Värdegrund

Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla
människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott
arbete, lära sig och vara delaktiga.
Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet
med människor visar vi empati och engagemang.

Kontakt

Omvårdnadspersonal Solgården: 0580-804 17
Omvårdnadspersonal Heden: 0580-80419
Omvårdnadspersonal Korttidsboendet Ängen: 070-5367616
Sjuksköterska: 0580-804 22
Arbetsterapeut: 0580-804 61
Enhetschef: 0580-804 53
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Välkommen till
Solgården

Boendet

Solgården är ett särskilt boende med tillgång till personal
dygnet runt. På Solgården finns 25 anpassade lägenheter.
Lägenheterna är i varierande storlek och alla har egen
dusch/wc. Lägenheterna är utrustade med trygghetslarm,
uttag för tv och telefoni. Boendet tillhandahåller vårdsäng i
övrig möbleras och inreds lägenheten av hyresgästen.

Måltider

På Solgården serveras alla måltider. Vi får vår mat från
Centralköket.

Personal

På Solgården arbetar omvårdnadspersonal, vaktmästare,
sjuksköterskor, arbetsterapeut och enhetschef.

Externa resurser

Vi har regelbunden kontakt med läkare och
fysioterapeut/sjukgymnast. Fotvårdsterapeut och frisör
besöker boendet regelbundet.

Kontaktperson

Alla som bor på Solgården tilldelas en kontaktperson som
har i uppgift att vara ett särskilt stöd för dig.
Kontaktpersonen upprättar tillsammans med dig en
genomförandeplan som beskriver vad du behöver för stöd
och på vilket sätt stödet ska ges.

Tystnadsplikt

All personal inom Ljusnarsbergs kommun innefattas av
tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att det är

förbjudet för personalen att röja uppgifter om enskild
persons förhållande.

Aktiviteter

Vi arbetar tillsammans med anhöriga och
frivilligorganisationer för att tillsammans utveckla det
sociala innehållet. Exempel på aktiviteter som erbjuds är
bingo, promenader, gymnastik och sångstunder.

Klagomålshantering

Vi hoppas att du ska trivas hos oss. Skulle det dock vara så
att du är missnöjd med något så är det viktigt för oss att vi
får kännedom om detta. Du kan framföra dina synpunkter
genom att prata med omvårdnadspersonalen, kontakta
enhetschefen eller genom att fylla i vår klagomålsblankett
som du får när du kommer till oss.

