TELEFONLISTA
Sjuksköterskeexpedition
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Biståndshandläggare
telefontid:
måndagar - torsdagar kl. 08.30 - 09.30
och fredagar 10.00 - 11.00

Områdeschef
Samordnare

0435-391 61
0435-391 52
0435-391 57
0435-392 14
0435-391 45

Ybbåsen

0435-391 34
0435-391 42

YBBÅSENS ENHETER
Våning 2
Våning 3

0435-391 64
0435-392 29

Vi arbetar för att du ska må bra
och trivas i ditt boende

I Perstorps kommun ska alla
kommuninvånare ha trygghet och tillit till
att erhålla en god och kvalificerad vård
och omsorg när de har behov av det

______________________________
Socialförvaltningen, 284 85 Perstorp
Tel. 0435-390 00, E-mail: kommunhuset@perstorp.se
www.perstorp.se

Ybbåsen
Ybbåsen är ett av kommunens två särskilda boenden.

Kontaktman

Huset består av 24 lägenheter i varierande storlek, från 40 till 61 m2. Lägenheterna
består av toalett/dusch, pentry i den mindre lägenheterna och kök i den större
lägenheterna. Det finna även tillgång till ett mindre källarförråd. På varje våning
finns ett gemensamhetsutrymme, som kallas för Torget, med TV. På Torget
dricker vi eftermiddagskaffe och umgås med andra som bor i huset.

När du flyttar in på Ybbåsen får du en kontaktman, d.v.s. en omvårdnadspersonal
som har i uppgift att vara spindeln i nätet kring dig. Kontaktmannens uppgifter kan
t ex vara att sköta de flesta omvårdnads- och serviceinsatserna hos dig så som att
beställa tid för fotvård, sjukvård, frisör och att hålla kontakten med dina
anhöriga/närstående, god man eller förvaltare samt att ansvara för att din
genomförandeplan är korrekt.

På entréplan finns områdeschef, administration, sjuksköterskor, arbetsterapeut och
sjukgymnast. Här finns även samlingslokal för möten eller aktiviteter.

Välkomstsamtal och Genomförandeplan

Eget boende i särskilt boende
Med eget boende innebär att det är som vilken lägenhet som helst. Lägenheten är
omöblerad bortsett från höj- och sänkbar säng. Du ska ha egna möbler, sängkläder,
toalettsaker, personliga saker, gardiner, ja allt som tillhör ett eget boende. När du
blivit beviljad särskilt boende innebär det att du får hjälp med den beviljade
insatserna som finns i beslutet. Personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande
arbetssätt vilket innebär att du i största mån ska utföra dina dagliga sysslor
tillsammans med omvårdnadspersonalen.
Om du önskar insatser utöver det som ingår kan du kontakta biståndshandläggaren
som gör en individuell prövning.

Ansökan och kontrakt
Ansökan om boende gör du hos en biståndshandläggare. Efter att du beviljats plats
i särskilt boende och har blivit erbjuden en lägenhet skrivs ett hyreskontrakt.
Nycklar till lägenheter kan om önskas kvitteras ut hos områdeschefen. Nycklarna
återlämnas på enheten, till områdeschefen eller till samordnaren.

Hälso- och sjukvårdsinsatser
Hälso- och sjukvårdsinsatser finns genom sjuksköterska dygnet runt. Läkare finns
kopplad till Ybbåsen med vilken sjuksköterskan i samråd bedömer medicinska
insatser. Du har också möjlighet att få kontakt med sjukgymnast eller
arbetsterapeut för bedömning och utprovning av hjälpmedel eller träning efter
enskilt behov.

Ca 14 dagar efter inflyttning erbjuds du ett välkomstsamtal där kontaktmannen
sammankallar alla berörda t ex anhöriga/närstående och sjuksköterskan. Under
välkomstsamtalet påbörjar kontaktmannen att skriva i en genomförandeplan vilken
utgår från dina behov och önskemål, levnadsberättelse och hur du önskar att
hjälpinsatserna ska utformas. Genomförandeplanen ska uppdateras vid behov eller
minst var 6:e månad.
Under välkomstsamtalet informerar kontaktmannen om personalens arbetsrutiner,
läkarkontakt, tandvårdskort, färdtjänst, posthantering etc. Sjuksköterskan
informerar om hälso- och sjukvårdsfrågor.

Följeslagare
Om du behöver ha någon person med dig vid t ex läkarbesök, sjukhus, tandläkare,
frisör, post- och bankärende etc. görs det i första hand av anhörig/närstående, i
andra hand av frivilligverksamhet och i tredje hand av Ybbåsens personal.

Trivselgrupp/Aktivitetsgrupp
På Ybbåsen finns en trivselgrupp/aktivitetsgrupp vars syfte är att erbjuda dig en
meningsfull vardag. Detta görs genom olika aktiviteter både i grupp och
individuellt.

Telefon/TV/Larm
I varje lägenhet finns uttag för telefonabonnemang. Varje boende ordnar och
bekostar själv sin telefon. I hyran ingår basutbudet för TV-kanaler. Önskas övriga
kanaler får du själv teckna avtal om det. Fibernät finns i samtliga säbo-lägenheter.
Trygghetslarm och dörrlarm installeras om behov finns.

