Självbestämmande
Som kund på Hagen blir du alltid tillfrågad och får uttrycka dina
önskemål och behov. Vår engagerade och lyhörda personal arbetar
med ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi fokuserar på att
bibehålla det friska.
Trygghet
Med kontinuitet och tillgång till kompetent personal, som arbetar
med rutiner och genomförandeplaner, skapar vi trygghet.
Meningsfullhet och sammanhang
Som kund på Hagen är du delaktig i vardagen. Här strävar vi efter
att skapa tid för alla, att hjälpa, stödja, lyssna och samtala.
Din tillvaro ska kännas meningsfull.
Respekt för privatliv och personlig integritet
Vi respekterar dig som person och att ditt rum är ditt privata boende.

Välkommen till

Hagen
Enhet Blå
Enhet Grön

Individanpassning och delaktighet
Du som kund får själv vara med och utforma din vård genom en
aktuell genomförandeplan och levnadsberättelse. Du får alltid information om vad som ska hända.
Gott bemötande
Som kund på Hagen ska du bemötas med lyhördhet och respekt i
en positiv anda som leder till goda möten.
Insatser av god kvalitet
På Hagen eftersträvar vi gott samarbete mellan olika yrkesgrupper
där du som kund är i centrum. Klara rutiner finns för hantering av
klagomål, synpunkter och avvikelser.
Hyreskontrakt
Hyreskontrakt på Hagens särskilda boende enligt överenskommelse.
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Mer information se sidan 8-9.

Hagen, särskilt boende

Att ordna inför inflyttningen

Enhet Blå
Här finns 14 platser för särskilt boende.

•
•
•
•

Enhet Grön
Här finns 15 platser för särskilt boende.
Vi har ett rehabiliterande och funktionsbevarande arbetssätt. Syftet
är att du ska återfå och bevara dina förmågor.
Träningen sker inne på enheten. Vi fokuserar mycket på den vardagliga träningen som innebär att klä sig, kunna äta själv och sköta
sin hygien. Denna träning sker dagligen.
Vi har också hjälp av sjukgymnast och arbetsterapeut som gör en
individuell bedömning av din träning.
Vi arbetar med kontaktmannaskap där en eller två har ett större ansvar
omkring just dig och dina behov.
För att eftersträva bra kvalitet och god omvårdnad, individuellt
anpassat till kunden, arbetar vi efter olika kvalitetsregister som till
exempel Senior Alert och BPSD-register.

Adressändring
Ansökan om bostadstillägg hos Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Hemförsäkring

Du som har ditt boende här på Hagen
Säng, madrass och sängbord ingår.
Du möblerar ditt boende efter eget önskemål. Glödlampor, batterier
och liknande är den boendes ansvar att inhandla.
Ta med dig
• 2 täcken
• 2 kuddar eller fler
• 5 badlakan
• 7-8 handdukar
• 4 påslakan
• 6 lakan
• örngott beroende på antal kuddar
• tvättkorg.
Du har med dina egna kläder. Vi hjälper dig med tvätt av samtliga
kläder. Du har dina egna hygienartiklar och dina anhöriga kan
hjälpa dig att handla in vad du behöver. OBS! Alla dina kläder och
sängmaterial ska märkas med namn.
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Du som har ditt boende här på Hagen
Säng, madrass och sängbord ingår.
Du möblerar ditt boende efter eget önskemål. Glödlampor,
batterier och liknande är den boendes ansvar att inhandla.
Ta med dig
• 2 täcken
• 2 kuddar eller fler
• 5 badlakan
• 7-8 handdukar
• 4 påslakan
• 6 lakan
• örngott beroende på antal kuddar
• tvättkorg.
Du har med dina egna kläder. Vi hjälper dig med tvätt av
samtliga kläder. Du har dina egna hygienartiklar och dina
anhöriga kan hjälpa dig att handla in vad du behöver. OBS!
Alla dina kläder och sängmaterial ska märkas med namn.
Dina värdesaker kan du ha inne på ditt rum om du så önskar.

