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Din kontaktperson :  
 
 
Vice kontaktperson :  
 
 
Träffas på telefon:  
 
 
Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska: 
 
…………………… ..    nås via avdelningen 
 
 
 
 
 
Välkommen till oss, vi ser fram emot att få lära 
känna Dig! 
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Välkommen till  

Fågelsången 

 

 

Version 2016-09-06 
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Fågelsången 

Äldreboendet som fått sitt namn från den lilla dalen 
bakom huset. Ligger centralt i Säter, med närhet till  
allmänna kommunikationer. 
 
Adressen: Peter Cruses väg 3  

783 34 Säter 
  
Fågelsången består av 44 lägenheter. 
 
Enhetschef 
 Johanna Haglund     0225-552 86 
 johanna.haglund@sater.se 
 
Adm. assistent  
 Monica Embretsén    0225-553 77 
Monica.embretsen@kommun.sater.se 
  
       Fågelsången A 1    0225-551 91 
 Fågelsången A 2    0225-552 82 
 Fågelsången B 1                  0225-552 88 
 Fågelsången B 2                0225-552 89 
 Fågelsången C 1    0225-552 85 
 Fågelsången C 2    0225-552 94 
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Synpunkter och klagomål Hälso och sjukvården 

 
Du har möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrel-
sen samt möjlighet att begära ersättning enligt patient-
skadelagen eller från läkemedelsförsäkringen 
Patientnämnden, Dalarna ska utifrån synpunkter och 
klagomål, stödja och hjälpa enskilda patienter/boende. 
 
 
Synpunkter, klagomålshantering och beröm i 
Säters socialförvaltning 

 
Om du inte känner dig nöjd, eller är nöjd med de insat-
ser eller det bemötande du fått inom någon av social-
förvaltningens verksamheter är det viktigt att vi får 
veta det.  
Dina synpunkter är mycket 
värdefulla i vårt ständiga ut-
vecklingsarbete. Framför allt 
är de viktiga för att du som 
inte är nöjd skall kunna få 
rättelse eller en förklaring. 
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Hälso och sjukvård 

 
Kommunen ansvarar för och erbjuder hälso- och sjuk-
vård upp till läkarnivå i de särskilda boendeformerna, 
samt under vistelse på dagverksamhet . 
 
Landstinget ansvarar för läkarinsatserna och på varje sär-
skilt boende görs ett planerat besök minst en gång per 
vecka 
 
På varje enhet finns omvårdnadsansvarig sjuksköterska/
sjukgymnast/arbetsterapeut 
 
Dokumentation sker i datajournal och registrering sker i 
Nationella register 
 
Läkar/tandläkarbesök samt provtagning debiteras pati-
enten 
 
Kostnadsfri tandvårdsundersökning erbjuds av Folktand-
vården 
 
Resor till och från sjukvårdande behandling betalas av 
patienten enligt avgift för sjukresor. 
 
Medicinskt ansvarig för Hälso och sjukvården i  
kommunen är: 
Marianne Henriksson, tel: 0225–55 320 
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Verksamhetsmål 

Säters kommuns särskilda boenden erbjuder boende för 
dementa och personer med upplevd otrygghet.  
Vårt mål är att du skall få god omsorg/omvårdnad, tillsyn 

och bemötande. 

Du skall känna trygghet, gemenskap och bli respekterad, 

för den du är. 

 

 

Boendet 

Särskilt boende är ett boende där 
man har egna hyres-kontrakt och 
betalar för hyra, omsorg, vård 
och mat. 
Du erhåller ett hyreskontrakt från 
Säter bostäder på din lägenhet och kan ansöka om bo-
stadstillägg hos försäkringskassan. 
 
Vid uppsägning av boendet sköts städningen av hyresgäs-
ten eller av annat städföretag på egen bekostnad. 
 
Den boende tecknar en egen hemförsäkring, för att 
kunna täcka ev. skador som kan uppstå. 
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Utrustning 

Kommunen tillhandahåller säng och madrass som är er-
gonomiskt anpassad. 
Resten av utrustningen medtages 
 
Rummet är omöblerat, då egna gardiner och möbler, TV 
och radio är viktiga för trivsel och hemkänsla. 
Andra saker som är viktiga är att det finns stark belysning 
i taket och bekväm stol att sitta i, som gärna ska vara 
ställbar för skön sittställning. 
 
