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Du har ansökt om och blivit beviljad en insats enligt  
socialtjänstlagen – särskilt boende.

Det betyder att du har fått hyra en lägenhet på ett särskilt 
boende för äldre. Men det är inte bara lägenheten som 
ingår, du får också det stöd och den service som du har 
behov av och vill ha, dygnet runt alla dagar i veckan. 

I verksamheten arbetar mest omsorgsspecialister, med-
arbetare som är bra på att lösa problem, ge dig möjlighet 
att använda dina förmågor och att ge dig stöd när  
förmågan sviktar. 

Lägenheten är din – du bestämmer själv hur den ska vara 
möblerad och tar med dina egna saker, på precis samma 
sätt som om du skulle flytta till en annan hyreslägenhet. 
Det finns ett undantag och det är att verksamheten håller 
med en säng. Sängen är en speciellt utformad säng som 
går att höja och sänka för att vi ska kunna ge dig så bra 
omsorg som möjligt samtidigt som vi sparar på våra  
ryggar.

För oss är det också viktigt att berätta att ett särskilt 
boende för äldre inte är ett sjukhus och det är inte en vård-
inrättning – det är en form av kollektivt boende där du får 
omsorg dygnet runt. Vårt fokus är att skapa en bra dag. 

Det finns också tillgång till viss begränsad sjukvård och 
rehabilitering, det får du information om i en separat  
folder. 

Som anhörig är du alltid varmt välkommen att vara här 
hos din närstående. Du deltar själv så mycket du vill i det 
som pågår i verksamheten. Ni har full tillgång till alla 
gemensamma lokaler och vi har inga besökstider. Vill ni 
använda det gemensamma köket måste ni dock säga till 
någon i personalen som kan hjälpa till och visa hur det 
fungerar. Det är inte du som är besökare hos oss, utan vi 
som arbetar här som kommer på besök i ditt hem.

Det är väldigt viktigt för oss att du trivs så tveka aldrig att 
fråga eller säga till om du tycker att vi kan göra något 
annorlunda för att din dag ska bli bättre!

Vi garanterar att du så långt det är möjligt ska få hjälp när 
du vill ha den, hur du vill ha den och vem du vill ska 
utföra hjälpen!

Vi önskar dig riktigt, riktigt varmt välkommen! 
 
Hälsningar från  
Camilla och alla medarbetare på Dalängen!

Välkommen till Dalängens äldreboende
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Dalängens äldreboende har 18 enrumslägenheter  
fördelade på två enheter. På Dalängens äldreboende bor 
personer med demenssjukdom och med demensliknande 
symptom. 

Boendet är beläget på Dalvägen 5 och är bemannat  
dygnet runt med personal som har undersköterske- 
utbildning. 

Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt. Även arbets-
terapeut och sjukgymnast ingår i teamet som arbetar  
tillsammans.

Varje boende har en kontaktperson som är den som  
känner den boende bäst av all personal, som ansvarar för 
den boendes välbefinnande samt i första hand håller  
kontakt med anhöriga och närstående.

All mat lagas på plats av vår husmor och varje dag serveras 
frukost, lunch med dessert, middag och minst två  
mellanmål. 

Boendet har en trädgård med många olika växter och 
träd. Här finns både plommon-, päron- och äppelträd. 
Varje boendeenhet har ett gemensamt matrum och  
vardagsrum. Vardagsrummet har direkt utgång till en 
trevlig uteplats. 
 
Dagarna fyller vi med olika aktiviteter. I så stor utsträck-
ning som möjligt tar vi reda på vilka aktiviteter som före-
dras och hjälper till att skapa en meningsfull  
tillvaro. 

Exempelvis finns det möjlighet till promenader, delta i 
enklare rörelsegymnastik, spela kortspel, spela brädspel 
eller bara samtala, sjunga, lyssna på musik eller en stunds 
samvaro. Önskar du delta i Svenska kyrkans andakter så 
kommer de regelbundet på besök.  

Det här är Dalängens äldreboende
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När en ledig lägenhet på Dalängen erbjuds kommer du att 
träffa Dalängens enhetschef och tillsammans kommer ni 
tillsammans att planera runt det praktiska inför inflytt-
ning. Du kommer att få möjlighet att se lägenheten och ni 
betsämmer ett datum för inflyttning. Normalt sett är 
tiden mellan erbjudandet till dagen för inflyttning kort så 
det är viktigt att vi hjälps åt att få allt att komma på plats. 

Du kommer att få en checklista med bra saker att tänka 
på att ta med till den nya lägenheten på Dalängen.  
Se checklistan på sida 6.