Kostnader
• Hyra
• Vård- och omsorgsavgift
• Måltider
• Läkemedel
• Läkarbesök
• Sjukresor/färdtjänstresor
• Tandvård
• Fotvård
• Hårvård
• Storstädning och fönsterputs ombesörjes av dig som hyresgäst
• För städ efter utflytt ansvarar inte kommunen
Du behöver ha med dig en handkassa, men vi ser helst att den inte är
för stor.
Vi ansvarar inte för värdesaker.
Läkare och sjuksköterska
För akuta läkarbesök kontaktas akutläkare från vårdcentralen.
Sjuksköterska finns kl 07.00-21.45.
På natten finns beredskapssjuksköterska.
Måltider
Frukost		
Lunch			
Eftermiddagskaffe
Kvällsmål		
Lunch och middag kommer från Allégårdens kök.
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Socialt
Dina anhöriga är välkomna på besök. Så här går det till:
den som vill göra ett besök ringer enheten i förväg och bokar
en tid. Vid ankomst utanför entrén ringer besökaren upp så
kommer någon i personalen och visar vägen till ditt rum.
Hagen anordnar social verksamhet som kan vara olika
aktiviteter som högläsning, filmvisning, pyssel, med mera.
Fler aktiviteter
Gruppgymnastik
Bingo
Kontakt
Sjuksköterska
Enhet Blå och enhet Grön
tel 0565-163 39
telefontid kl 10-11, måndag-fredag
Undersköterskeexpeditionen
- Enhet Blå tel 0565-163 33
- Enhet Grön, tel 0565-163 40

Tillämpning hyra, särskilt boende Sunne kommun
Bakgrund
Rutin för att hyresgästen och dennes företrädare ska få en tydlig
och enkel information i samband med flytt till särskilt boende
och i samband med att lägenheten sägs upp på grund av bortgång
eller flytt.
Inflytt
När den enskilde blivit erbjuden ledig lägenhet som man tackat ja
till och den lediga lägenheten är tillgänglig (verkställighetsdatum)
gäller följande
• Hyra debiteras från den 15 i månaden om verkställighetsdatum
är mellan den 1 och 15 i månaden
• Om verkställighetsdatum är mellan den 16-31 i månaden
debiteras hyra från den 1:a i nästkommande månad.
Väljer hyresgästen att flytta in tidigare så debiteras hyra från
datum vid inflyttning.
Möjlighet finns att ansöka om uppskov av hyra de första 3
månader på grund av kostnad för dubbelt boende. Ansökan görs
hos avgiftshandläggarna.

- Natt 21.30-07.00, tel 072-452 43 82
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Uppsägning/utflytt
Enligt hyreslagen* debiteras man hyra innevarande
period samt ytterligare en månadsperiod vid uppsägning.

Hyreskontrakt
Upprättas i 2 exemplar, ett till hyresgäst, 1 till assistent som
skriver kontraktet. (enhetschef på aktuellt boende har en kopia)

• Hyresgästen avlider eller flyttar den 1-15 i månaden
sägs lägenheten upp och hyra debiteras till den sista i
innevarande månad
• Hyresgästen avlider eller flyttar den 16-31 i månaden
sägs lägenheten upp och hyra debiteras till den 15 i
nästkommande månad.

Hyreslagen (kap 12 Jordbalken 1970:994)
5 § Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid
säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte
som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.

Avsteg från regel
Avsteg från regel kan göras i samförstånd, då både dödsbo
och verksamhet kan vara betjänta av att uppsägningstiden
är kortare än en månad.
• Dödsboet ska undvika onödig hyreskostnad.
• Verksamheten får tillgång till ledig lägenhet snabbare
inom särskilt boende.

Om hyresgästen har avlidit, får dödsboet också inom en
månad från dödsfallet säga upp avtalet att upphöra att gälla
vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från
uppsägningen. Har bostadslägenhet hyrts av makar eller sambor gemensamt och avlider den ena av dem, tillkommer den
rätt som angivits nu dödsboet och efterlevande maken eller
sambon i förening. Lag (1987:816).

Skulle ny hyresgäst flytta in innan uppsägningstiden
debiteras enbart ny hyresgäst.
Uppsägning av lägenhet ska vara skriftlig (bilaga1)
Avsteg från regeln gäller även när kund flyttar till nytt
särskilt boende inom kommunen, hyra justeras då med in
och utflyttsdatum och nytt kontrakt upprättas
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Kontakt
Kommunens växel
tel 0565-160 00
Enhetschef
Monica Myrén
0565-163 51
monica.myren@sunne.se
Postadress
44. Hagen
686 80 Sunne
Besöksadress
Bergvägen 8, Sunne
Verksamhetschef
0565-162 77, 070-675 76 90
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