ha inflytande 
över din vardag. I Kungsbacka vill vi att du ska Leva 
livet, hela livet utifrån dina behov och förutsätt-
ningar.

I samband med att du flyttar in hos oss utser vi en 
kontaktperson till dig. Det är kontaktpersonen som 
tillsammans med dig planerar när och hur du vill ha 
din hjälp. 

Vi som arbetar på vård- och omsorgsboendet är 
framförallt undersköterskor. Boendet är bemannat 
dygnet runt. Det finns en patientansvarig sjukskö-
terska för varje patient. Sjuksköterskorna på boendet 
arbetar dagtid på vardagar men på kvällar och helger 
finns det jourverksamhet. 

Om du behöver stöd för att träna in en förflyttning, 
har behov av hjälpmedel och/eller bedömning och 
träning efter en skada så kan du få hjälp av en fysio-
terapeut eller en arbetsterapeut. Här arbetar också 
en eller flera enhetschefer. 

Välkommen till oss!
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Vi använder oss av arbetssättet 
Individens behov i centrum, IBIC. Syftet 
med arbetssättet är att vi ska se till 
dig som individ och hur dina behov och 
förutsättningar för att leva ett tryggt 
och värdigt liv ser ut. Det är du som står 
i centrum och vi ska anpassa vårt arbete 
efter dina behov.  

Vi arbetar förebyggande
För att säkerställa att du får en god vård och omsorg, 
arbetar vi förebyggande genom att använda natio-
nella kvalitetsregister, Senior alert och BPSD. Syftet 
med Senior alert är förbättra vården och omhänder-
tagandet och öka säkerheten för kunden. Det görs 
genom att vi arbetar förbyggande samt registrerar 
riskbedömningar och åtgärder. Det som registre-
ras är risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i 
munnen och blåsdysfunktion. Syftet med BPSD- 

registret, Beteendemässiga och Psykiska Symtom 
vid Demens, är att kvalitetssäkra vården av personer 
med demenssjukdom. Att registrera i BPSD-regist-
ret kan bland annat bidra till att öka livskvalitén för 
personer med demenssjukdom, stärka teamarbetet 
med tydliga mål för kunden och minskad använd-
ning av olämpliga läkemedel.  
 
Tandvård
Du som bor på ett vård- och omsorgsboende har 
genom Region Halland rätt att få hjälp med nöd-
vändig tandvård. Du betalar då en patientavgift 
som ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. Du har 
också rätt att en gång om året få en gratis mun-
hälsobedömning. När du flyttar in på ett vård- och 
omsorgsboende får du ett intyg om nödvändig tand-
vård. Har du frågor om tandvård så kan du kontakta 
ansvarig enhetschef eller din kontaktperson på ditt 
vård- och omsorgsboende.

Dina behov i centrum



Måltider
Vi serverar frukost, middag, kvällsmat, mellanmål 
och även nattmål om så önskas. Vi erbjuder två 
middagsalternativ alla dagar. Vi arbetar på olika 
sätt för att göra måltiderna till trevliga stunder, till 
vardag som till fest. Vi firar traditioner och högtider 
året om och då är måltiderna självklart en del av 
upplevelsen. 

Aktiviteter
Vårt mål är att du ska ha en meningsfull vardag uti-
från dina intressen. Därför erbjuder vi gemensamma 
dagliga aktiviteter och social samvaro. Det kan till 
exempel vara utevistelse, musikkvällar, gympa och 
bingo. Varje boende är unikt och gör aktiviteter 
utifrån de personer som bor där.

Mobilen som arbetsredskap
Mobiltelefonen är ett arbetsverktyg för medarbe-
tarna på vård- och omsorgsboendet. Alla medar-
betare har en planering i sin telefon där de kan se 
vilka insatser som du ska få hjälp och stöd med. I 
telefonen finns också din genomförandeplan som 
beskriver hur du vill ha din hjälp.  

Digitala lås och värdeskåp
I Kungsbacka kommun använder vi oss av digitala 
lås på våra vård- och omsorgsboenden. Låssystemet 
uppfyller alla krav för lås och systemet ökar trygghe-
ten både för dig och personal. På vård- och omsorgs-
boenden har vi digitala lås på läkemedelsskåpen som 
finns inne i lägenheterna. Det innebär att det bara 
är behörig personal som kommer att ha tillgång till 
nycklarna och skåpen. 

Värdeskåpen som finns inne lägenheten har också 
ett digitalt lås. Det innebär att det är personalen 
som har ansvar för värdeskåpet. Vill du eller någon 
anhörig/god man själv ansvara för dina värdesaker så 
kan du installera ett eget värdeskåp. Kostnaden för 
installation av värdeskåp står du för själv. 

Trygghetslarm 
Du som bor på ett boende har tillgång till trygghets-
larm. Ett trygghetslarm sitter på handleden, unge-
fär som en klocka. Det går också bra att bära det 
som ett halsband. Trygghetslarmet ska ge en ökad 
trygghet om det skulle uppstå en akut händelse, 
exempelvis om du ramlar eller blir akut sjuk. När du 
trycker på larmknappen går larmet till personalen 
på boendet som ska svara dig som larmat inom fem 
minuter. 

