Jurslavägen 36-38

Välkommen till Jurslavägen 36-38!

Jurslavägen 36-38 är ett äldreboende som ligger invid skogen i Jursla, ett fint och
lugnt område utanför Norrköping.
Huset består av tre våningar med åtta lägenheter på varje plan, stor gemensam
balkong finns på våning två och tre samt en stor altan i bottenplan som samtliga
boende har tillgång till.
På Jurslavägen 36-38 arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden
som har lång erfarenhet av vård och omsorg. Det finns tillgång till personal alla
dygnets timmar.
Som boende på Jurslavägen 36-38 har du en egen kontaktperson som tillsammans
med dig, dina närstående och övrig personal ser till att du trivs och får den vård
och omsorg du behöver för att må bra.
VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vi vill arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och möta dig med respekt,
ödmjukhet och empati.
Inflyttning
Boendet på Jurslavägen 36-38 är din egen lägenhet. Här möblerar du med dina
egna möbler. Säng och sänglinne ingår.
Hyresavtal
Du får skriva under ett eget hyresavtal när du har flyttat in.
Säga upp lägenheten
Uppsägningstiden är en kalendermånad, det betyder månaden du säger upp och
månaden efter det. Om det finns skäl kan vi komma överens om kortare tid. Hyran
avslutas från och med den dagen lägenheten är tom. Slutstädning gör Jurslavägen
36-38:s personal när lägenheten är tom.
Hemförsäkring
Eftersom boendet räknas som ditt eget bör du har en egen hemförsäkring.
TV-licens
Jurslavägen 36-38 betalar TV-licensen.
Måltider
Du kan välja att äta dina måltider i allrummet tillsammans med de andra boende
eller i din egen lägenhet.
Aktiviteter
Det finns möjlighet till aktiviteter som gymnastik, bingo, musikunderhållning,
frågesport, studiecirkel med mera. Aktiviteterna är oftast på förmiddagarna.
Brukarråd
Du har möjlighet att påverka ditt boende på Jurslavägen 36-38 genom brukarrådet.
Dessa träffar har vi två gånger på hösten och två gånger på våren. Där kan du ta
upp dina frågor och funderingar till diskussion.
Anhörigträffar
På Jurslavägen 36-38 anordnar vi anhörigträffar två gånger per år. På
anhörigträffarna informerar vi om vad som hänt och vad som kommer att hända.
Ibland har vi ett aktuellt tema. Givetvis är du som bor här också välkommen att
delta på träffen.

Sjuksköterskor
På Jurslavägen 36-38 arbetar sjuksköterska alla dagar i veckan mellan 6.45-17.00.
Vardagar är det nästan alltid två sjuksköterskor och på helger arbetar en
sjuksköterska 6.45-17.00. Kväll och natt finns sjuksköterska tillgänglig via sjukoch hemvårdsteamet.
Läkare
En gång i veckan kommer en läkare från Åby Vårdcentral hit. Det finns också
möjlighet att få hembesök vid behov.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster
En gång i veckan kommer arbetsterapeut och sjukgymnast från Resurscenter hit.
Frisör och fotvård
Det finns möjlighet att boka tid hos frisör och fotvård på Jurslavägen 36-38. Din
kontaktperson hjälper dig att boka tid. Både frisör och fotvård vill ha kontant
betalning.
Genomförandeplan
För oss är det viktigt att du trivs och känner dig trygg.
Tillsammans med din kontaktperson går ni noggrant igenom hur du vill ha din
omvårdnad och det stöd du behöver för att du ska må bra. Detta skriver vi sedan
ner i en genomförandeplan som blir det avtal som ska vägleda oss att ge dig hjälp
och stöd på det sätt du önskar. Planen går att ändra när som helst. Dessutom
utvärderar du och din kontaktperson den med jämna mellanrum.
Kontaktperson
När du flyttat till Jurslavägen 36-38 kommer du att få en kontaktperson som ska
se till att du trivs och mår bra.
Kontaktpersonens uppgift är att:
•

genom samtal med dig komma överens om hur du vill ha din omvårdnad
och ditt stöd.

•

skriva ner det ni kommit överens om i en individuell målplan och att följa
upp den regelbundet.

•

se till att du får tillgång till de aktiviteter som finns utifrån dina intressen,
önskemål och behov.

•

ge dig och dina närstående aktuell information.

•

arbeta för att skapa möjligheter till goda kontakter mellan dig, dina
närstående och personal.

Tycker du inte att det fungerar med din kontaktperson har du möjlighet att byta till
en annan kontaktperson. Prata med enhetschefen så får du hjälp.

Välkomstsamtal
Cirka en vecka efter att du flyttat in kommer din kontaktperson att ha ett
välkomstsamtal tillsammans med dig. Om du vill kan även dina närstående
och/eller god man vara med.
En sjuksköterska kommer också att vara med.
Samtalet är till för att du ska få möjlighet att berätta om dig själv och hur du vill
ha din hjälp. Det är också ett tillfälle för oss att lära känna dig bättre.

Klagomål och synpunkter
För att vi ska kunna bli bättre är det viktigt att få ta del av dina synpunkter och
eventuella klagomål.
Om du känner dig missnöjd med något ska du vända dig till din kontaktperson,
någon annan i personalgruppen eller kontakta enhetschefen.
Kommer vi inte fram till en gemensam lösning kan du gå vidare med frågan.
Kontakta vård- och omsorgskontoret så här:
•
•
•

Ring oss på vård- och omsorgskontoret på 011-15 20 88
Du kan också skriva till oss på vård- och omsorgsnämnden, Norrköpings
kommun, 601 81 Norrköping. Du behöver inte ha frimärke
Du kan också e-posta oss på vardochomsorgskontoret@norrkoping.se

Kontaktuppgifter:
Enhetschef: 011-15 34 35
Sjuksköterska, 011-15 54 15
Våning 1, 011-15 54 11
Våning 2, 011-15 54 12
Våning 3, 011-15 54 14

