Kontakt
Ring kommunens växel 0435-390 00 och fråga
efter biståndshandläggaren eller områdeschefen
inom LSS.
Vård- och omsorgsförvaltningen

Gruppboende
Bokeliden
Vi gör det tillsammans
för att få det att fungera

Vård- och omsorgsförvaltningen
Perstorps Kommun
Tel: 0435-390 00

Det ska kännas
meningsfullt att vakna
på morgonen

Gruppboende LSS
Gruppbostäder enligt LSS (lagen om särskilt
stöd och service för vissa funktionshindrade) är
ett boende för vuxna med funktionshinder. I
bostaden finns personal tillgängligt dygnet runt
som har kompetens om din funktionsnedsättning
och kan ge stöd som du behöver. Du bor I en
egen lägenhet med tillgång till ett gemensamt
utrymme där du kan umgås med andra. Den hyra
du betalar ingår hyra och god vård.
I bostaden får du stöd för att planera och sköta
det egna hushållet, ordna fritidsaktiviteter och
hålla kontakt med närstående. Personalen ordnar
även aktiviteter som du kan följa med på.

Individuell plan
När du flyttar in i boendet erbjuds du ett samtal med
kontaktperson, sjuksköterska och ev. enhetschef.
Detta för att lära känna dig och få veta lite om dina
intressen. Om du önskar får gärna någon anhörig
delta i samtalet. Vi ska också tillsammans med dig
göra en plan i vilken det står hur du vill att hjälpen
ska utföras. Du blir också erbjuden ett
uppföljningssamtal.
Sjukvård och läkemedel
Sjuksköterskan ansvarar för att du får den hälso-och
sjukvård som du behöver, samt ser till att läkaren
kontaktas vid behov. Besök på vårdcentral,
hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel
betalas efter samma regler som gäller för ordinärt
boende, högkostnadskort gäller. Hjälpmedel du
använder tar du med dig till boendet.
Anhöriga/Närstående
Som anhörig/närstående är du en viktig resurs för
din anhörig. Och du ska alltid känna dig
välkommen till boendet när du önskar.

Kontaktperson
Du kommer att erbjudas en egen kontaktperson i
personalgruppen. Kontaktpersonen ska se till att
du får den hjälp du behöver på det sätt ni
kommit överens om. Dessutom ska
kontaktpersonen ha kontinuerlig kontakt med
dina anhöriga om du önskar.

