Socialförvaltningen
informerar

Välkommen till
Korttids

Öjersbogården

Korttidsplatser på Öjersbo
Här på Korttids arbetar undersköterskor,
sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Vi lägger fokus på rehabilitering där det ingår träning och
där din egen kropp är det bästa träningsredskapet. Tänk därför på att göra så mycket som du kan själv, till exempel sköta
hygien, klä på dig med mera.
Vi kommer även att hjälpa och stötta dig till ett så bra
välmående som möjligt.
Du kommer att bo på rum_______ och ha __________
och _________ som kontaktpersoner.

En dag på korttids ser ut så här:
Frukost 08:00-10:00
Lunch 12:00
Vila (för den som vill) 13:00-14:30
Eftermiddags fika 14:30
Middag 16:30
Kvällsfika 19:00

Kläder och hygien

Du kommer att behöva ha med dig egna märkta kläder som
vi kommer att tvätta åt dig. Hygienartiklar som duschsaker,
tandkräm, tandborste, kam, deodorant, lotion, rakapparat/
hyvel och raklödder eller andra saker som du brukar

använda. För att kläder inte ska förväxlas vill vi att kläderna
ska vara märkta hemifrån. Det går även bra att ta med något
personligt hemifrån, som t ex ett fotografi, filt m.m.

Vårdplanering

Under din vistelse har vi olika slags möten som vårdplanering och gör en genomförandeplan. Där vi
tillsammans diskuterar vad som är bäst för Dig, nu och i
framtiden. Vi arbetar även efter Senior Alert.

Värdesaker

Vi ansvarar inte för dina värdesaker. Det finns möjlighet att
låsa in värdesaker på expeditionen.

Mediciner

Tänk på att ta med dina mediciner och hjälpmedel samt
kontanter till eventuella medicinuttag, sjukbesök, hår-/
fotvård m.m. Vi för kassabok och spar kvitton.
Inkontinenshjälpmedel och recept skrivs ut individuellt till
varje person vid hemgång.

Adress och telefonnummer
Adress

Korttidsplatser Öjersbogården
Esbjörnsvägen 13
738 21 Norberg

Telefon

Telefonnumret till personal är 0223-292 86.
Våra boende har tillgång till en bärbar telefon för både inoch utgående samtal. Den bokas genom personalen.
Telefonnumret är 0223-292 70
Sjuksköterska
Margareta Forsström 0223-292 86

Arbetsterapeut
Francine Hagerimana 0223-292 19
Fysioterapeut
Kristina Tinkler 0223-291 94
Områdesschef
Kajsa Törner Liljeqvist 0223-292 43
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