
Telefonnummer

Österbo:  0322- 61 70 75
Sjuksköterska: 0322- 61 60 95
Enhetschef:  0322- 61 61 40
Bokning:  0322- 61 61 04

Adress

Ängabogården
Gråbovägen 35
441 50   Alingsås
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Synpunkter på vår verksamhet
Vi tar gärna emot synpunkter om vår verksamhet för att 
utvecklas.  
Du kan vända dig till personalen på avdelningen eller till  
enhetschefen. 

Välkommen till
flexibel växelvård

alingsas.se/omsorg-och-hjalp



Vårt mål är att:
• ge dig och dina anhöriga möjlighet att kunna boka tid för  

växelvård, efter era önskemål
• erbjuda en lugn och trivsam miljö
• ge dig en trygg omvårdnad 
• erbjuda aktiviteter efter dina önskemål

Du erbjuds en kontaktman som särskilt ser till dina behov och  
önskemål. Kontaktmannen upprättar tillsammans med dig en  
genomförandeplan, där ni tillsammans planerar vad för hjälp 
du önskar under vistelsen. 

Bokning
Du eller dina anhöriga är välkommen att boka in tid hos vår 
reception på Ängabogården. 
Ni når oss på telefonnummer 0322-61 61 04.

Ni kan boka platsen som längst fyra månader i förväg. Är det 
vid speciella tillfällen, exempelvis då anhörig ska göra en resa, 
så kan vi göra undantag och boka längre fram i tiden.

In och utcheckning
Du kan checka in efter kl 14.00 på ankomstdagen och
checka ut senast kl 11.00 på avresedagen.

Sjukhusvistelse
Om du under din tid på växelvården måste uppsöka sjukhus, 
och stannar där mer än 24 timmar, är det inte säkert att du 
kan komma tillbaka till samma rum där du var.

Måltider
Vi serverar frukost, lunch, middag samt eftermiddagskaffe och 
ett kvällsmål. Vi brukar servera huvudmålen följande tider:
Frukost  kl 07.00-10.00
Lunch  kl 13.00
Middag  kl 17.30
Kvällsfika 

Önskar du äta någon annan tid så försöker vi tillmötesgå det.

Telefon och Internet
För att kunna ringa bör du ta med din egen mobiltelefon. Det 
finns internetuppkoppling på varje rum, så du får gärna ta med 
egen datorockså. 

Att ta med till vistelsen
• Ombyte av kläder
• Kläder för utevistelse
• Hjälpmedel som du använder i hemmet (viss hjälpmedels- 

utrustning tillhandahåller vi, tala med avdelningen om vad  
du behöver ta med dig) 

• Toalettartiklar
• Mediciner, dosett och ordinationskort

Har du hemtjänst?
Har du hjälp i hemmet genom hemtjänst, meddela i så fall  
hemtjänsten i god tid när du ska vara på växelvård.

Har du hemsjukvård?
Har du hjälp i hemmet av hemsjukvård, meddela 
sjuksköterska i god tid när du ska var på växelvård.

VÄLKOMMEN till flexibel växelvård


