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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,  
medarbetare 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 
vårdinrättning – det är en form av kollektivt boende där 
man får omsorg dygnet runt. Vårt fokus är på att skapa en 
bra dag.

Det finns också tillgång till viss begränsad sjukvård och 
rehabilitering. 

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. 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!  
Susanne och alla medarbetare på Pomona!

Välkommen till Pomonas äldreboende
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Lägenheten
Till lägenheten hör en säng. I varje lägenhet finns egen 
dusch och toalett.

För din trivsel är det önskvärt om möjlighet finns, att 
rummet är möblerat före inflyttningen. Det är du som 
bestämmer hur rummet ska möbleras till exempel med 
gardiner, krukväxter, tavlor, möbler samt andra kära ting.

Tänk på att det är viktigt att kunna ta sig fram med 
rullstol eller rollator om så behövs. Elektriska apparater 
såsom smålampor, radioapparater och dylikt är trivsamt 
att ha på rummet. Tänk då på att dessa är 
säkerhetsmärkta (s-märkta) och är jordade. Du köper själv 
glödlampor.

Din kontaktperson städar var 14:e dag och ansvarar för 
uppsnyggning av rummet, dusch och toalett i enlighet 
med uppgjord genomförandeplan. Du utrustar själv 
lägenheten med städutrustning – hink, mopp (ska kunna 
tvättas i 90 grader), rengöringsmedel och en golvskrapa 
till badrummet. Vid utflyttning ombesörjer anhörig 
flyttstädning. 

Kläder och textilier
Det är viktigt att tänka på att du har bekväma kläder och 
skor för både inom- och utomhusbruk. En morgonrock är 
skönt att ha, liksom en värmande kofta.
 
Ta med minst ett par mindre handdukar och badlakan 
liksom två täcken, kuddar, örngott, underlakan och 
påslakan.

Personalen sköter all tvätt efter överenskommelse med dig 
och det underlättar om kläderna är märkta med ditt 

namn. Om du har kläder som inte tål maskintvätt får du 
på egen hand ordna med kemtvätt eller liknande – kom 
ihåg att informera personalen om vilka kläder som inte 
ska tvättas av dem. Varje boende införskaffar egen 
tvättkorg. 

Observera att plagg och textilier som blivit förstörda på 
grund av att dessa inte tål maskintvätt inte ersätts.
 
Hygienartiklar
Alla hygienartiklar, såsom schampo, tvål och dylikt 
inhandlas av den boende, anhörig eller genom 
överenskommelse med ansvarig kontaktperson.
 
Telefon
Det går bra att ha egen telefon på rummet, det är förberett 
med IP-telefoni där du själv beställer leverantör.
 
TV
Det finns gemensam TV i dagrummet, men det kan vara 
trevligt att ha en egen på rummet. Basutbud från Bålsta 
kabel-tv ingår. 

Besök/säkerhet
På Pomona finns det givetvis inga besökstider - du avgör 
själv när du/ni vill komma på besök.
Entrén är låst alla dagar, ni kommer få en portkod för att 
komma in i entrén. Det går även bra att ringa på klockan 
som sitter på stolpen, välj vilken våning ni ska till, så 
svarar personalen och släpper in er.

Information om din lägenhet
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Måltider
Vår ambition är att servera samtliga måltider i den 
gemensamma matsalen. Är det någon som av olika 
anledningar hellre vill äta på rummet så går det att ordna.

Vi serverar frukost, lunch, middag samt lättare kvällsmål. 
Kaffe serveras flera gånger om dagen. Möjlighet till 
specialkost när så behövs.

Lunch och middag levereras från kommunens eget kök 
beläget på Pomona där våra kockar lagar maten. Matsedel 
finns uppsatt i vardagsrummet. Vill du som anhörig vara 
med och äta, meddela personalen dagen innan så att vi 
kan planera och laga en extra portion, betalning görs till 
biträdande chef. 

Aktiviteter
Vi har gemensamma aktiviteter. Du är varmt välkommen 
att delta i de aktiviteter som erbjuds. Det kan vara 
gymnastik, bingo, lyssna på musik, högläsning, 
promenader med mera. Eftersom målet är individuell 
vardaglig aktivering finns ett samarbete mellan 
kontaktperson, dig som boende samt dina närstående.
Aktiviteter ska planeras utifrån den dina intressen och 
önskemål.
Vi firar högtidsdagar såsom jul, påsk, midsommar samt 
uppmärksammar födelsedagar. Har du särskilda 
önskemål eller frågor om våra aktiviteter så kontakta din 
kontaktperson.

