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VÅRA SÄRSKILDA BOENDEN
I Bräcke kommun finns tre särskilda boenden: Gimsätra, 
 Gellinergården och Tallgläntan. I den här broschyren kan du   
läsa om hur vi jobbar på våra särskilda boenden och vad 
som förväntas av dig och dina anhöriga. 

Välkommen till oss!

NÄRA 
NATUREN
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Värdegrund
Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och genom att respek
tera den enskildes självbestämmande och integritet bidrar vi till en 
menings full vardag.

Vi arbetar även efter Socialtjänst lagens nationella värdegrund: 
”Social tjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.” 
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Särskilt boende är en boendeform med omvårdnad och service för 
äldre människor som behöver särskilt stöd.

Bistånd i form av särskilt boende kan beviljas då du inte längre har 
möjlighet att bo kvar hemma på grund av ett omfattande behov av 
vård och omsorg samt serviceinsatser. 

Vårt arbete är att ge dig stöd och hjälp när din förmåga sviktar. Dina 
behov av insatser prövas individuellt och vi tar hänsyn till just din 
livssituation.

OM SÄRSKILT BOENDE

KVALITETSARBETE

Kvalitetsmätning
Genom öppna jämförelser kan vi mäta kvalitén. Öppna jämförelser är 
en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänsten och på äldreboenden. 

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, 
dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukar
perspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämfö
ras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer 
som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansva
riga politiker och tjänstemän

Mål
Vår målsättning är att vi ska ge en god omvårdnad med kvalitet och 
omtanke och att du alltid ska stå i centrum.



Bostaden
I hyran ingår säng och madrass. I övrigt möbleras lägenheten av hyres
gästen med egna möbler och personliga ägodelar. Fiber finns och ingår 
i hyran. Telefonabonnemang står hyresgästen för. Alla elartiklar ska 
vara S eller CE märkta. Ta med aktuella hjälpmedel.

Kontaktmannaskap
När du flyttar in på ett särskilt boende  har du rätt till en kontakt
personal. Tillsammans med kontaktpersonalen upprättas en genom
förandeplan. Inom en vecka efter upprättande av din genomförande
plan ska din kontaktpersonal vara i kontakt med dig och fungera som 
en länk mellan dig, övrig personal, närstående/god man. 
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Enhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut, 
fysioterapeut och omvårdnadspersonal 

 arbetar tillsammans för att på bästa sätt 
tillgodose dina behov och önskemål. 

Genomförandeplan
För att dina individuella behov ska tillgodoses har du som bor på sär
skilt boende rätt att få en genomförandeplan där det står nedskrivet när 
och på vilket sätt du ska få hjälp och stöd. 

Du eller din företrädare ska vara delaktig när planen upprättas, och 
den är en överenskommelse mellan dig och personalen. 

Genomförandeplanen revideras två gånger per år eller vid behov. 
Den ska vara upprättad inom tre veckor från det att du flyttar in på ett 
särskilt boende.

Tystnadsplikt
All personal inom vård och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att 
vi inte får berätta för någon utomstående vad du talat om i förtroende 
till oss. 

Gåvor 
Personalen som arbetar inom vård och omsorg får inte ta emot person
liga gåvor av egentligt värde. Personalen får inte heller be vittna eller 
medverka till att upprätta testamente eller liknande värdehandling.RUTINER
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Teamarbete
Inom de särskilda boendena arbetar vi i team. Det innebär att enhets
chef, sjuksköterskor, arbets terapeut, sjukgymnast/fysio terapeut och 
omvårdnadspersonal arbetar tillsammans för att på bästa sätt kunna 
tillgodose dina behov och önskemål. 

Sjuksköterska ansvarar för den medicinska omvårdnaden. Om behov 
uppstår när det gäller till exempel din medicinering eller sjukdom tar 
sjuksköterskan kontakt med läkare som har det medi cinska ansvaret.  
Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut hjälper dig om du be
höver träna upp din förmåga, till exempel balans, styrka och gång. De 
be dömer även behov av hjälpmedel. 

Kvalitetsregister
Vi strävar efter att utveckla vårdens kvalitet så att resultatet och upple
velsen blir ännu bättre för dig. Därför arbetar vi med kvalitetsregister 
som gör det möjligt för oss att följa upp och förbättra vården. Genom 
att medverka hjälper du till att förbättra vården. Ditt deltagande är helt 
frivilligt och påverkar inte den vård du får. 

Registrering i Senior alert ligger fokus på att förebygga fall, under
näring trycksår och ohälsa i munnen.

BPSDregistret (Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens
sjukdom) syftar till att minska lidandet för personen samt att ge perso
nalen en tydlig genomtänkt struktur att arbeta efter.

Fråga personalen om du önskar mer information om det här.

Samtycke
Samtycke behövs från dig i följande fall:
• Får information om dig lämnas ut och till vem?
• Om du tidigare vårdats på sjukhus eller har haft kontakt med hälso

centralen kan vi behöva få information via din journal (Nationell 
patientöversikt, NPÖ).

• För att minska risken för fall används ibland till exempel sänggrind 
eller bälte på rullstol. För detta krävs samtycke. 

I Bräcke kommun arbetar vi utifrån 
alla människors lika värde och  genom 

att  respektera den enskildes själv
bestämmande och integritet bidrar vi till 

en meningsfull vardag.
Värdegrund vård- och omsorg Bräcke kommun

Avgift
På särskilt boende betalar du omvårdnadsavgift, matavgift och hyra 
enligt gällande taxor. Avgift för förbrukningsartiklar tillkommer.

För mer information, kontakta avgiftshandläggare i kommunen. (Se 
kontaktuppgifter på baksidan).

Uflytt
Vid utflytten ansvarar hyresgästen eller dess företrädare för att lägen
heten töms och städas ut.
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Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke 
Tel. 0693-161 00 | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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Tallgläntan
Adress: Tallgläntan 1 B, 844 61 Kälarne
Enhetschef: 0696-165 67

Gellinergården
Adress: Mellanvägen 7A, 843 41 Gällö
Enhetschef: 0693-164 88

Gimsätra
Adress: Torpgatan 8, 843 31 Bräcke
Enhetschef: 0693-162 84

Avgiftshandläggare: 0693-162 89


