Välkommen till särskilt boende i
Skurups Kommun
Flintebro
Lillgården
Bruksgården

Skurups kommun särskilda boende erbjuder en boendemiljö som ger
trygghet, inflytande och social gemenskap. Du möter personal som har rätt
kunskaper för att ge dig den omsorg och vård du kan behöva. Boendet är
bemannat dygnet runt. Alla lägenheter har pentry och stora
hygienutrymme.
Att flytta är ofta en stor omställning i livet både för dig och dina
närstående. Vi vill med denna broschyr ge information och råd vid en flytt
till särskilt boende.

Lillgården
På Lillgården finns 32 lägenheter. Lillgården är i två plan och lägenheterna
är grupperade i fyra enheter. Tre enheter är avsedd för personer med
demenssjukdom. En enhet är avsedd för personer som har beslut på
korttidsvistelse eller växelboende. Lillgården är beläget på Lillgatan 1,
centralt placerad i Skurups tätort.

Bruksgården
Bruksgården är fint placerat i utkanten av Rydsgård med en vacker kyrka
på nära avstånd. På Bruksgården finns fyra enheter med totalt 36
lägenheter, samtliga på ett plan. Samtliga lägenheter är avsedda för
personer med demenssjukdom. Bruksgården är beläget på Prostensväg 1 i
Rydsgård.

Flintebro
På Flintebro finns fem enheter med totalt 44 lägenheter, samtliga på ett
plan. Två enheter är avsedda för personer med demenssjukdom. Flintebro
är beläget på Flintebrogatan 1, centralt placerad i Skurups tätort.

Om bostaden
Alla lägenheter är utrustade med säng och tillhörande madrass. Utöver
sängen möblerar du med egna möbler och personliga tillhörigheter. Du
behöver även ha med dig egna textilier så som tex handdukar, sängkläder
och gardiner. Persienner eller rullgardiner ingår inte men kan i vissa fall
överlåtas från tidigare hyresgäst.
I samband med flytt till särskilt boende är det viktigt att du gör en
adressändring samt ändring i folkbokföringen. Rekommendation att
teckna en hemförsäkring eftersom det inte ingår i boendet.
Varje lägenhet är utrustad med trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp
vid akuta situationer.
Förutom hyran betalar du för kost, vård och omsorg enligt beslut i Skurups
kommun. Information om aktuella kostnader finns på kommunens hemsida
och i avgiftsbroschyren.

Mat och måltider
Du erbjuds tre huvudmål och ett flertal mellanmål varje dag.
Måltiderna ska tillgodose den enskildes behov av energi och näringsämnen
för att främja en god hälsa. Två lunchrätter, varav minst en animalisk, ska
erbjudas i särskilt boende. Vissa högtider uppmärksammas speciellt i form
av ”festligare menyer”.

Tvätt
Personalen hjälper dig med din tvätt. Därför behöver kläder, sängkläder
och övriga textilier vara märkta med ditt namn. Ansvaret för märkningen
ligger på dig eller någon närstående. Du kan använda namnlappar eller
märkpenna. Plagg som ska handtvättas ansvarar inte personal för.

Kontaktman och genomförandeplan
När du flyttar till särskilt boende erbjuds du en kontaktman vars uppdrag är
att främja kontakten och bygga upp en trygg och hållbar relation mellan
dig, närstående och personal. Dina behov av stöd och hjälp samt vanor och
önskemål skrivs in i genomförandeplanen. Genom planen tydliggörs för
dig och personalen vad som ska göras.
Kontaktmannen har ansvar för att följa upp din genomförandeplan var
sjätte månad eller när behovet förändras. Uppföljningen görs tillsammans
med dig och om du önskar dina närstående.

Privata medel
Behöver du hjälp med inköp och bankärende är det närstående eller God
man som hjälper dig. Inköp kan göras i varubussen som stannar utanför
boendet en gång i veckan.

Hälso- och sjukvård
På boendet kan sjuksköterska kontaktas dygnet runt. Förutsatt att du har
hemsjukvård. Fysioterapeut och arbetsterapeut kan kontaktas vid behov.
Oral Care kommer regelbundet för munhälsokontroll. Du kan även välja
annan tandläkare om det så önskas. Vid behov av besök hos
läkare/tandläkare ser vi helst att närstående i första hand följer med dig.

Kvalitetsuppföljning
För att ge god kvalitet på vård och omsorg gör Skurups kommun årligen en
uppföljning i form av enkäter och intervjuer.
I kommunen arbetar en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som
ansvarar för att personer får en säker och ändamålsenlig hälso- och
sjukvård av god kvalitet.
Det finns lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Skurup. De lokala
värdighetsgarantierna talar om vad de äldre och deras närstående kan
förvänta sig av äldreomsorgen.

Utflyttning
Vid utflyttning från boende i Skurups kommun debiteras hyra till och med
två vardagar efter lägenheten är tömd. Slutstädning debiteras enligt
gällande taxa.
Eventuellt utkvitterad nyckel återlämnas i samband med utflytt.
Bortkommen nyckel debiteras av låsfirma.
Vid utflyttning åligger det den enskilde och/eller närstående att göra en
adressändring.

Tystnadsplikt
All personal har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon
obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden utan att du
gett ditt samtycke.

Synpunkter och klagomål
Vi arbetar för att ge en god kvalitet i vår verksamhet. Vad du tycker är
därför mycket viktigt.
Skurups kommun har bestämt en särskild rutin för att ta hand om klagomål
och synpunkter. Du kan lämna klagomål och synpunkter via hemsidan eller
skicka in det med post.

Kontaktlista Bruksgården
Bruksgården
Prostens väg 1
274 60 Rydsgård
Telefon Administration
Telefon Enhetschef:

0411 - 53 81 05
0411 - 53 81 04

Enheter
Blåbärsstigen
Smultronstigen
Solgläntan
Björnbärsstigen
Dagverksamhet Gläntan

0411 - 53 81 25
0411 - 53 81 21
0411 - 53 81 24
0411 - 53 81 23
0411 - 53 81 06

Kontaktlista Flintebro
Flintebrogatan 2
274 35 Skurup
Telefon Administration
Telefon Enhetschef

0411 - 53 64 19
0411 - 53 62 06

Enheter
Opalen
Safiren
Diamanten
Briljanten
Rubinen
Dagverksamheten Kristallen

0411 - 53 61 75
0411 - 53 61 72
0411 - 53 61 76
0411 - 53 61 74
0411 - 53 61 73
0411 - 53 61 80

Kontaktlista Lillgården
Lillgården
Lillgatan 1
27435 Skurup
Telefon Administratör
Telefon Enhetschef

0411 - 53 60 41
0411 - 53 61 50

Enhet 1-7
Enhet 8-16
Enhet 24-32
Korttidsenhet/växelboende

0411 - 53 61 52
0411 - 53 61 51
0411 - 53 61 56
0411 - 53 61 66
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