VÄLKOMMEN TILL LINNÄS
Linnäs är ett boende för korttidsvård,
rehabilitering och avlastning
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OM LINNÄS
Linnäs är en korttidsavdelning på vård- och omsorgsboendet Wasagården. På Linnäs finns det 8
platser avsedda för korttidsvård. 4 enkelrum och 2 dubbelrum.
Vi bedömer vem som har behov av enkelrummen vilket kan innebära att du kan komma få byta
rum under din korttidsvistelse.
Varje rum har dusch och toalett. På dubbelrummen delar man badrum. Rummet är också utrustat
med ett med kylskåp. Varje rum är utrustat med trygghetslarm som gör att du kan nå personal
dygnet runt.
Vi har också valt att utrusta varje lägenhet med kaffebryggare för dina eventuella gäster, då vi inte
har möjlighet att sälja kaffe på avdelningen. Du står själv för kaffe och filter till bryggaren.
Du beviljas en plats på Linnäs om du behöver en tids rehabilitering och/eller vård.
Korttidsvistelsen är tidsbegränsad. Uppföljning och utvärdering sker inom tre veckor från beslut.

MÅLSÄTTNING
Linnäs står för god omsorg och omvårdnad. Personalen består av undersköterskor och
vårdbiträden med god kompetens och lång erfarenhet av vård och omsorg. Linnäs har även
tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut. Det finns sjuksköterskor dygnet runt som ansvarar
för den medicinska vården. Linnäs mål är att behålla det friska hos den enskilde och ge stöd när
det så behövs.
På Linnäs arbetar vi med kontaktmannaskap, vilket innebär att du som boende får två
kontaktmän ur personalen som har ett extra ansvar för dig.
Kontaktmännen, tillsammans med dig, ansvarar för att din genomförandeplan upprättas. I
genomförandeplanen dokumenteras vad du behöver hjälp med. Vår målsättning är att planen
skall vara upprättad inom två veckor från din ankomst.
All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt, vilket innebär att alla uppgifter som rör
ditt hälsotillstånd och dina personliga förhållanden är sekretessbelagda och kommer således inte
att föras vidare.
Om du av någon anledning lämnar din plats på Linnäs, till exempel blir inlagd på sjukhus avslutas
din plats efter 24 timmar. Om ditt behov av korttidsvård fortfarande föreligger efter slutenvård
måste en ny ansökan och vårdplanering genomföras innan du kan återvända till Linnäs.
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BESÖKSTIDER
Boende på Linnäs är ofta i behov av mycket omsorg och rehabilitering. Därför önskar vi att
besök sker mellan 13.00 och 19.00. Var vänliga att respektera detta. Besök utanför dessa tider kan
vara nödvändiga, prata då gärna med personalen innan så vi är förberedda.
De tider som entréerna är låsta (kl. 16.30 – 06.30) ber vi att ni ringer på dörrklockan.

ADRESS OCH TELEFON
Linnäs Wasagården
Telefon: 0143-151 07
Gustav Wasas väg 1 C
Anhörigtelefon: 0143-151 22
592 30 Vadstena
(Egen ingång på Wasagårdens bortre kortsida)

INFLYTTNING
I samband med inflyttningen får du om möjligt träffa din kontaktman. Du kommer även att få
träffa tjänstgörande sjuksköterska. Under korttidsvistelsen görs även en funktionsbedömning av
arbetsterapeut och/eller sjukgymnast tillsammans med dig.
Din lägenhet är vid inflyttningen möblerad med en vårdsäng, sängbord, trygghetslarm och
säkerhetsskåp.
Telefon/IT
Tyvärr finns ingen möjlighet att flytta med fast telefoni. Du får ta med din mobiltelefon.
Trådlöst internet finns på avdelningen (3 st användare kan vara uppkopplade samtidigt) men du
får själv ta med dator alt läsplatta.
Försäkring
Under din vistelse behöver du inte teckna en hemförsäkring. Om personalen skulle vara ansvarig
för en uppkommen skada så täcks kostnaden av kommunens försäkring.
Tvätt och hygien
Du använder dina egna kläder och i första hand ser vi att dina anhöriga tvättar dina kläder. Om
detta inte kan ordnas av dina anhöriga, så hjälper personalen till. Då måste samtliga kläder vara
märkta med ditt namn. Vi tar inte ansvara för kläder som inte är märkta. Vi rekommenderar att
du inte har tvätt som kräver hand- eller specialtvätt då personalen tvättar i 40 och 60 grader.
Sängkläder och handdukar finns att tillgå på Linnäs.
Ta med dig tvål, schampo, nagelsax, febertermometer, dosett för mediciner och övriga
hygienartiklar som du normalt använder.
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Hjälpmedel och läkemedel
Ta med dig eventuella hjälpmedel som du har för att klara din vardag. Ta även med dig de
läkemedel som du har.
Sjukvård
Tjänstgörande sjuksköterska tillsammans med övrig personal ser till att du får den sjukvård som
behövs. Vårdcentralens läkare ansvarar för Linnäs boende, kostnad för läkarbesök ingår i
Landstingets högkostnadsskydd.

AVGIFTER
Kommunen debiterar dig som bor på Linnäs avgifter enligt av socialnämnden antagna riktlinjer.
De avgifter som debiteras dig är en dygnsavgift samt en omvårdnadsavgift. Avgifterna debiteras i
efterskott.
Dygnsavgift
I dygnsavgiften ingår omkostnad för plats på Linnäs, mat (frukost, lunch, kvällsmat, fika samt
ytterligare mellanmål om du så önskar eller behöver) samt förbrukningsmaterial.
Omvårdnadsavgift
Hur mycket du betalar i omvårdnadsavgift beror på ditt avgiftsutrymme. Du skall lämna
inkomstuppgift till kommunen, vilken ligger till grund för ditt avgiftsbeslut. En begäran om
inkomstuppgift får du i samband med ditt beslut om boende.
Upplysningar om avgifter hittar du på kommunens webbplats, www.vadstena.se, under rubriken
”Stöd och omsorg”.

GOD MAN
Om du inte längre har möjlighet att sköta det praktiska runt din ekonomi finns det möjlighet att
ansöka om god man. Godmanskap är ett formellt åtagande och ansökan sker hos kommunens
överförmyndare (nås via växeln tel. 0143-150 00) och godkänns av tingsrätten.
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OM DU HAR FRÅGOR SÅ HÖR AV DIG TILL
Personal, Linnäs
Telefon för samtal med anhörig
Enhetschef
Sjuksköterska
Avgiftshandläggare
Biståndshandläggare

0143 – 151 07
0143 – 151 22
070 - 389 34 84
0143 – 152 63
0143 – 153 45 (vardagar kl. 8.00 - 14.30)
0143 – 150 00 (medborgarservice)
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