
Välkommen!

Äldreomsorg & Hospice



Leva livet hela livet
Vi vet att du är unik. Du vet själv vad 
du uppskattar, vad som får dig att må 
bra och när och hur du vill umgås med 
andra. Kort sagt är det bara du som är 
expert på ditt liv. 

Vi tror på livserfarenhet och att vi med 
åldern utvecklar vår personlighet. Det 
är därför vi säger att vi inte behandlar 
alla lika. Vi gör istället vårt bästa för att 
bemöta dig just som du vill bli bemött. 
Din rätt till självbestämmande är alltid 
vår utgångspunkt.

Kroppens åldrande, nedsatta funktio-
ner och svåra sjukdomar påverkar vis-
serligen ofta våra liv på djupet och de 

förändrar kanske även våra vanor och 
behov av stöd – men de definierar inte 
vilka vi är som människor. Det är vår 
önskan att du ska känna att du får leva  
ditt liv, utifrån vem du är, hela livet. 

För att möjliggöra detta är det viktigt 
för oss att lära känna dig och få en bild 
av vem du är och vad som är betydelse-
fullt för just dig. Av denna anledning 
uppmuntrar vi dig att fylla i en levnads- 
berättelse – en beskrivning av ditt liv, 
på egen hand, tillsammans med dina 
närstående eller personal. 



Ditt nya hem
Att flytta är något vi alla upplever olika, 
men för de flesta är det något som 
kräver mycket energi och något som 
väcker många olika känslor. Vår önskan 
är att både du och dina närstående ska 
känna att vi som personal finns till-
gängliga för samtal oavsett vilka frågor, 
tankar eller upplevelser som flytten 
väcker hos just er.

Vi vill uppmuntra dig att inreda ditt 
hem så personligt som möjligt. En höj- 
och sänkbar säng med madrass ingår, 
men i övrigt är det du som bestämmer 
vilka möbler, tavlor och andra föremål 
du vill ha med dig. Välj det som skapar 
hemkänsla, trivsel och igenkänning för 
just dig! 

Lägenheten är en vanlig hyreslägen-
het, vilket innebär att du skriver på ett 
hyreskontrakt och att du har samma 
egenansvar som hyreslagen föreskri-

ver. Därför rekommenderar vi dig att 
teckna en hemförsäkring för lösöre i 
hemmet (det finns försäkringar som är 
riktade mot särskilt boende, fråga ditt 
försäkringsbolag). TV-licens ingår.
 
Vanligen har du rätt att bo kvar i din lä-
genhet, med det stöd du behöver, hela 
livet. Den personal som du möter har 
kunskap om lindrande vård och vård i  
livets slutskede, när det behovet uppstår. 

Meningsfull tillvaro
Vi vill erbjuda en trygg och meningsfull 
vardag, där du kan vara aktiv på det 
sätt som du vill, kan och behöver. Du 
väljer själv om och när aktiviteterna ska 
ske på egen hand och när du trivs bäst 
tillsammans med andra. Våra verksam-
heter har kulturprogram där olika akti-
viteter presenteras. Det kan exempelvis 
vara utevistelse, deltagande i vardags-



sysslor, sittgymnastik, konstupplevelser 
eller musik- och samtalstunder. Hos 
oss finns också möjlighet till andaktsliv, 
där du kan få stöd i existentiella och 
andliga frågor, oberoende av tro eller 
livsåskådning.

Måltider 
Måltiderna är en stor del av vardagen, 
och vi lägger stor vikt vid att maten 
ska vara god och serveras i lugn och 
inbjudande miljö. Det ger guldkant på 
tillvaron. 

Varje dag serveras frukost, lunch och 
kvällsmat samt förmiddags-, eftermid-
dags- och kvällsfika. Att ta en smörgås 
till eller få annan enklare mat när man 
är sugen är alltid möjligt, såväl dag 
som natt. Du väljer själv om du vill äta  
i gemenskap med andra eller i den 
egna lägenheten.

Stöd för dig  
och dina närstående
Vårt mål är att erbjuda bästa möjliga 
vård och omsorg. Vi vet att det bara är 
möjligt om du känner att du aktivt får 
vara med och forma ditt liv. Vi erbjuder 
alltid ett välkomstsamtal och upprättar 
vård- och genomförandeplaner, som 
beskriver dina önskemål, vanor och 
behov av stöd i vardagen. Om du vill, 
är dina närstående varmt välkomna att 
vara med i samtalen.