Fyll gärna i levnadsberättelsen som vi har bifogat längst 
bak i den här broschyren. Levnadsberättelsen underlättar 
för personalen och ger också bra idéer och tips om vad 
som är viktigt att känna till om just dig, dina intressen, 
vad som är viktigt att veta om dig och vad som varit  
viktigt i ditt liv.

Den närmsta tiden efter inflyttning kommer kontakt- 
personen att kalla anhöriga till ett välkomstsamtal där ni 
går igenom hur många praktiska saker ska skötas,  
exempelvis vem som ska handla vissa saker, hur kontakten 
ska hållas på bästa sätt och så vidare. Där finns det  
möjlighet för anhöriga att ställa frågor och funderingar.  

Vid välkomstsamtalet kan Dalängens sjuksköterska att 
vara med om det finns behov. Kontaktpersonen kommer 
så snart som möjligt efter inflyttning att påbörja en 
genomförandeplan. Tillsammans hjälps vi åt att hitta 
struktur, rutiner och en bra möjlighet att trivas.  
Läs mer om välkomstsamtalet på sida 12.
 
Om du önskar få hjälp med inköp eller annat som kräver 
hantering av dina egna pengar har vi en utarbetad rutin 
för att ansvara för dina pengar. Du har också möjlighet att  
förvara dina pengar inlåst i ett säkerhetsskåp. 

Om du har dyrbara eller värdefulla smycken är det viktigt 
att vara medveten om att vi på boendet inte ansvarar för 
värdeföremål. Dessa kan om du önskar förvaras inne i ett 
låst skåp i din lägenhet där personalen har nyckel eller i 
värdeskåpet på kontoret. 

Vid planerade besök på sjukhus, vårdcentral eller  
liknande så är det önskvärt att anhörig följer med. Om 
det inte är möjligt kan vi ordna så att en från personalen 

följer med. 
 
Om det är aktuellt med ett akut sjukhusbesök där det 
krävs ambulanstransport eller sjukresa så följer inte 
personal med i ambulansen eller taxin utan transportören 
ansvarar för att du hamnar på rätt plats. Självklart  
kommer du som anhörig att få vetskap om din  
närstående behöver åka in till sjukhuset. 

Det underlättar mycket för personalen om alla dina 
kläder och sängkläder är märkta med namn. Personalen 
på boendet sköter om din tvätt. Har du särskilt dyrbara 
eller speciella kläder som kräver särskild behandling så 
som kemtvätt bör det tas om hand av en närstående.

Dammsugare, mopp, rengöringsmedel och tvättmedel 
finns på boendet.

Anhöriga är välkomna när det passar er bäst. Prata gärna 
med personalen på Dalängen om ni kommer under  
måltiderna så kan vi hjälpa er att göra besöket bra. 

Praktisk information - innan inflyttning
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Det kommer att ta lite tid och lära känna varandra och 
den första tiden är det just det vi ska göra. Personalen ska 
lära sig dina rutiner, vad du tycker om och inte tycker om. 

Vart eftersom kommer den person som är din 
kontaktperson att forma allt detta till det vi kallar för 
genomförandeplan. Det är det dokument som personalen 
kan använda för att hjälpa dig på just det sätt som du  
önskar och som är bra för dig. Genomförandeplanen 
upprättas med dig eller din företrädare. Den är ett levande 
dokument som ständigt uppdateras. 

Sjuksköterskan:
På boendet arbetar förutom undersköterskor och vård-
biträden även sjukssköterskan. Sjuksköterskan är ansvarig 
för din medicinska vård. I samband med inflyttning  
kommer du att träffa sjuksköterskan och bestämma om 
det allra viktigaste runt dina läkemedel och din hälsa.

När du har kommit tillrätta kommer sjuksköterskan att 
träffa dig och din företrädare för att göra en medicinsk 
vårdplanering där ni tillsammans mer utförligt 
dokumenterar det som är viktigt runt din hälsa och hur

exempelvis anhöriga ska kontaktas vid sjukdom och så 
vidare. Du kan läsa mer om hur sjuksköterskan på det  
särskilda boendet arbetar på sida 8.

Fysioterapeut och arbetsteapeut:
Tillsammans med omvårdnadspersonalen och sjuk- 
sköterskan arbetar fysioterapeut och arbetsterapeut. De 
hjälper till med att prova ut hjälpmedel för att stötta och 
hjälpa dig med att bevara dina kroppsliga funktioner. Du 
kan läsa mer om hur rehabpersonalen arbetar på sida 8.  

