Dagliga rutiner, tider
Morgonarbetet börjar. Medicindelning,
blodprovstagning mm
07.30–09.30 Frukost
10.00–12.00 Aktiviteter t.ex. med sjukgymnast och arbetsterapeut
Förmiddagskaffe
12.00
Lunch
13.00-14.00 Vila efter maten
14.00–16.00 Fortsatt aktivitet. Eftermiddagskaffe finns i matsalen
17.00
Middag
19.00
Kvällskaffe
07.30

Samtliga måltider serveras i matsalen. Under måltiderna och
kaffe är vi tacksamma om enbart patienter och personal finns i
matsalen.

Kontakt
Sjuksköterskeexpedition avd 94
Telefon 019-602 26 71
Patienttelefon avd. 94
Telefon 019-602 30 94
Minnesmottagningen
Telefon 019-602 27 85
Kurator
Telefon 019-602 65 49
Avdelningschef
Telefon 019-602 24 96

Välkommen
till Geriatriska kliniken
Avdelning 94

På avdelning 94 bedriver vi utifrån
ett helhetsperspektiv medicinsk utredning och behandling av personer
med demens och demensliknande
tillstånd. På avdelningen vårdas
också multisjuka äldre.
I utredningen ingår observationer
av sömn och kost samt olika tester
och undersökningar så som blodtryck, EKG, laboratorieprover och
röntgen. Vi gör även en genomgång
av läkemedelsbehandlingen och
vilka behov av olika hjälpmedel som
finns.
När en person får minnessvårigheter
eller andra svårtolkade symtom kan
man behöva undersöka om detta
beror på någon sjukdom som stör
hjärnans funktioner. Det är av stort
värde att någon anhörig beskriver
hur vardagen varit förut och hur
sjukdomsförloppet har sett ut.
I vårt team ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator och
neuropsykolog.
På avdelningen bedrivs även utbildning för blivande läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeuter.

Kvalitetsregister
Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårdens kvalitet så att resultatet
och upplevelsen blir ännu bättre för
dig som patient. Kvalitetsregistren
gör det möjligt att följa upp och förbättra vården, och genom att vara
med i registret hjälper du till att
förbättra vården. Din medverkan i
registret är helt frivillig och påverkar
inte den vård du får. Om du önskar
mer information om kvalitetsregistren eller inte vill att dina uppgifter
registreras, kontakta personalen. För
närvarande registrerar vi i kvalitetsregistren Senior Alert, Palliativa registret och SveDem.

Saker du behöver ha med
dig till avdelningen
• Stadiga och bekväma skor
• Hygienartiklar
• Privata kläder till hemresa
• Egna hjälpmedel t.ex. hörapparat,
rollator
• Pengar till hemresa 125:Värdeföremål
Värdesaker bör lämnas hemma. Du
bör ha högst 250 kr på avdelningen
och dessa kan du få möjlighet att
låsa in. Avdelningen ansvarar ej för
pengar som ej låses in, ej heller för
förlorade föremål såsom tandproteser, hörapparater m.m.

Besökstider
Bästa tiden för besök är under eftermiddagen fram till cirka 19.00. Vi
ber besökande undvika besök och
telefonsamtal under måltiderna.
Radio, TV och telefon
Radio och TV finns i dagrummet
samt på varje patientrum. Patienttelefon finns att hyra på avdelningen.
Kostnad för hyra och samtal kommer på hemtelefonräkningen. Mobiltelefon är tillåtet på avdelningen.
Vårdplanering
– inför utskrivningen
När läkare bedömt att du inte längre
är i behov av sjukhusvård kontaktar
vi i allmänhet kommunens vårdplaneringsteam. Tid för vårdplanering
meddelas ofta med kort varsel.
Det är viktigt att anhöriga kan delta
vid vårdplaneringen. Det är behovet
av omvårdnad som styr vilka insatser som kan bli aktuella t.ex. hemtjänstinsatser, dagvård, korttidsplats
eller särskilt boende. Idag är det oftast långa väntetider till särskilt boende och en korttidsplats är det som
erbjuds först.

Anhörigstöd
Att vara anhörig till en person med
demenssjukdom kan vara svårt.
Örebro kommun har ett anhörigcentrum och en anhörigkonsulent
dit man kan vända sig. Där erbjuds
information och stöd i form av föreläsningar, gruppverksamhet och
annan verksamhet. För mer information ring 019-21 32 30 eller besök
www.orebro.se/anhorigcentrum. De
andra kommunerna i Örebro län erbjuder också anhörigstöd på olika
vis. Personalen kan förmedla kontakt till anhörigstödet i kommunen
om ni så önskar.
Det finns även möjlighet till
anhörigstöd i form av
telefonrådgivning och samtalsbesök
med sjuksköterska eller kurator.
Efter vårdtiden
Om det dyker upp frågor efter vårdtiden är du välkommen att vända
dig till vår mottagning.