Ledsagning
Du som bor på boendet kan behöva stöd för att ta 
dig till olika platser i samhället, som exempelvis 
sjukhus vid läkarbesök.  Vi ser gärna att dina anhö-
riga hjälper dig i första hand eftersom det är tryg-
gast för dig. Men om du behöver så kan du ansöka 
om ledsagning. För mer information kontakta din 
enhetschef eller kontaktperson. 

Färdtjänst
Du kan ansöka om färdtjänst, som är en anpassad 
form av kollektivtrafik. Färdtjänst kan användas för 
att exempelvis besöka släkt och vänner. Däremot 
kan du inte åka färdtjänst när du exempelvis ska till 
läkaren, då får du ansöka om en så kallad sjukresa. 
Du kan läsa mer om färdtjänst på vår hemsida 
Kungsbacka.se och där finns också ansöknings-
blanketter. 
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Tänk på detta när du möblerar
I lägenheten ingår en höj- och sänkbar säng med en 
madrass och ett sängbord. I övrigt inreder du med 
dina egna möbler och tillhörigheter så som du vill ha 
det. Har du hjälpmedel i hemmet ska du ta med dem 
till ditt nya boende.

Lägenheten bör vara möblerad utifrån ditt omvård-
nadsbehov men också med hänsyn till personalens 
arbetsmiljö. Det handlar till exempel om att minska 
risken för att snubbla på mattor och sladdar. Tänk 
också på att ha en god belysning i lägenheten. 

Du kan få hjälp av Fixaren. 
Ta kontakt med din kon-
taktperson eller enhetschef 
så kan de berätta mer om 
vår tjänst Fixaren. 

När du flyttar in





Att ta med när du flyttar in: 
 ] Mediciner samt eventuell dosett

 ] Hygienartiklar

 ] Febertermometer, nagelsax och  
 nagelfil 

 ] Tvättkorg 

 ] Sängkläder (lakan, påslakan  och  
 örngott). Minst tre uppsättningar

 ] Täcke och kudde som klarar  
 maskintvätt. Minst två av varje 

 ] Vid behov, bäddmadrass som är  
 tvättbar

 ] Handdukar och badlakan 

 ] Eventuella hjälpmedel som exem- 
 pelvis rollator, sittdyna och käpp 

 ] Id-handling

 ] Eventuellt porslin, kaffekokare och  
 vattenkokare för eget bruk

 ] Inredning till din lägenhet

Flyttanmälan, hemförsäkring och tv
Glöm inte att du ska göra en flyttanmälan hos 
Skatteverket. 

Vi ersätter inte skador och/eller 
förlust av personliga tillhörigheter. 
Du måste därför teckna en hemför
säkring, med allriskdel, för din nya 
lägenhet. 

Tv-avgiften betalas numera via skatten och det finns 
ett basutbud av tv-kanaler på boendet. Vill du ha 
telefoni, internet eller ett utökat tv-utbud så får du 
själv teckna abonnemang med aktuella leverantörer. 

Närstående och anhöriga
Dina närstående är alltid välkomna till boendet och 
att besöka dig i din lägenhet. Det finns möjlighet 
för dina närstående att äta tillsammans med dig. Ta 
kontakt med personalen på boendet om hur det går 
till att beställa mat. 

Abonnemang förbrukningsmaterial
Som hyresgäst ansvarar du för förbrukningsmaterial 
till din lägenhet. För att underlätta för dig kan du 
teckna abonnemang för förbrukningsmaterial till en 
månadskostnad. I abonnemanget ingår tvättmedel, 
sköljmedel, rengöringsprodukter, toalettpapper, 
hushållspapper, tvättlappar, avfallspåsar, glödlampor 
och lysrör. Om du är intresserad av ett abonnemang 
av förbrukningsmaterial kan du vända dig till din 
kontaktperson eller enhetschef. 

Kläder, skor och sängkläder
Om personalen ansvarar för tvätten ska kläderna 
och ditt linne tåla maskintvätt 40 grader, och vara 
märkta med ditt namn. Du kan till exempel märka 
kläderna med en textilpenna eller med en etikett. 
Samtliga kläder och linnen ska vara synligt märkta 
med ditt namn redan när du flyttar in. Vi har inte 
möjlighet att ansvara för speciell tvätt, som exem-
pelvis ull- eller sidentvätt. 
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Kungsbacka kommun
030083 40 00 

info@kungsbacka.se 
kungsbacka.se

Kontaktuppgifter 

Enhet/kontaktperson Telefon

Enhetschef Telefon 

Ansvarig sjuksköterska Telefon 

Fysioterapeut Telefon 

Arbetsterapeut Telefon

Synpunkter och klagomål 
Du ska få möjlighet att vara delaktig och kunna påverka den vård och 
de medicinska insatser som planeras för dig. Om du varit med om något 
inom vården eller omsorgen som du inte är nöjd med kan du lämna 
synpunkter eller klagomål. Det kan du göra både som kund, patient eller 
som anhörig. 

Om du har synpunkter om din vård och omsorg ska du i första hand 
vända dig till din kontaktperson eller enhetschef på boendet. Du kan 
också läsa mer om hur du lämnar synpunkter och klagomål i vår folder 
”Är du inte nöjd”.
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