Handkassa
Vi kan åta oss att handha begränsade medel för den 
boendes räkning. Pengar förvaras i ett kassaskåp och 
redovisas enligt särskilda rutiner.

Hemförsäkring
Alla som bor på Pomona bör ha en egen hemförsäkring 
för sina medhavda möbler, kläder och privata 
tillhörigheter. En vanlig traditionell hemförsäkring 
ersätter skador på eller förluster av personlig egendom i 
samband med brand, inbrott eller vattenskada.

Hemförsäkringen innehåller normalt även ett 
ansvarsmoment. Det vill säga för den händelse man 
förorsakar en skadehändelse som man blir 
skadeståndsskyldig. Vill du att försäkringen även ska gälla 
utöver en traditionell hemförsäkring hänvisar vi dig att 

kontakta ert försäkringsbolag om olika 
tilläggsförsäkringar. Du eller dina anhöriga tar själva 
kontakt med ert försäkringsbolag.
Värdesaker, som dyra smycken, klockor, konst eller dylikt 
kan vi inte ta ansvar för.

Frivillig organisationer
Svenska kyrkan kommer och besöker boendet och har 
andakt. Finska föreningen kommer till Pomona och har 
underhållning regelbundet. Vi har även samarbete med 
Bålsta gymnasterna som är hos oss och har sittgymnastik 
en gång i veckan.

Kvalitetsuppföljning
Grunden i vårt kvalitetsarbete är vår dokumentation. All 
fakta, ordinationer, insatser och all planering som görs 
kring dig som bor på Pomona dokumenteras i en 
omvårdnads- respektive social dokumentation. Enligt 
lagen är alla personalkategorier skyldiga att dokumentera. 
Uppföljningar av verksamheten via brukar- och 
medarbetarenkäter genomförs regelbundet.

Klagomålshantering
Om du inte är nöjd eller om du har frågor, kontakta oss på 
en gång så försöker vi åtgärda problemet eller besvara dina 
frågor.

Vi vill också gärna veta vad du tycker fungerar bra så vi 
kan bibehålla och utveckla det du är nöjd med. Du kan 
vända dig till din kontaktperson, din sjuksköterska eller 
direkt till enhetschefen.

Information om Pomona
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Personalbemanning
Omsorgspersonal finns dygnet runt i verksamheten. All 
personal arbetar på ett rullande schema.

Sjuksköterskor
Sjuksköterskorna har det övergripande 
omvårdnadsansvaret för alla som bor på Pomona. Det är 
också sjuksköterskorna som har kontakt med läkaren som 
är knuten till verksamheten. Sjuksköterskan finns på 
boendet dagtid måndag till fredag. Övrig tid finns 
tillgång till sjuksköterska vid behov.

Fysioterapeut/Arbetsterapeut 
Vid inflyttning kontaktas alltid fysioterapeut och 
arbetsterapeut.
Fysioterapeut och arbetsterapeut gör en bedömning av 
dina behov utifrån sina specialkunskaper. Bland annat 
föreskriver de hjälpmedel och ser till att alla hjälpmedel är 
individanpassade just för dig.

Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker regelbundet 
Pomona och följer upp dina behov för att kunna vidta 
åtgärder allt eftersom behoven förändras.
Arbetsterapeut och fysioterapeut fungerar som utbildare, 
stöd och handledare för personalen i det dagliga arbetet.

Läkare
Landstinget har ansvar för läkarbemanningen i vår 
verksamhet. Våra läkare kommer från Familjeläkarna 
som gör hembesök och träffar dig minst en gång/år eller 
vid behov. Önskar du som anhörig eller närstående 
kontakt med ansvarig läkare – kontakta någon av 
sjuksköterskorna som kan förmedla ditt önskemål.
 

Tandvård
Pomona får årligt besök av tandhygienist från 
folktandvården som gör en munhälsobedömning. 
Folktandvården erbjuder även nödvändig tandvård. Alla 
som bor på Pomona har rätt till ett tandvårdsintyg vilket 
ger ett reducerat pris på tandvård. Du har självklart rätt 
att välja vilken tandläkare du vill anlita.

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 läkemedelsdiabetes har vi 
avtal med landstinget. Du kan då via remiss från 
sjuksköterska eller läkare och därefter få behandling via 
oss. Fotvården kommer regelbundet till Pomona och 
avgiften för behandlingen sätts upp på din 
omvårdnadsfaktura.

