Information om
Kolarebackens
korttidsboende

Kolarebackens korttidsboende ligger på Mariestads sjukhus, våning 4:
Lockerudsvägen 12, 542 45 MARIESTAD

Korttidsboende kan beviljas





När närstående behöver avlastning
När hemsituationen sviktar
Under tid medan utredning om särskilt boende pågår
Vid vård i livets slutskede

Vår målsättning










Se till den enskildes behov, önskemål och bakgrund
Få en god omvårdnad och ett trevligt och bra bemötande
Känna trygghet i en lugn och rofylld miljö
Få den uppmuntran som du behöver för att i största möjligaste mån klara dig
själv och få tillfälle att återhämta krafter för att kunna återgå till hemmet
Ta vara på det friska
Ha regelbundna aktiviteter
Att de boende ska komma ut så ofta som möjligt
God kontakt med närstående och att de ska känna sig välkomna
Skapa en hem lik miljö

Personal
Korttidsboendet har Omvårdnadspersonal som arbetar dygnet runt.
Dagtid måndag till fredag finns en sjuksköterska på korttiden,
telefon till sjuksköterska 0501-75 64 03 eller 0501-75 64 05,
kvällar, nätter och helger finns kommunens gemensamma sjuksköterskor att nå vid
behov. Enhetschef som arbetar deltid/dagtid telefon 0501-75 64 00.
Måltider
Maten tillagas i centralköket o serveras i köket på resp. enhet.
Har man behov av att få mat in till sin egen lägenhet så ordnas detta.
Måltidstider, ca tider:
Frukost
F.m. fika
Lunch
Kaffe
Middag
Kvällsfika

8,30
10,30
12,30
15,00
17,00
19,00

Tvätt och personliga tillhörigheter
Vi ser gärna att kläder och tillhörigheter, även strumpor och sockor, är märkta med
namn. Personalen tvättar dina kläder om de inte kräver särskild behandling, därför är
det viktigt med märkning av kläderna. Du ska ta med dig egna toalettsaker som
tandborste, tandkräm, duschtvål, hårschampo och rakapparat. Sänglinne och
handdukar finns på boendet. Vi ansvarar inte för pengar och värdesaker. Låsbart
skåp finns att tillgå på rummet.

Mediciner och hjälpmedel
Mediciner tar du med hemifrån och lämnar till personalen. Kostnadsfria hjälpmedel
som du använder i hemmet ska du ta med, som till exempel rullator, rullstol och
lyftmatta. Eftersom inkontinensskydd är personliga ska du ta med dig dessa till varje
vistelse.
Telefon och besökstider
Det går bra att ringa till korttidsboendet,
Klippan 0501-75 6413
Skäret 0501-75 64 14
Vi har inga bestämda besökstider, man är alltid välkomna att hälsa på.

Huvudentré
Dörrarna låses 18,00, därefter finns porttelefon utanför entrén, märkt med
Kolarebacken, ring på denna så öppnar vi.
Klagomål / synpunkter
Det är viktigt för oss att du lämnar dina synpunkter, både när det fungerar och inte fungerar.
På så sätt bidrar du till att omsorgen i vår kommun blir ännu bättre. Tala gärna med den
klagomålet berör. Vänd dig i annat fall till enhetschefen på boendet.
Är du missnöjd med den hälso- och sjukvård du får inom kommunal regi vänder du dig till
ansvarig sjuksköterska på boendet eller till medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen
som nås via kommunens växel: 0501-75 50 00.

Vi hoppas du ska trivas hos oss!

