
VÄLKOMMEN TILL

SÄTTRAGÅRDEN



På Sättragårdens särskilda boende finns det sammanlagt 48 lägenheter 
fördelade på avdelningarna Mosippan, Blåsippan och Gullvivan.  
Boendet är bemannat dygnet runt med vård- och omsorgspersonal samt 
tillgång till sjuksköterska. Vid behov kan sjuksköterskan kalla på läkare, 
då mot en normalkostnad för hembesök.

En lägenhet på Sättragården fungerar som en hyreslägenhet och är  
omöblerad när du flyttar in. Du får ta med dig egen möbler. I din lägen-
het ska du ha med allt du behöver för att klara din dagliga livsföring - 
möblera lägenheten så att du trivs. Har du behov av en höj- och sänkbar 
säng finns det möjlighet att låna en sådan av oss. Även trygghetslarm 
finns att låna om du behöver det.

Sättragården är en del av kommunens individ- och omsorgsavdelning 
och samarbetar med kommunens rehabiliteringsverksamhet. De bedö-
mer om du har behov av hjälpmedel eller rehabiliterande insatser som 
kan underlätta din vardag.

Det är viktigt att du så långt som möjligt fortsätter att använda din egen 
förmåga i vardagliga aktiviteter när du bor på Sättragården. Personalen 
kommer att uppmuntra dig att klara så mycket som möjligt själv och 
bara stötta eller hjälpa dig i de situationer som du själv inte klarar.

När du flyttar in på Sättragården kommer du bli erbjuden en kontakt-
person. Kontaktpersonen ska erbjuda dig en vård- och omsorgspla-
nering inom två veckor efter att du flyttat in. Tillsammans med kon-
taktpersonen kan du planera hur du vill att din vardag ska se ut. Din 
kontaktperson erbjuder dig att fylla i Boken om mig. Detta är din levnads-
berättelse och du väljer själv vad du vill dela med dig av. Boken om mig 
blir ett material när vi ska hjälpa dig i din vardag och för att du ska trivas 
hos oss.

Välkommen!



EXEMPEL PÅ VAD DU KAN HA MED TILL DIN NYA LÄGENHET
• Täcke, kuddar och sänglinnen
• Små och stora handdukar
• Tvättkorg och papperskorg
• Hygienartiklar/hårvård exempelvis rakapparat, övrigt för hårvård 

och nagelsax
• Städmaterial ,dammsugare, mopp och hink,t oaborste,duschskrapa 

med långt skaft, disktrasor etcetare

MAT 
På särskilt boende eller korttidsavdelning så betalar du för mat motsva-
rande gällande taxa kost per dygn. I den avgiften ingår alla måltider 
som frukost, lunch med efterrätt, middag, mellanmål, fika och kvälls-
mål. Frukt erbjuds två dagar i veckan, läsk/lättöl på röda dagar samt 
på helger. Om du har behov av ytterligare näringsberikad kost utifrån 
hälsoplan så berikas kosten på boendet i samråd med sjuksköterska.

INKÖP 
Förbrukningsmaterial till exempel hushållspapper, toalettpapper, tvätt-
lappar, hygienartiklar och städmaterial ska du själv se till att du har.
Materialet kan du köpa via www.nhscare.se Personal på boendet kan 
hjälpa dig med beställning från företaget, fakturan skickas till dig eller 
din närstående/godman. Alla övriga inköp görs av dig eller din närstå-
ende/godman.  
 
Behöver du som boende åka till frisör, läkare, tandläkare och har behov 
av ledsagning ska detta i första hand ombesörjas av din närstående.



KONTAKTUPPGIFTER

TELEFON 

Enhetschef Catrine Stefansson 0563-186 27
Sjuksköterska 0563-186 86
Mosippan grupp 1 0563-186 72
Mosippan grupp 2 0563-186 73
Gullvivan grupp 5 0563-186 76
Gullvivan grupp 6 0563-186 77

Enhetschef Gunnar Alphov 0563-187 03
Sjuksköterska 0563-186 86
Blåsippan grupp 3 0563-186 74
Blåsippan grupp 4 0563-186 75

ADRESS 

Rostbrännarevägen 1-5 
683 80 Hagfors

KOMMUNREHAB 

0563-189 69 
Telefontid vardagar 08.00-09.30

HAGFORS KOMMUN 

Kommunens växel 0563-185 00 
www.hagfors.se


