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Inför flytt

Det kan vara mycket att hålla reda på inför en flytt. Vi har
samlat viktig information här för att din flytt ska bli så smidig
som möjligt.
Viktiga telefonnummer inför din flytt
Funktion

Telefonnummer

Enhetschef
Kontaktcenter

0480-45 00 00

Egen möblering
När du flyttar till en lägenhet i vård- och omsorgsboende
är det med eget hyreskontrakt. Du möblerar med dina egna
möbler. Det enda undantaget är säng, den ingår i lägenheten.
Du bör möblera på ett sätt som minimerar fallrisk och så att
personal lätt kan hjälpa och stötta dig. En sak som är bra att
tänka på är att ha god belysning i lägenheten. Vår personal
hjälper gärna till med tips och råd.
Tänk på att du förutom möbler behöver ha med dig egen
inredning och saker du vill använda i din egen lägenhet. För
exempel på vad det kan vara, har vi skapat en lista över saker
som är bra att du har med dig när du flyttar in.
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Checklista inför flytt
Att göra

Klart!

Adressändra
Boka eventuell flytthjälp och flyttstäd
Undersök om du har rätt till bostadstillägg
Bestäm vilka möbler du ska ta med
Bestäm dig för om du vill ha servicepaket
Notera eventuella frågor till välkomstsamtal
Se till att du har giltig ID-handling

Att ta med till din nya lägenhet
Att ta med

Klart!

Möbler (förutom säng)
Gardiner och dukar
Lampor (fast belysning ingår)
Köksattiraljer till egen lägenhet
Hygienartiklar och febertermometer
Toalettartiklar, t ex nagelsax och tandborstmugg
Handdukar
Skor och kläder för alla väder och årstider
Sänkläder
Städartiklar och redskap
Tvättkorg
TV
Papperskorg
Aktuella läkemedel
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Din lägenhet

Du har en hyresgästs vanliga rättigheter och skyldigheter och
du bör teckna en egen hemförsäkring. Kommunen ansvarar
endast för förlust av egendom, för slitage eller skada om dessa
orsakats av personal.
Trygghet i din lägenhet
Vid behov installeras ett trygghetslarm i din lägenhet som är
avsett för att du ska kunna nå personal i akuta situationer. Det
är din biståndshandläggare som beslutar om du har behov av
trygghetslarm. Du kan läsa mer om trygghetslarm i din broschyr ”Vård och omsorg i Kalmar kommun”. Det finns också
ett värdeskåp med möjlighet att låsa in till exempel kontanter.
Servicepaket
Hygien- och städartiklar köper du själv men en del produkter
hjälper vi gärna till med att köpa in, dessa debiteras i så fall
sedan på din faktura från kommunen. Du kan självklart välja
att handla alla dina föredragna produkter själv. För mer information om servicepaket, fråga personalen på ditt boende.
Kläder och tvätt
Du använder dina egna kläder, lakan och handdukar. All tvätt
sköts på plats, antingen av dig själv eller personal.
TV-licens och kanaler
När det gäller TV så ingår licens och basutbudet i hyran. Vill
du ha utökat antal kanaler bekostar och ordnar du det på egen
hand.
Telefon och Internet
Om du vill ha telefon och Internet-uppkoppling får du beställa
och bekosta det själv. Du väljer själv leverantör och vilka tjänst
du vill ha.
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Bra att veta