Kontaktperson:
Du kommer att få en särskild person utsedd till din  
kontaktperson. Kontaktpersonen är en person från 
omvårdnadspersonalen som särskilt kommer se till att du 
har det bra och vara den som sköter eventuella inköp med 
mera. Din kontaktperson kommer kort efter din  
inflyttning att kalla dig och din företrädare till ett  
välkomstsamtal. Där kommer ni att gå igenom praktiska 
saker som är viktigt för att du ska trivas, må bra och att 
dina anhöriga känner sig trygga med ditt boende på 
Dalängen.  
Läs mer om kontaktpersonen på sida 7 och  
välkomstsamtalet på sida 12.

Den första tiden på Dalängen
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Att ta med till boendet:
• Möbler till lägenheten, (säng och madrass finns).
• Gardinstänger och gardiner
• Belysning inklusive punktbelysning, exempelvis

golvlampa.
• Duschdraperi, halkmatta och en golvskrapa med

långt skaft.
• Tvättkorg i plast (inte textil)
• Sopborste och skyffel.
• Blommor, fotografier och annan trivsel.
• Handdukar och badlakan (tre uppsättningar)
• Lakan, påslakan, örngott (tre uppsättningar)
• Täcke, kudde (två uppsättningar)
• Filt/pläd samt överkast.
• Hygienartiklar.
• Febertermometer
• Nagelsax och nagelborste.
• Kläder och inneskor.
• Dammsugarmunstycke.

Andra tips:
• Undvik mattor eftersom det är en fallrisk.
• Övrig städutrustning, rengöringsmedel och

tvättmedel finns på boendet.
• Märk alla kläder samt sänglinne med namn.
• Ta gärna med bekanta saker, gardiner, linne och

möbler vid inflytt.

Checklista - att ta med vid inflyttning 
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Kontaktpersonen är en i omvårdnadspersonalen som 
särskilt kommer se till att du har det bra

Din kontaktperson är:

Uppdraget som kontaktperson:
• Kalla till välkomstsamtal. 
• Vara den som särskilt ser till att du har det bra.
• Är den som i första hand städar din lägenhet.
• Är den som i första hand tar ansvar för dina duschar. 
• Se till att du har det du behöver, annars ordnar så att 

du kan få det handlat.
• Ha kontakt med anhöriga på det sätt som avtalats.
• Göra inköp om det är aktuellt
• Följa med till läkare, tandläkare i första hand. 
• Skapa genomförandeplan och hålla den uppdaterad
• Den som särskilt ser till att dina önskemål blir kända 

hos alla personal. 

 

Kontaktperson och kontaktmannaskap
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Sjuksköterskans ansvar
Sjuksköterska är en del av teamet tillsammans med fysio-
terapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal.

Det är sjuksköterskan som tillsammans med dig, dina 
närstående samt rehab- och omvårdnads- 
personal som planerar och genomför de insatser som är 
aktuella för dig.

Sjuksköterskan ansvarar tillsammans med läkare och 
omvårdnadspersonal för att följa upp och ansvara för den 
del som handlar om din hälsa.  
Insatserna kan sjuksköterskan antingen utföra själv eller 
instruera och delegera omvårdnads- 
personal att utföra. Till exempel provtagning,  
läkemedelsgivning och så vidare. 

Sjuksköterskan finns på boendet dagtid på  
vardagar. På jourtid finns tillgång till sjuk- 
sköterska vid behov. 

Hantering av läkemedel
Den säkraste och enklaste hanteringen av dina läkemedel 
sker via dosdispenserade läkemedel som levereras till 
boendet var fjortonde dag. Sjuk- 
sköterskan hjälper till att ordna med detta och även det 
tar ni upp på det första mötet. 

Lista dig hos husläkaren
Vi rekommenderar att du listar dig hos den hus-läkare 
som besöker boendet varje vecka. Det är en möjlighet 
men du väljer själv. Det kommer du och sjuksköterskan 
att diskutera vid det första mötet strax efter inflyttning. 

Vid frågor eller funderingar når du sjuksköterska på 0171-
538 59.  
 
Kontakt med läkare fås via sjuksköterskan.

Rehabpersonalens ansvar
Arbetsterapeut och fysioterapeut är en del av teamet  
tillsammans med sjuksköterska och omvårdnads- 
personalen. Det är arbetsterapeuten och fysioterapeuten 
som tillsammans med dig, närstående, omvårdnads- 
personal och sjuksköterska planerar och genomför de 
insatser som är aktuella. 

