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OM WASAGÅRDEN
Wasagården är ett vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter varav några är växelvårdsplatser
samt gemensamhetslokaler.
Varje lägenhet omfattar ett rum med dusch och toalett. Varje lägenhet är utrustad med
trygghetslarm som gör att du kan nå personal dygnet runt.

MÅLSÄTTNING
Wasagården står för god omsorg och omvårdnad, personalen består av undersköterskor och
vårdbiträden med god kompetens och lång erfarenhet av vård. Dygnet runt finns sjuksköterskor
som ansvarar för den medicinska vården.
På Wasagården arbetar vi med kontaktmannaskap, vilket innebär att du som boende får
en kontaktperson ur personalen som har ett extra ansvar för dig.
Tillsammans med kontaktpersonen upprättar du och eventuellt dina anhöriga en
genomförandeplan om hur din hjälp skall vara utformad och genomföras.
Genomförandeplanen revideras regelbundet. Du kan när som helst få ta del av din
genomförandeplan.
All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt, vilket innebär att alla uppgifter som rör
ditt hälsotillstånd och dina personliga förhållanden är sekretessbelagda och således inte kommer
att föras vidare.

BESÖKSTIDER
Anhöriga är välkomna till Wasagården dygnet runt. De tider som entréerna är låsta, kl. 19.00 –
06.30, ber vi att ni använder dörrklockan.

ADRESS TILL WASAGÅRDEN
Gustav Vasas väg 1 A-C, 592 30 Vadstena
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VÄXELVÅRD
Att ta med sig
Till din vistelse på växelvården ska du ta med dig eventuella personliga hjälpmedel som du har för
att klara din vardag. Ta även med dig de läkemedel som du har. Du ska även ta med kläder,
hygienartiklar och inkontinenshjälpmedel för din vistelse.
Tvätt
Du använder dina egna kläder vilka tvättas av personalen. Du ska därför märka de kläder som du
tar med dig. 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 Wasagården.
Sjukvård
Tjänstgörande sjuksköterska tillsammans med övrig personal ser till att du får den sjukvård som
behövs.

CAFÉ DITÅT
På entréplan finns Café Ditåt där du kan fika eller köpa med dig till exempel kaffebröd, frukt och
godis.

AVGIFTER
Kommunen debiterar dig som beviljas växelvård 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 platsen på växelvård samt kost (frukost, lunch, kvällsmat
och mellanmål) och förbrukningsmaterial (tvättmedel, rengöringsmedel, städmaterial, toalett- och
hushållspapper, haklappar).
1 januari 2017 är dygnskostnaden 201 kr/dygn.
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.
1 januari 2017 kan omvårdnadsavgiften maximalt uppgå till 2 013 kr/månad, avgiften ingår i
maxtaxan. Omvårdnadsavgiften för korttidsvård är 66 kr/dygn.
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Mer upplysningar om avgifter hittar du på kommunens webbsida, 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 medborgarservice tel. 0143-150 00) och godkänns av tingsrätten.

OM DU HAR FRÅGOR SÅ HÖR AV DIG TILL
Samordnare Karin Pettersson
Hillersro
Hagagården
Sjöhem 4
Sjöhem 5
Duvnäs
Ollebo, Skogsbo, Granstugan
Enhetschef Lena Tegler
Enhetschef Jessica Lindh

0703-44 78 77
0143 – 152 73
0143 - 152 90
0143 – 152 76
0143 – 152 74
0143 – 152 77
0143 - 152 82
0143 – 152 80, lena.tegler@vadstena.se
070-389 34 84, jessica.lindh@vadstena.se

Sjuksköterska
Café Ditåt
Avgiftshandläggare
Biståndshandläggare

0143 – 152 63
0143 – 152 78
0143 – 153 45 (vardagar kl. 8.00-14.30)
0143 – 150 00 (medborgarservice)
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