Frisör
Vid behov och önskemål kommer frisör till Pomona. 
Frisören tar endast kontanter och lämnar ett skrivet 
kvitto. Det går givetvis bra att anlita vilken frisör man så 
önskar.

Besök på sjukhus
Vid planerade besök på sjukhus, vårdcentral eller liknade 
är det önskvärt att anhörig följer med. Om det inte är 
möjligt kan vi ordna så att en från personalen följer med. 
Är det är aktuellt med ett akut sjukhusbesök där det krävs 
ambulanstransport så följer inte personalen med i 
ambulansen. Vi kontaktar alltid er närstående om något 
akut inträffar.

Personalen som finns för dig
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• Hyran för lägenheten betalas i förskott från datumet 
då lägenheten är tillgänglig.

• Elavgiften betas på samma faktura som hyran.
• Omvårdnadsavgiften och matabonnemang betalas i 

efterskott, exempelvis januaris faktura skickas ut i 
februari osv.

Om annan fakturaadress önskas, ska detta meddelas till 
enhetschefen.

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

Kostnader och avgifter

• Hyra__________________ kostnad/månad

• El____________________ kostnad/månad

• Måltider_______________  kostnader/månad

• Omvårdnad_____________ kostnad/månad

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

Praktisk information om fakturor
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Checklista - att ta med vid inflyttning

Att ha med sig till boendet:
• Möbler till lägenheten (säng och madrass finns)

• Gardinstänger och gardiner

• Blommor, fotografier och annan trivsel.

• Belysning inklusive punktbelysning, exempelvis  
golvlampa.

• Duschdraperi, halkmatta, golvskrapa med långt skaft

• Tvättkorg

• Sopborste och skyffel

• Toalettborste

• Mopp och hink

• Kläder, galgar, inneskor

• Täcke, kudde (två uppsättning)

• Filt/pläd samt överkast

• Lakan och handdukar

• Febertermometer

• Nagelsax, nagelfil, nagelborste

• Hygienartiklar, till exempel. schampo, tvål, tandborste 
med mera.

Tänk på att inte övermöblera lägenheten och att mattor 
kan utgöra en fallrisk.
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Kontaktmannaskap 
Vid inflyttningen får du en kontaktperson. Denna person 
har ett övergripande ansvar för den fysiska, psykiska och 
den sociala miljön runt dig (dock ej det medicinska 
ansvaret) samt ansvar för att upprätthålla en god 
närståendekontakt.

Vid frågor och funderingar, kontakta i första hand er 
kontaktperson. Om samarbetet med kontaktpersonen 
inte fungerar vänd dig då direkt till verksamhetens chef. 
Du har alltid rätt att byta kontaktperson om du så önskar. 
 
 

Din kontaktperson är: 
 
 
_______________________________ 
 
_______________________________

Din ansvariga sjuksköterska är: 
 
 
_______________________________ 
 
_______________________________

Inflyttningssamtal 
Inom två veckor efter inflyttningen anordnas 
inflyttningssamtal.
Kontaktperson, närstående samt den boende gör 
tillsammans en genomförandeplan som utgår från den 
boendes behov, önskemål och rutiner.
Det är önskvärt att ni fyller i en levnadsberättelse.
Var 6:e månad eller vid behov följs genomförandeplanen 
upp och uppdateras.

Kontaktmannaskap, inflyttningssamtal
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Enhetschef 
Susanne Sterling  
Tele: 0171-527 38
E-post: susanne.sterling@habo.se

Biträdande enhetschef
Ida Wiklund
Telefon: 0171-528 52
E-post: ida.wiklund@habo.se

 

Avdelning 2
Telefon: 0171- 526 20 

Avdelning 3
Telefon: 0171- 518 43 

Avdelning 4
Telefon: 0171- 65 87 44 

Avdelning 5
Telefon: 0171- 65 57 48 

Natt 2/3
Telefon: 0171- 65 87 37 

Natt 4/5
Telefon: 0171- 65 87 33

Sjuksköterska 2/3
Telefon: 0171- 527 02

Sjuksköterska 4/5
Telefon: 0171- 65 87 46

Verksamhetens adress:
Pomona hus 2
Plommonvägen 2
746 33 Bålsta

Verksamhetens webbsida
www.habo.se/pomonahus2

Telefonnummer och kontaktuppgifter
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Egna anteckningar



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