Om rehabiliteringsinsatser bedöms aktuella kan  
arbetsterapeut och/eller fysioterapeut antingen utföra 
dessa själva eller instruera och delegera omvårdnads- 
personal att utföra det. Arbetsterapeut och fysioterapeut 
bedömer och förskriver hjälpmedel vid behov.

Utgångspunkten är ett förebyggande och rehabiliterande 
förhållnigssätt. Det betyder att personalen arbetar  
tillsamamns med dig för att du ska kunna bevara de  
funktioner som du kan utföra och klara själv. Insatser och 
bemötande ska fokusera på att vara stödjande i högre grad 
än att vara hjälpande. 

På Dalängen finns möjlighet att delta i balansgrupp samt 
anpassad sittgymanstik. 

Vid frågor eller funderingar når du arbetsterapeut eller 
fysioterapeut på telefon 0171-528 94

Sjuksköterskans och rehabpersonalens 
ansvar
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Praktisk information och fakturor

• Hyran för lägenheten betalas i förskott från datumet 
när lägenheten står tillgänglig. 

• Elavgiften betalas på samma faktura som hyran.

• Om annan fakturaadress önskas än till boendet måste 
det meddelas till enhetschefen som för informationen 
vidare till kommunens avgiftshandläggare.

• Uppsägningstiden på lägenheten är en (1) månad. 
Detta kan i samråd med enhetschef ske enligt  
överenskommelse med kortare uppsägningstid.

• Omvårdnadsavgiften och matabonnemang betalas i 
efterskott, exemepelvis januaris faktura skickas ut cirka 
12 februari och så vidare. 

• Avdrag för sjukhusvistelse och i förväg avbokade  
måltider görs på avdelningen.

• Hemförsäkring är bara nödvändigt för lösöre.

• Basutbudet från Bålsta kabelTV ingår.

 

Kostnader och avgifter 

• Hyra ______________ kronor/månad

• El ________________ kronor/månad

• Måltider ________ ___ kronor/månad

• Omvårdnad _________ kronor/månad

För avgiften som avser omvårdnad kan du ansöka om 
reducering. Kontakta oss så skickar vi hem en blankett för 
det. 
För hyran kan du ansöka om bostadstillägg via  
Pensionsmyndigheten. 
Om du önskar att betala via autogiro, kontakta oss så 
skickar vi hem en blankett för det.  

Frågor om din faktura, kontakta:
Annika Mesaros, avgiftshandläggare 
Telefon: 0171-528 81 
E-post: annika.mesaros@habo.se 

Praktisk information om kostnader, 
avgifter och fakturor
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Våra dagliga rutiner
Frukost – serveras när man vaknar
Lunch – serveras cirka klockan 12.00
Eftermiddagskaffe – serveras cirka klockan 14.30
Middag –serveras cirka klockan 17.00 
Kvällsmål  - serveras efter klockan 19.30.

Det går bra att äta på boendet tillsammans med din  
anhörige, säg till innan så kokerskan kan göra lite extra. 
Betalning sker direkt i köket. 

Vill du fika på eftermiddagen så säg bara till, vi har en 
kaffekassa som direkt går tillbaka till boendet. 

Aktiviteter
Vi ordnar både gemensamma och individuella aktiviteter 
för alla som bor på Dalängen. Det kan vara en sångstund, 
högläsning, bingo, en stunds samvaro, minnesbilder,  
ordspråk med mera. Ibland bjuder vi in musiker, under-
hållning, ordnar med kräftskivor med mera. Du som 
anhörig är självklart välkommen att delta. 

Håbo kommun har en hemsida och varje vecka presente-
rar vi Dalängens meny så att du kan se vad som serveras.  
Se menyn på www.håbo.se/dalängen 

På Håbo kommuns instagram @habokommun kan du 
lite då och då se händelser från Dalängen.

Om du som anhörig inte känner att det fungerar med den 
som är utsedd som kontaktperson så meddela det till 
enhetschef eller gruppledare. Då försöker vi gemensamt 
att lösa det. Om det känns bättre så går det att byta till en 
annan kontaktperson.

På Dalängen finns öppet wifi. Sök på: habo_guest 
Du behöver inget lösenord.

Tips till dig som är anhörig 
Att tänka på om du besöker en avdelning för personer 
med demenssjukdom för alla boendes trevnad och för att 
minimera oro.  

• Gör avskedet så kort som möjligt.

• Var inte ute i de gemensamma utrymmena med  
ytterkläder och väska. 

• Tänk på att inte komma under måltid, kom gärna 
innan eller efter. 

• Om du vill äta med din närstående: Fråga personalen 
om vad som är bäst. 