Vi arbetar med kontaktmannaskap och 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska, 
vilket innebär att utsedd personal har 
ett extra ansvar för att lära känna och 
företräda dig. Dessa kan också, om du 
vill, vara en länk till dina närstående. På 
boendet finns också tillgång till arbets-
terapeut, sjukgymnast/fysioterapeut 
och läkarbesök. 



 personalen ska kunna planera arbe- 
 tet hos dig på ett bra sätt

 säkerställa att hjälpen och stödet är  
 personcentrerad och av god kvalitet

För dokumentationen gäller sekretess. 
Bara den personal som behöver läsa 
dokumentationen för att kunna utföra 
sitt arbete får göra detta. Dokumenta-
tionen förvaras på ett säkert sätt. 

Du har alltid rätt att ta del av vad perso-
nalen skrivit om dig och vill du ha ut 
din dokumentation vänder du dig till 
verksamhetschefen. För att dina när-
stående ska få del av din journal krävs 
ditt samtycke.

Förbättringsarbete
Vi vill att den vård och omsorg som 
du möter ska vara kunskapsbaserad 

och bygga på vetenskap och beprövad 
erfarenhet – det handlar både om din 
och personalens erfarenheter. För oss 
handlar det om att skapa en kultur 
av ständiga förbättringar genom att 
arbeta med:

 personcentrerad vård och omsorg
 ledarskap och medarbetarskap
 kompetensutveckling
 förbättringskunskap
 riskförebyggande arbete
 kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD            
 och Svenska palliativregistret.
 synpunkter och avvikelsehantering
 

Tystnadsplikt 
All personal som arbetar hos oss har 
tystnadsplikt, vilket innebär att de inte 
får sprida information om dig vidare 
till obehöriga.

För många av oss är ju relationen till de 
som står oss nära det viktigaste i livet. 
Dina närstående är självklart alltid väl-
komna, dygnet runt, att besöka dig och 
vara med i gemensamma aktiviteter. 
Vi kan också förmedla individuellt stöd 
till dina närstående om de önskar och 
behöver detta. Vi bjuder in dig och dina 
närstående till dialog i större informa-
tionsmöten minst två gånger per år.

Vad skriver vi om dig?
Personal har enligt socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen skyldig-
het att dokumentera. Dokumentationen 
ska vara korrekt, väsentlig och ändamåls-
enlig och lätt att förstå.

Dokumentationen är till för att:
 verksamheten ska kunna följa upp  
 att du får den hjälp och stöd som  
 du har rätt till



Medmänsklighet
Bräcke diakoni arbetar med vård och 
omsorg utan vinstsyfte. Vi har en vision 
– ”Ett medmänskligare samhälle”. Det 
är precis så ambitiöst som det låter. Vi 
både vill och kan göra skillnad, det vet vi 
– för vi har gjort det sedan 1923.

Som en av Sveriges ledande non profit-
aktörer drivs vi av något helt annat än 
att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka 
med både hjärta och hjärna. 

Idag driver vi ett 40-tal olika verksam-
heter inom äldreomsorg, hospice, 
funktionshinder och hälsovård, på flera 
platser i landet. Vi möter varje dag 
människor med många olika behov, 
förutsättningar och drömmar. Med rätt 
utmaningar och stöd kan alla växa och 
utvecklas, oavsett ålder. Det vet vi.

Välkommen till oss!



Bräcke diakoni
031-50 25 00

Box 21062
418 04 Göteborg 

www.brackediakoni.se

Bräcke diakoni bedriver idag äldreom-
sorg i Stockholm, Linköping och Väst-
sverige. Framförallt i form av särskilt 
boende, men vi har också hemtjänst 
och dagverksamheter. Många av våra 

verksamheter är särskilt inriktade på 
att ge stöd till dig som drabbats av 
demenssjukdom.  

Vill du veta mer om oss?

Maude Kardell Wahlbäck 
Områdeschef, Äldreomsorg & Hospice 
031-50 25 31 
maude.kardell@brackediakoni.se 

Carina Henriksson 
Driftområdeschef, Västsverige  
och Linköping 
031-50 25 35 
carina.henriksson@brackediakoni.se 

Helena Westerberg 
Driftområdeschef, Stockholm 
08-672 02 82 
helena.westerberg@brackediakoni.se 


