En attraktiv kommun med möjligheter för hela livet

En äldreomsorg av god kvalitet
I Svedala kommun värnar vi om våra äldre kommuninvånare. PRO:s Äldrebarometern har
vid ett tillfälle utsett oss till den kommun i landet som är bäst för äldre att leva i. Samma
positiva resultat visar undersökningar från Socialstyrelsen, där alla som fyllt 65 år och har
hemtjänst eller är bosatta på ett äldreboende svarar. 95 procent av de äldre i Svedala kommun ansåg att de blev bra bemötta av personalen och 90 procent kände sig sammantaget
nöjda med både hemtjänsten och det särskilda boendet. Det är siffror som gör oss stolta och
glada, samtidigt som vi arbetar för att bli ännu bättre.

Det börjar med en ansökan
Den första personen du träffar är troligtvis våra biståndshandläggare, som gör en individuell
bedömning av just din situation för att avgöra vilken typ av hjälp och vilka insatser du får.
Bedömningen görs för att du ska få en så god äldreomsorg som möjligt.

Särskilt boende
På ett särskilt boende, även kallat äldreboende, är det bemanning dygnet runt. Det är viktigt
att du känner dig hemma i boendet och att du får möjlighet att leva ett rikt liv på dina villkor.
Vi har fyra särskilda boenden i kommunen och vissa avdelningar har inriktning på demenssjukdomar. Tre av de särskilda boendena finns i Svedala tätort och ett ligger i Klågerup.

Hemsjukvård och rehabilitering

Hemtjänst

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till
och med sjuksköterskenivå. Legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal svarar för bedömningar, hälsoförebyggande arbete, rådgivning och sjukvårdsuppgifter.
Även förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel
ingår i uppdraget.

Vårt mål är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma i
din invanda miljö även när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig på egen
hand. Du som blir beviljad hemtjänst får det stöd och
den hjälp du behöver för att klara olika vardagliga
situationer, som omvårdnad, serviceinsatser, ledsagning, aktiviteter, trygghetslarm och matdistribution.

Rehabilitering innebär att du får den träning du
behöver för att bättre kunna tillvarata dina fysiska,
psykiska och sociala funktioner. Rehabilitering kan
ske i hemmet, eller i samband med vistelse på korttidsboende/särskilt boende.

Fixarservice
Fixarservice är praktisk hjälp för dig som är pensionär. Syftet med fixarservicen är att genom hjälp med
vardagliga sysslor förebygga fall och andra olycksrisker i hemmet.

Matdistribution
Mat är en förutsättning för att må bra. Vi erbjuder
matdistribution alla dagar i veckan. Matportionen
som levereras till hemmet ska vara god och näringsriktig. Det behövs ingen biståndsbedömning för
matdistribution till personer 80 år och äldre.

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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Dagcentraler
Dagcentralerna vänder sig till dig som är senior. Dagcentralerna erbjuder
aktiviteter varje vecka utifrån till exempel årstider och högtider. Det är också
möjligt att lämna önskemål på aktiviteter. Till dagcentralen är du alltid välkommen
för en trevlig stund med mycket gemenskap.
I Svedala kommun finns det tre dagcentraler: Stella dagcentral, Holmagårdens
dagcentral och Bara dagcentral.

Dagverksamhet
Dagverksamheten Vårat gäng är till för dig med demenssjukdom. Syftet med
denna verksamhet är att ge dig en meningsfull dag med social samvaro i en
lugn och harmonisk miljö, men även att ge dina anhöriga avlastning i vardagen. Insatsen beviljas av biståndshandläggare.

Anhörigstöd
Anhörigstöd finns integrerat inom Vård och omsorgs olika verksamheter och
kan bestå av anhöriggrupper, studiecirklar, informationsträffar, mötesplatser,
utbildning, må bra-aktiviteter och caféverksamhet. Anhörigstödet bedrivs i nära
samarbete med olika frivilligorganisationer.
Det finns ett anhörigcenter i anslutning till Stella dagcentral i centrala Svedala.

Välfärdsteknik
Vi arbetar på olika sätt med välfärdsteknik i din vardag. Välfärdstekniken
hjälper dig att behålla och öka din trygghet, självständighet och delaktighet.
Tekniken finns i allt från smarta larm med kamera, sensorer och GPS till digitala
terapikatter. Personalens mobiltelefoner är idag ett verktyg för att bland annat
signera läkemedel, besvara larm, öppna dörrar och medicinskåp.

Tänk långsiktigt, tänk framåt!
Ställ dig i vår bostadskö redan idag!
www.svedalahem.se
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