Välkommen till avdelning 84
Avd 84 är en vårdavdelning för specialiserad palliativ vård. Målsättningen är
att lindra olika sorters symtom och att skapa en vårdatmosfär där du som
patient kan känna dig trygg. Vårdtiden kan vara kortare perioder, för olika
behandlingar och/eller bedömning/planering för fortsatt vård utifrån behov.
Växelvård/Permission
Möjlighet till växelvård/permission finns.
Kan ibland ske med hjälp av kommunens
hemsjukvård eller ASIH (Avancerad sjukvård
i hemmet).
Någon att prata med
Det finns alltid möjlighet till samtal med olika
personalkategorier. Kurator kan ge stöd och
råd vid olika frågor. Sjukhuskyrkan och kan
förmedla kontakt med olika trossamfund.
Besökstider och parkering
Närstående är välkomna att besöka dig när
du orkar och vill. Möjlighet till övernattning
finns. Barn är alltid välkomna! Leksaker finns
i dagrummet. Där finns också TV och musikanläggning. Katter och hundar är också
välkomna till oss - för mer information prata
med personalen på avdelningen.

Användning av telefon är alltid tillåtet
Måltider - buffé
Frukost 07.00-9.30
Lunch 12.30-13.30
Kvällsmål 16.30-17.30
Maten serveras i matsalen som buffé eller på
rummet. Vill du äta på andra tider – prata med
personalen. Närstående kan äta i personalmatsalen eller på sjukhusets caféer. På
avdelningen finns även kyl, frys och mikro.
Kaffe och kaffebröd finns i matsalen.
Värdeföremål
Värdesaker och pengar kan tillfälligt låsas in
på avdelningen tills en närstående kan ta hand
om dessa.
Att läsa
I korridoren finns en bokhylla med böcker från
biblioteket om du vill låna. Talböcker kan
beställas från biblioteket.

Parkeringskort finns att köpa i gallerian vid
informationsdisken. Porten är låst under
natten. Närstående kan ringa till avdelningen,
Teamet på avdelningen
personal kommer då och öppnar.
Här finns sjuksköterska, läkare, sjukgymnast,
undersköterska, kurator och arbetsterapeut.
Du behöver ha med dig
Du kan även träffa olika studenter hos oss.
Toalettartiklar
Egna kläder om du önskar (tvättas av
närstående). Sjukhuskläder finns på avd.
Stadiga och bekväma skor
Eventuella hjälpmedel

Telefonnummer till avdelning 019 - 602 82 50
Du är alltid välkommen med dina frågor!
Personalen avd 84, Geriatriska kliniken

