
 
   

  

Värdighetsgarantier  
i särskilt boende 

 

Att själv få avgöra hur man väljer att leva sitt liv är av betydelse  
för alla människors välbefinnande. 

Att du nu har behov av ökat stöd gör ingen skillnad. 
 

 
När du bor i särskilt boende i Kinda kommun ska du få alla möjligheter att tillbringa din tid 
som du önskar och vill. Vårt arbete inriktar sig på att ge stöd och omsorg så att du ska kunna 
leva ett så självständigt liv som möjligt. På särskilt boende i Kinda kommun är du garanterad 
delaktighet i all planering och utformning av: 
 
 

Ditt hem 

            Vi garanterar att: 
� du får ett inflyttningssamtal, där vi tillsammans med dig gör en plan  

(genomförandeplan) för hur du vill ha stöd för att klara av din vardag.  
Planen ska vara färdig inom fyra veckor 

� du har ett hyreskontrakt på din lägenhet med tillgång till gemensamma utrymmen 
� du själv väljer hur du vill möblera och inreda din lägenhet 

 
 
 

 Din dag 
            Vi garanterar att du får välja: 

� när du vill stiga upp/lägga dig 
� när/hur du vill äta i enrum eller tillsammans med andra 
� när/hur du vill ha stöd och omvårdnad  
� när du vill umgås med andra och delta i aktiviteter 

 
 
 

 Din omvårdnad 
        Vi garanterar att: 

� personal finns tillgänglig dygnet runt 
� i arbetsteamet runt dig ingår undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast och områdeschef för att ge dig bästa möjliga stöd. Läkare konsulteras  
vid behov.  

� de allra flesta i personalen har undersköterskekompetens, flera har  
spetskompetens inom områden som kost/nutrition, demenssjukdomar,  
rehabilitering och vård i livets slutskede 

� genomförandeplanen följs upp tillsammans med dig vid behov dock minst en  
gång per år 

� du blir erbjuden en i personalgruppen (kontaktansvarig) som arbetar för att  
stödja dig och tillvarata dina intressen 
 
 
Om du och dina närstående inte är nöjda med de insatser du får, eller om du har synpunkter som rör  
verksamheten kontakta ansvarig chef via kommunens växel 0494-190 00 eller gå in på www.kinda.se. 


