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Välkommen till Bygdevägen 15
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Bygdevägen 15
Bygdevägen 15 är ett äldreboende som ligger i samhället Östra
Husby på Vikbolandet. I närområdet finns grönområden, affär,
apotek och vårdcentral.
Huset har 60 lägenheter, uppdelat på 7 avdelningar varav 3
avdelningar är för personer med demenssjukdom
På markplan finns en stor gemensam innegård och på andra
våningen finns gemensamma balkonger för utevistelse.
Närstående
Närstående och andra besökare är alltid välkomna. Ytterdörren är
låst klockan 17.00–07.00. Vid ingången finns en porttelefon, ring
den avdelning du vill besöka så öppnar personalen till dig.
Vi har anhörigträffar två gånger/år. Då berättar vi om verksamheten
och ni får möjlighet att ställa frågor till personal och enhetschefer.
Vi tar tacksamt emot era synpunkter och tankar.
På Bygdevägen 15 arbetar vi efter den nationella värdegrunden för
äldreomsorg; varje boende ska få leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. Detta innebär:
• du kan så långt som möjligt påverka när och hur du får hjälp
och stöd
• din omsorg planeras och genomförs tillsammans med dig
• du får ett gott bemötande från personalen
• du ska uppleva att vi lyssnar på dina synpunkter och önskemål
• ditt privatliv, din integritet och dina livsval respekteras
• du ska känna dig trygg
Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, där dina egna
resurser tas till vara.
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Din lägenhet
Din lägenhet är ditt eget boende, du möblerar med egna möbler och
gardiner.
I lägenheten finns en säng. Sänglinne ingår i hyran men du får
gärna ta med kudde, filt, täcke.
Vi erbjuder dig tvätt av kläder, men kläderna måste tåla maskintvätt
och vara märkta med ditt namn.
Om du vill ha telefon flyttar du med din fasta hemtelefon eller har ett
mobilt abonnemang.
Vill du ha dagstidning prenumererar du som vanligt.
Bygdevägen 15 har TV-licens för alla som bor här.
Du ska ha en hemförsäkring, gärna kompletterad med en
allriskförsäkring.
Värdesaker
Varje lägenhet har ett värdeskåp där du kan förvara värdesaker och
pengar. Om du har behov av hjälp med hantering av pengar kan din
kontaktman hjälpa dig.
Kontaktman
När du flyttar till Bygdevägen 15 kommer du att få en kontaktman,
någon av personalen som ansvarar extra för din omvårdnad och ditt
stöd.
Kontaktmannens uppgift är att:
• genom samtal med dig komma överens hur du vill ha din
omvårdnad och stöd för att det ska passa dig och dina behov
• se till att du får tillgång till de aktiviteter som finns utifrån dina
intressen och önskemål
• ge dig och dina närstående aktuell information
• skriva ner en genomförandeplan som följs upp kontinuerligt.
Hälsovård och sjukvård
Varje avdelning har en ansvarig sjuksköterska som ansvarar för den
medicinska omvårdnaden. Sjuksköterska finns i huset vardagar
klockan 06.45 – 17.00. Efter klockan 17.00 samt helger och nätter
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ansvarar sjuk- och hemvårdsteamet för den medicinska
omvårdnaden.
Läkare kommer två gånger/vecka. Vid behov finns möjlighet till
hembesök.
Arbetsterapeut och sjukgymnast kommer varje vecka.
Det finns kurator inom vård- och omsorgskontoret för de som
behöver hjälp. Din kontaktman kan förmedla kontakt. Vi kan även
förmedla kontakt med anhörigstöd om behov finns.
Måltider
Måltiderna är bland det viktigaste på dagen och ska vara trivsamma
stunder. Frukost, mellanmål och kaffe ordnas på varje avdelning.
Lunch och kvällsmat lagas i köket på Bygdevägen 15. Du väljer själv
om du vill äta i din lägenhet eller i den gemensamma matsalen. Som
närstående kan du beställa mat. För mer information prata med
personalen på avdelningen.
Aktiviteter
Vi har en aktivitetsansvarig som erbjuder aktiviteter varje vardag.
Aktiviteterna kan bland annat bestå av sång och
musikunderhållning, högläsning, bingo, andakt, fikastund,
promenader och sittande gymnastik. Under sommarhalvåret
förlägger vi en del aktiviteter utomhus.
När något behöver förbättras
För oss är det viktigt att få ta del av dina synpunkter och eventuella
klagomål. Om du känner dig missnöjd med något så kan du vända
dig till din kontaktman, till någon annan i personalgruppen eller
enhetscheferna.
Om vi inte kommer fram till en gemensam lösning kan du gå vidare
med frågan. Det finns en rutin för klagomålshantering i Norrköpings
kommun.
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Kontakta oss
Adress. Bygdevägen 15
610 24 Vikbolandet
E-post: sabo.bygdevagen15@norrkoping.se
Telefonnummer:
Avdelning 1
153621
Avdelning 2
153622
Avdelning 3
153623
Avdelning 4
153624
Avdelning 6
153626
Avdelning 7
153627
Avdelning 8
153625
Sjuksköterska 156657
Enhetschef avdelning 1, 2, 3, 4 152721
Enhetschef avdelning 6, 7, 8 152718

Din kontaktman är:………………………………………..
Din ansvariga sjuksköterska är:…………………………