För att minska risken för fall skall mattor på golvet und-
vikas. 
 
TV-licensen betalas av kommunen, det finns även TV i 
våra allmänna utrymmen. 
 
Sänglampan måste skruvas fast i väggen eller stå stadigt 
på golvet p g a brandrisk om lampan tippar ner i sängen. 
 
För anhöriga finns tillgång till viksängar, vilka kan place-
ras i den boendes lägenhet. 
 
Uttag för telefon finns i varje lägenhet. Du står för flytt 
och abonnemang. 
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Egen tid 

Alla boende i särskilt boende ska ges möjlighet till indivi-
duell vardagsnära aktivitet /egen tid, utifrån sina önske-
mål. 

 

 

 

 

 

 

 

Social samvaro  

Hos oss erbjuds vardagar gemensamma aktiviteter som 
personal och/eller frivilligorganisationer genomför.  
Där erbjuds till exempel promenader, högläsning, bingo, 
bakning, musikunderhållning, dans, trädgårdssysslor och 
andakter. 
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Social dokumentation. 

Personal har enligt socialtjänstlagen skyldighet att doku-
mentera. Detta kallas social dokumentation. 

 
 

Samtlig personal har tystnadsplikt. 
 

 
 

Hårvård/fotvård 
 
På enheterna finns möjlighet att få hår och fotvård  om-
besörjt av externa företagare. 
 
 
 
 
 

Betalning 

Se vår broschyr: Taxor och avgifter 
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Larm 

Lägenheterna är utrustade med personlarm. Detta larm 
går att anpassa för våra hyresgäster. Larmet går till per-
sonsökare som personalen bär på sig. 

Tvätt 

Tvätten sköts av personalen (ej handtvätt och kemtvätt). 
Kläder, dukar, lakan mm bör vara märkta med märkband 
eller märkpenna. All tvätt skall gå att torktumla. 
Kemtvätt och annan tvätt som inte kan tvättas på enhet-
en bekostas av hyresgästen. 
Beställningskort för märkband finns på enheten. 

Post 

Till varje lägenhet finns ett post fack i vår entré. Där 
finns även postlåda för utgående post som töms när pos-
ten kommer till oss. 
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Besök 

Inga besökstider, detta är ett boende, man tar emot  
besök och umgås som man själv vill.  
Meddela alltid personal om Ni åker bort eller är borta, 
över någon måltid. 
 
Vi uppskattar att Ni inte besöker Er anhörig i matsalen 
under måltid.   
I matsalen sitter man tillsammans och äter frukost, mel-
lanmål, lunch, middag och dricker kaffe. 
Man anordnar även små fester som exempelvis julfest, 

enkelt midsommar firande och våffelfest mm. 

Värdesaker och pengar 

I lägenheten finns ett litet låsbart värdeskåp, där kan för-
varas värdesaker och pengar.  
Pengar måste finnas för färdtjänst, sjukresor, fotvård, 
hårvård, förbrukningsartiklar samt utflykter. 
Vi kan hjälpa till med hanteringen av dessa. Kassabok 
förs då för dessa medel. 
Det är bra om det finns mindre valörer, då det kan vara 
svårt att växla. 
 
Alla toalettartiklar som tvål, schampo, tandkräm, feber-
termometer, och rakapparat är personlig  
egendom och bekostas av Dig.  
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Personal 

Vi som är undersköterskor/vårdbiträden finns här dygnet 
runt för Dig. När Du flyttar in kommer någon av oss att 
bli Din kontaktperson.  

Kontaktmannaskap                                             

Kontaktpersonen arbetar för att Du får en god individu-
ell omsorg som baseras på Dina behov och önskemål och 
som bejakar Dina levnadsvanor och intressen. 
 
Kontaktpersonens ansvar 
Som kontaktperson är man den som närmast hjälper och 
fungerar som språkrör gentemot alla som är inblandade i 
omsorgen. Viktigt är också att klargöra åtaganden och 
förväntningar för Dig och Dina närstående, för att und-
vika missförstånd.  
 
Kontaktpersonen har ansvar för Din lägenhet och Dina 
kläder, att handla, beställa tid hos frisör och så vidare.  
 
 
 


