Piren
Hjo kommuns korttidsavdelning

Lite fakta om Piren
Piren ligger på andra våning i samma byggnad som Sjöryds
äldreboende med närhet till Stadsparken och Vättern.
Du ansöker hos biståndshandläggaren om vistelse på korttiden
när ditt omvårdnadsbehov under en begränsad period inte kan
tillgodoses i hemmet. Biståndshandläggarna nås på telefon
0503-354 49, 352 87 eller 352 72.

Vad är korttidsvistelse?
En del kommer till korttidsavdelningen för rehabilitering. Du
kanske behöver stöd att återhämta dig efter skada, sjukdom
eller funktionsnedsättning med mål att du ska kunna leva ett så
självständigt liv som möjligt och återvända hem. Du själv bidrar
till din rehabilitering genom att vara aktiv under din vistelse på
Piren och gör de vardagliga sysslor som du kan klara av.
Personalens arbetar också utifrån ett rehabiliterande synsätt
med målet att stärka just dina förmågor.
Andra vistas på korttidsavdelningen för att ge en anhörig
möjlighet till avlastning.
Korttidsvistelsen beviljas för en avgränsad tid, tillfälligt eller
regelbundet. Återkommande korttidsvistelser kallas växelvård.

Personal
På Piren finns det tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt
som ger omvårdnad och tillsyn efter individuella behov. De
ansvarar för den dagliga omsorgen och utför även delegerade
hälso- och sjukvårdsuppgifter. Sjuksköterska finns alltid
tillgänglig. Sjuksköterskan kan svara på frågor som rör t ex
läkemedel och sjukdomstillstånd. (Om du själv vill kan dina
anhöriga få sådana uppgifter direkt från sjuksköterskan.)
Till korttidsavdelningen hör också arbetsterapeut och
fysioterapeut som svarar på frågor kring rehabilitering och
hjälpmedel.
Läkare besöker Piren regelbundet. Akuta och planerade besök
kan också bli aktuellt på vårdcentral eller annan vårdinrättning.
Vid sådana besök utanför korttidsavdelningen ska dina anhöriga
följa med i första hand.

Besök
Anhöriga och vänner är när som helst välkomna att besöka dig.
Husdjur är också välkomna. Vid måltiderna är det bra om dina
anhöriga och besökare väntar i dagrummet eller på ditt rum.
Om dina gäster vill, finns det i regel möjlighet att köpa kaffe av
personalen för 5 kronor.

Bra att veta om Piren
Cirkatider för måltider:
•
•
•
•
•

Frukost
Lunch
Em kaffe
Kvällsmat
Kvällskaffe

kl 08:30
kl 12:30
kl 15
kl 17
kl 19-21

I möjligaste mån erbjuds
enkelrum under din korttidsvistelse, men det kan inte
garanteras. Möjlighet till egen rumstelefon finns inte, men du
kan låna avdelningens telefon och du kan såklart ha med dig din
egen mobiltelefon.
Personalen hjälper till med tvätt av personliga kläder om de är
märkta och klarar maskintvätt.
Bra saker att ta med sig till Piren:
• Hygienartiklar: tvål, schampo, tandborste och tandkräm,
kam och ev rakapparat.
• Hjälpmedel: rollator, rullstol
• Mediciner, även dosett om det används
• Inkontinenshjälpmedel
• Egna kläder och skor
• Egen mobiltelefon

Kvalitetssäkring av arbetet
Teammöten
Vård- och omsorgspersonalen ansvarar för att du ska få bästa
möjliga vård och omsorg. Som ett led i detta samlas
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och
omvårdnadspersonal till regelbundna teamträffar. Där försöker
man tillsammans hitta lösningar för att du och övriga gäster ska
ha det så bra som möjligt.
Nationella kvalitetsregister
För att kunna utveckla och säkra vårdens kvalitet används
nationella kvalitetsregister, där uppgifter om dig registreras.
Registren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården
och omsorgen för dig och andra i samma situation. Ju fler som
är med desto säkrare blir resultaten.
De uppgifter som registreras är bl.a. personnummer,
vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. Dina
uppgifter är sekretesskyddade och tas bort när de inte längre
behövs. Din medverkan i registren är frivillig och påverkar inte
den vård du får. Vill du veta mer eller tacka nej till registrering,
ta då kontakt med personalen.

Värdighetsgarantier
I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund. Innebörden av
den är att äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
Garantierna är utformade i samråd med brukare och anhöriga
inom Vård och Omsorgs olika arbetsområden. Här är
värdighetsgarantierna för korttidsvistelse:
Att få ett gott bemötande och bli sedd och lyssnad till som
människa är nyckeln till ett värdigt liv.
Vi garanterar att vi bemöter dig med vänlighet, värdighet och
respekt. Det innebär t ex att vi som arbetar inom Vård och
Omsorg inte använder mobiltelefoner och datorer för privat
bruk under arbetstid.
Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på vår enhet för att
hålla värdegrunden vid liv.
Att känna sig trygg med hjälpen man får och inte behöva byta
personal allför ofta är viktigt.
Vi garanterar att vi alltid behåller 50% av känd och van
personal i tjänst när vi planerar semesterledigheter. Med känd
och van personal menar vi fastanställd personal och vikarier
som fått en ordentlig introduktion i arbetet och som sedan
arbetat kontinuerligt i verksamheten.

Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka
innehållet i sina insatser betyder mycket för att man ska ha ett
värdigt och meningsfullt liv.
Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ner dina egna
önskemål i en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med
dig en anhörig när vi träffas för att skriva din
genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven
inom två dagar efter det att insatsen påbörjats.
Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så
att personalen alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt
bästa.
Att fortsätta att vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att
känna meningsfullhet i livet.
Vi garanterar att du erbjuds minst en gemensam aktivitet per
dag, t ex tidningsläsning, spel eller någon annan aktivitet.

Avgifter
Aktuella omvårdnadsavgifter, matkostnader och
jämkningsmöjligheter kan du läsa om i kommunens broschyr om
avgifter. Du kan också kontakta kommunens avgiftshandläggare på
telefonnummer 0503-352 16 för mer information.

Synpunkten – om kommunens utvecklingsarbete
Har du förslag, synpunkter eller klagomål på vår verksamhet här på
Piren är vi tacksamma om du delger oss detta! Det ger oss möjlighet
att förbättra och utveckla vår verksamhet. Delge oss dina tankar
direkt eller använd Synpunkten. Mer information om kommunens
förbättringsarbete finns i folder vid entrén till Sjöryd eller via
kommunens hemsida.

Kontakt
Korttidsavdelningen Piren, Karlsborgsvägen 4F, 544 33 Hjo
Telefonnummer till avdelningen
Sjuksköterskeexpedition
Enhetschef Hannele Nikula Raneryd
e-post: hannele.nikula.raneryd@hjo.se

0503-354 64
0503-354 69
0503-354 90
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