Plåtslagaregatan 8

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Äldreboendet Söderport, Plåtslagaregatan 8, stod
klart 2009. Boendet ligger i stadsdelen Hageby med
närhet till centrum och kommunikationer.
Personal
På Plåtslagaregatan 8 finns två enhetschefer, sjuksköterskor,
undersköterskor, vårdbiträden och samordnare som arbetar för
att ge dig en trygg, individuell och omtänksam omvårdnad. En
arbetsterapeut och sjukgymnast finns tillgängliga några dagar i
veckan. Personalgruppen på Plåtslagaregatan 8 representeras av en
bred kompetens i flera olika språk.
Som boende har du en kontaktman. Det är någon som har extra
ansvar för din vård och omsorg. Det finns en sjuksköterska på
varje våning som är ansvarig för den medicinska omvårdnaden.
Sjuksköterskan finns tillgänglig alla dagar klockan 06.45-17.00.
Resten av tiden är det sjuk-och hemvårdteamet som ansvarar för
sjukvården.

Vi anordnar regelbundet aktiviteter och underhållning, utifrån de
boendes önskemål.
Lägenheterna och gemensamma utrymmen
Huset har fyra våningar och det finns 60 lägenheter, varav fyra
dubbletter (lägenheter för två personer). Våning 2 är en demensavdelning med 9 lägenheter. Alla lägenheter har pentry och en
tvättmaskin med torktumlare i badrummet. Lägenhetsytan är
33-35 kvadratmeter. Dubbletterna är på 50 kvadratmeter. Varje
våning har tv-rum, matsal, vardagsrum och två stora inglasade
balkonger. I anslutning till våning 2 finns det en fin trädgård.
Träffpunkt
I anslutning till boendet finns Träffpunkt Plåtslagaregatan.
Där erbjuds olika aktiviteter och där finns också möjlighet att fika
eller äta lunch.
Adress och kontaktuppgifter
Besöksadress och postadress: Plåtslagaregatan 8,
603 48 Norrköping
Fax: 011-15 66 81
E-post: sabo.soderport@norrkoping.se
Telefon:
Enhetschef: Marita Jacobsson, 011- 15 66 70
Enhetschef: Viktoria Winge, 011- 15 66 71
Samordnare: 011- 15 66 80
Våning 2: 011-15 66 82
Våning 3: 011-15 66 83
Våning 4: 011-15 66 84
Våning 5: 011-15 66 85

Sjuksköterska våning 2: 011-15 66 72
Sjuksköterska våning 3: 011-15 66 73
Sjuksköterska våning 4: 011-15 66 74
Sjuksköterska våning 5: 011-15 66 75

Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun erbjuder stöd,
omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. Oavsett ålder eller
eventuella funktionsnedsättningar ska alla i kommunen ha samma
möjligheter att utvecklas och känna sig delaktiga och jämlika.
Med nya metoder och modern teknik skapar vi mer tid för mänsklig
kontakt och omtanke, och ger människor större frihet att välja hur
man vill leva sina liv.
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