• Ropa inte hejdå högt i de allmänna utrymmena, det 
ger en impuls till att gå för andra. 

Dagliga rutiner och tips till dig som är 
anhörig
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Fotvård
I Håbo kommuns regi bedrivs fotvård av två fotterapeuter 
med kompetens att utföra medicinsk fotvård. 
Vi erbjuder förebyggande medicinsk fotvård för dig som 
har behov av det. 

För dig som har kost eller läkemedelsbehandlad diabetes 
har vi avtal med landstinget och du kan då via remiss från 
sjuksköterska eller läkare få din behandling via oss. 

Vi kommer regelbundet till Dalängen och avgiften för 
behandlingen sätts upp på din omvårdnadsfaktura. 

Telefonnummer: 0171- 528 77

Det är valfritt vilken fotvårdsterapeut du anlitar, men 
tänk på att den som du anlitar måste ta med de redskap 
som den behöver. Lokal finns att låna. 
Om du hellre åker iväg på fotvård är det bra om din  
anhörig ordnar det.  

Frisör
En frisör kommer till Dalängen med jämna mellanrum. 
Frisören tar kontanter och lämnar ett skrivet kvitto.  

Till dig som är anhörig: meddela kontaktpersonen om du 
är intresserad av att din närstående blir klippt av den frisör 
som kommer.

Det går såklart att besöka vilken frisör som helst men då 
är det bra om du som anhörig ordnar det. 

Tandläkare
Personer som bor på särskilt boende har rätt till  
nödvändig tandvård och är berättigade till ett  
tandvårdsintyg. Ta kontakt med sjuksköterskan om hur 
ni vill att detta tas omhand,

Fotvård, frisör och tandläkare
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Kontaktpersonen kallar till välkomstsamtal inom 2-3 
veckor efter inflyttning.  

Nedan presenteras de punkter som kontaktpersonen 
kommer ta upp under välkomstsamtalet.

Vid välkomstsamtal:

• Ta kontaktuppgifter, säkerställ att de kontaktuppgifter 
som finns är korrekta. 

• Berätta om kontaktmannaskapet och vad det innebär.

• Säkerställ och gå igenom hur ni vill att kommunikatio-
nen mellan kontaktmannen och anhöriga ska se ut.  
- Kan/ska vi ringa nattetid?  
- Hur vill anhöriga få information, mail eller  
telefonsamtal?  
- Regelbundet eller vid vissa händelser?

• Gå igenom den boendes levandeberättelse. Samtala om 
den och vad ni märkt eller upptäckt den här tiden. 
Informera anhörig om hur det går nu efter några 
veckor. 

• Informera om hur anhöriga kan få reda på vilka  
aktiviteter som är och vad den närstående vill delta i. 
Påminn om att anhörig alltid är välkommen! 

• Lämna telefonnummer till avdelningen

• Måltider, tider och om anhörig vill äta här. 

• Kaffekassa till anhöriga, pengarna används inom  
verksamheten för det lilla extra.

• Husdjur är välkomna med tänk på andra boende och 
ha exempelvis hund i koppel. 

• Gå igenom om allt som behövs finns, påminn och  
föreslå vad som kan behövas mer. 

• Märkning av boendes kläder samt sängkläder.  
Dubbelkolla så det är gjort. 

• Posten, säkerställ hur ni hanterar post som kommer hit 
till den boende. 

• Frisör. Hur vill anhöriga hantera det?

• Läkarbesök, vem åker med?

• Pengahanteringen, behövs det lämnas pengar?

• Informera om Senior Alert och BPSD.  
Få godkännande att skriva in boende i BPSD-registret. 

• Frågor eller undringar från anhörig?

• Meddela att ett uppföljande samtal sker cirka 5-6 
månader efter inflyttning. 

Checklista för välkomstsamtalet
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Telefonnummer och kontaktlista

Enhetschef 
Camilla Engholm
Telefon: 0171-526 84 
E-post: camilla.engholm@habo.se 

Samordnare
Elisabet Wåhlander 
Telefon: 0171-528 19 
E-post: elisabeth.wahlander@habo.se

Dalängens äldreboende, blå sida
Telefon: 0171-528 79 eller 0171-658 705

Dalängens äldreboende, grön sida
Telefon: 0171- 527 37 eller 0171-658 707

Sjuksköterska 
Ingrid Polvi 
Telefon: 0171-538 59
E-post: ingrid.polvi@habo.se

Rehab
Telefon: 0171-528 94

Avgiftshandläggare
Annika Mesaros
Telefon: 0171-528 81 
E-post: annika.mesaros@habo.se
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Egna anteckningar



Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
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