Personal
Du ska kunna känna dig trygg på våra vård- och omsorgsboenden. Vår personal har som mål att ge dig en god vård
och omsorg samt stimulans så att du kan känna trygghet och
trivsel.
Några veckor efter att du flyttat in och kommit på plats erbjuds
du ett välkomstsamtal. Du och din kontaktperson går tillsammans igenom hur du har det, din personliga omsorg och
dina intressen. Om du vill kan en anhörig eller vän till dig delta
vid samtalet.
Kontaktpersonen är den i personalen som du kommer att ha
nära kontakt med i vardagen och som du och dina anhöriga
vänder er till i första hand med frågor och synpunkter. Utöver
kontaktpersonen kommer du givetvis att få hjälp av samtliga i
personalgruppen.
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Du kommer att träffa omsorgspersonal dagligen, de ser till
att din vardag fungerar och finns på plats på boendet dygnet
runt. Det kan vara bra att veta att du inte har personal omkring dig hela tiden, men vi gör vårt bästa för att finnas där när
du behöver vår hjälp.
Medicinska insatser ansvarar sjuksköterskan för. Du vänder
dig till sjuksköterskan med allt som rör dina mediciner och ditt
hälsotillstånd.
Fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut svarar för
frågor som gäller rehabilitering i vardagen samt hjälpmedel.
Det samlade ansvaret för verksamheten har enhetschefen.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat personalbemanning,
ekonomi och att du får den hjälp som du har rätt till. Det går
bra att kontakta enhetschefen om du eller anhöriga har frågor
eller synpunkter.
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Dokumentation av din vård och omsorg
När du flyttar in upprättas dokumentation där vi antecknar det
som är viktigt i din vård och omsorg.
Du och din kontaktperson kommer att skapa en
genomförandeplan tillsammans. Den beskriver
hur och när du vill att dina omsorgsinsatser ska
genomföras. I genomförandeplanen kommer ni
till exempel att beskriva om du är morgonpigg
eller om du gärna sover lite längre på morgnarna, vilka intressen du har och hur du vill ha
det vid måltider.
Vi som kommun är skyldig att föra anteckningar och
syftet är att du ska känna dig trygg och delaktig i den vård,
omsorg och rehabilitering som personalen ger dig.
Individuellt anpassad vård och omsorg
Den vård och omsorg du får är individuellt behovsanpassad
och utgår från den bedömning som din biståndshandläggare
gjort. Personalen på boendet ska se till att du får stöd och
hjälp med de insatser du fått beviljade, hur och när dessa ska
utföras kommer du och din kontaktperson överens om och
noterar i din genomförandeplan som nämns ovan.
Mat
Måltiderna består av tre huvudmål samt mellanmål. Du har
möjlighet att välja mellan två olika huvudrätter varje dag. Måltider serveras vanligtvis i det gemensamma matrummet eller
i din lägenhet om du så önskar. Vill du umgås med besökare
under måltiden får ni gärna vara i din lägenhet.
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Rehabiliterade förhållningssätt
Omsorgsförvaltningens insatser ska alltid göras utifrån ett
rehabiliterande, eller hälsofrämjande, förhållningssätt.
Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att:
• vi uppmuntrar dig till att göra det du klarar själv,
• vi stöder dig i det du inte klarar själv och vi utför sysslorna
tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar,
• vi motiverar och uppmuntrar dig till att göra egna val och
stödjer dig till att behålla
• dina intressen, dina vanor och ha ansvar för din vardag.
I praktiken betyder detta att vi alltid utgår från dina behov och
förutsättningar, till exempel genom att:
• du uppmuntras till att fortsätta röra dig utifrån din förmåga,
• du ska vara delaktig i praktiska sysslor utifrån din förmåga,
• vi ger dig möjlighet till val och har vetskap om dina tidigare
intressen och vanor och uppmuntrar dig till att fortsätta
med dessa.
Sociala aktiviteter
Flera av våra vård- och omsorgsboenden har närhet till en
träffpunkt för seniorer. På dessa kan du till exempel fika, delta
i enklare gympa, spa-dagar, äta hotell-frukost eller spela boule.
Prata med personalen för att få tillgång till månadsprogram för
en träffpunkt som ligger nära ditt boende.
På alla våra vård- och omsorgsboenden prioriteras sociala
aktiviteter.
Läkarbesök
Vi ser det som positivt om anhöriga eller vänner kan följa med
på eventuella läkar- och tandläkarbesök.
ID-handling
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Det är viktigt att du har en giltig ID-handling för att säkert
kunna identifiera dig i olika sammanhang.
Uppsägning och utflyttning
Uppsägning av lägenhet ska göras så snart du inte längre har
behov av bostad hos oss. Kontakta vår boendesamordnare
genom Kontaktcenter, så hjälper vi dig vidare med uppsägningen.
Du som omsorgstagare, eller närstående till dig, ansvarar för
att lägenheten blir tömd och flyttstädad. En besiktning av
lägenheten görs sista vardagen under uppsägningstiden. Alla
utkvitterade nycklar till lägenheten ska återlämnas och kvitteras av ansvarig enhetschef eller av personalen.
Tyck till!
Vill du berätta om något du tycker vi gör bra eller har förslag
på hur vi kan bli bättre? Är du missnöjd med något och tycker
att vi gjort fel eller har du blivit dåligt bemött? Genom att vi
får dina synpunkter kan vi utveckla oss, bli bättre och rätta till
misstag.
Dina synpunkter följs upp och blir en allmän handling
som kan läsas av andra förutsatt att de inte innehåller
sekretesskyddade uppgifter. Du kan lämna synpunkter till
personal eller genom att fylla i blanketten ”Tyck till” på
vår webbplats www.kalmar.se eller på en fysisk blankett du kan få av vår omsorgspersonal eller
Kontaktcenter.
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