BLOMSTERVÄGENS
DEMENSCENTRUM

- PERSONCENTRERAT SYNSÄTT

KORTTIDSVISTELSE FÖR
PERSONER MED
DEMENSSJUKDOM

Riktar sig till personer med demenssjukdom eller till personer med
demensliknande tillstånd under utredning. Korttidsvistelse är tidsbegränsat och är en möjlighet för närstående, som vårdar den anhörige
hemma att få avlastning.
Detta kan även ges som växelvård, som innebär att den som har ett
omvårdnadsbehov bor en eller några veckor på Blomstervägen och
de övriga veckorna bor hen hemma i den egna bostaden.
Korttidsvistelse är till för planerad vistelse, möjlighet till eventuell akut
vistelse efter överenskommelse finns.
Under tiden som man är på korttidsvistelse så deltar man inte i dagverksamhet om inte speciell överenskommelse finns. Man återgår till
dagverksamhet när man är i det egna hemmet igen.

VAD DU BEHÖVER TA MED TILL
KORTTIDSVISTELSE/VÄXELVÅRD
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Eventuellt färdtjänstkort, frikort, intyg ”rätt till nödvändig tandvård”
Kontanter till eventuell sjukresa/taxi etc.
Recept, läkemedelslista och mediciner när man vistas på en korttidsplats, och läkemedelslista och färdigdelade dosetter när man
vistas på växelvård
Gång- och förflyttningshjälpmedel (märkta med namn)
Hygienartiklar
Kläder till ombyte, pyjamas
Fotriktiga inneskor
Ytterkläder och skor
Ev. glasögon, hörapparat
Ev. inkontinenshjälpmedel om det redan finns utskrivet i hemmet.

SJUKVÅRD
Sjuksköterskor finns tillgängliga i tjänst dygnet runt. Närstående
ombeds att kontakta områdesansvarig sjuksköterska dagtid om man
har några frågor.
Du betalar själv för läkarbesök, provtagning och medicin, detta faktureras. Taxiresor betalar du kontant.
Sjukgymnast/ fysioterapeut och arbetsterapeut finns att tillgå vid
behov.

BIBLIOTEK
Det finns möjlighet att låna böcker.

KIOSK

Öppen vardagar under kontorstid vid förfrågan.

POST
Personlig post delas ut dagligen och personalen hjälper dig att posta
dina egna brev.

KOST/MÅLTIDER
Maten lagas i köket här på Blomstervägen. Maten lagas från grunden.
Måltiderna serveras i matsalen på den enhet där du vistas eller i din
lägenhet. Vi serverar husmanskost, och tar i möjligast mån hänsyn till
personliga önskemål.
Måltiderna serveras cirka:
•

Frukost 08.30-10.00

•

Lunch 12.00-12.30

•

Kaffe 15.00-15.30

•

Kvällsmat 17.00-18.00

•

Kvällskaffe/nattmål enligt önskemål

NÄRSTÅENDE OCH BESÖK
Närstående och vänner är alltid välkomna. Under måltiderna ser vi
gärna att man som närstående tar med sig sin anhörig in i lägenheten eller sitter avskilt i de allmänna utrymmena. Detta för att vi är
måna om en lugn måltidsmiljö.
Stora entrén är låst på kvällstid efter klockan 16.00 och hela dygnet
under helger. Ring på dörrklockan så öppnar personalen.
Hjälp och stöd från närstående är värdefull. Vid läkar- och tandläkarbesök är det i första hand anhöriga som ska följa med.

STÄD/TVÄTT
Städ och tvätt ingår i servicen.
Dina kläder ska vara maskintvättbara i minst 40 grader, märk kläder
med namn för att underlätta hanteringen. Vi ansvarar inte för tvätt av
kläder/ textilier i ylle eller andra känsliga material.
Städning av lägenheten utförs varannan vecka, och hygienstädning
görs vid behov.

SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT
All personal inom vård och omsorg har tystnadsplikt och dina personuppgifter omfattas av sekretess. Det innebär att personal inte får
berätta för någon vad du har talat om i förtroende eller vad de har
fått reda på om dina personliga förhållanden.
Tystnadsplikten gäller också mellan myndigheter, vilket innebär att
uppgifter inte får lämnas ut utan ditt samtycke. Tystnadsplikten för
personal gäller även efter det att hen har avslutat sin anställning i
Gislaveds kommun.

GÅVOR
Personalen får inte ta emot gåvor eller annan belöning. Vill man ge en
gåva kan detta göras till trivselkassan, dessa pengar går till alla som
bor på Blomstervägen. Personalen får inte hjälpa till vid eller bevittna
upprättande av testamente, gåvobrev eller liknande värdehandlingar.

SYNPUNKTER/KLAGOMÅL
Gislaveds kommun vill ständigt förbättra och utveckla sina verksamhetsområden och tjänster. Därför är det viktigt att vi får reda på vad
du tycker så att vi hela tiden kan bli bättre. Har du några klagomål/
synpunkter på våra verksamheter och vår service berätta det för
oss genom att fylla i något av webbformulären på www.gislaved.se
Självklart kan du även lämna klagomål och synpunkter på andra sätt
som finns beskrivna på kommunens hemsida.

VÅR VÄRDEGRUND
På Blomstervägens demenscentrum arbetar vi utifrån ett salutogent
synsätt, där individens behov styr. Det råder en ömsesidig dialog
mellan hyresgäst, närstående och personal. Vi bemöter varandra
med respekt och tillit.
Blomstervägens demenscentrum är en lärande organisation där vi
förmedlar yrkesstolthet och omsätter kompetensen i våra handlingar.

ANTECKNINGAR

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS OM
DU HAR FRÅGOR
•

Blomstervägens reception 0371 - 813 11

•

Områdeschef 0371 - 813 08/ 0371-48 51 26

•

Demenssjuksköterska 0371 - 813 12

•

Sjuksköterska 0371 - 813 07

Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED

omsorg & stöd

Tel. 0371-810 00
kommunen@gislaved.se
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