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Tuvan är en enhet med tolv platser för korttidsvistelse. På Tuvan
arbetar vi för att skapa en lugn, trygg och förtroendefull miljö
där vardagsrehabiliterande insatser är ledstjärnan. Varje persons
fysiska förmåga bör nyttjas maximalt i vardagliga situationer, som
vid exempelvis förflyttningar, personlig hygien samt vid av- och
påklädning, för att på så vis, i möjligaste mån, bibehålla individens
självständighet och därmed en ökad livskvalitet.
För vård i livets slutskede (palliativ vård) försöker vi skapa en så trygg, säker och
värdig miljö som möjligt. Även för dessa personer är det mycket viktigt att få
behålla sin självständighet och självrespekt.

Du som bor på Tuvan får en personal som näransvarig. På så vis underlättar vi
också för en god dialog med dina anhöriga. För oss är de en resurs som vi vill ha
ett gott samarbete med.

Att vistas på Tuvan
Samtliga av Tuvans rum är möblerade och har egen handikappanpassad toalett och
dusch. Det finns sex enkelrum och tre dubbelrum. Sängkläder och hygienartiklar
tillhandahålls på enheten. Du som vistas hos oss ska ha med dig:

•
•
•
•
•

Kläder
Bekväma inneskor – helst med bakkappa/rem
Eventuella hjälpmedel
Mediciner och recept
Hygienartiklar

Tvätt
Vi tvättar dina kläder (ej handtvätt) men vi vill att kläderna ska vara märkta. Skriv
initialerna med märkpenna. Vi tillhandahåller tvätt och sköljmedel.

Pengar
Vi ser gärna att du förvar dina pengar inlåsta hos oss. Vi ansvarar inte för pengar
och värdesaker. Vi är tacksamma om ni växlar till mindre valörer innan ni lämnar
in pengar. Fråga oss i personalen så kan vi berätta mer om våra rutiner kring detta.

Personal
Personalen på Tuvan består av undersköterskor och vårdbiträden. Tillgång till
sjuksköterska finns dagligen. Läkare kommer till Persgården en gång i veckan. Besök
bokas vid behov. Vid akut sjukdom kan sjuksköterskan kalla på läkare eller rådgöra per
telefon för att kunna ge bästa möjliga medicinska vård och omvårdnad.
Sjukgymnast och arbetsterapeut finns hos oss en till två gånger i veckan.
Rehabiliteringspersonal kommer och utför mer specifika träningar under ledning av
arbetsterapeut och sjukgymnast.

Aktiviteter
På Persgården har vi en aktivitetsledare som arrangerar aktiviteter tillsammans med
er som bor eller vistas hos oss. Exempel på aktiviteter är minnesträning, högläsning,
lättare gymnastik, utflykter, underhållning och bingospel.

Besök
Vår entré har öppet mellan klockan 06.30 och 17.00. Efter klockan 17.00 kan
porttelefonen användas. Vi har inte besökstider och dina besökare är välkomna när
som helst. Vill dina vänner/anhöriga besöka dig under den stund på dagen då
aktiviteterna är färre och tempot något lugnare är eftermiddagarna att
rekommendera.

Hår- och fotvård
Hår- och fotvård kommer till Persgården.

Följeslagare
Om du behöver besöka hälsocentral, sjukhus och tandläkare önskar vi att anhörig i
första hand följer med.

Mat
All mat tillagas vardagar i Persgårdens kök och äts gemensamt i Tuvans kök.
Lördag-söndag samt helgdagar får vi varm mat transporterad hit från Hesselgrenska.

Ungefärliga mattider:
Frukost klockan 08:00
Lunch 12:30
Middag 17:30
Kaffe serveras förmiddag, eftermiddag och kväll.

Lagar som styr vårt arbete
De lagar som styr vårt arbete är Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen. All
vår personal omfattas av tystnadsplikt i sitt arbete. Särskilda rutiner finns för Lex
Sarah, fallrapporter, avvikelserapporter samt synpunktshantering på vården. Fråga
gärna om ni undrar över något.

Gåvor
Enligt socialnämnden och Socialstyrelsens riktlinjer får vi i personalen inte ta
emot gåvor från dig som bor hos oss eller från dina anhöriga.

Kontaktuppgifter
Adress:
Persgården
Granvägen 4
813 32 HOFORS

Telefon:
Tuvan ........................................................................................................ 0290-77 17 54
Sjuksköterska ................................................................................... 0290-77 17 58
Demenssjuksköterska...............................................................070-697 26 65
Enhetschef.........................................................................................0290-77 17 55
Administration ............................................................................... 0290-77 17 60
Socialchef ............................................................................................ 073- 809 41 10
Äldreomsorgschef ....................................................................... 070- 414 13 02
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ........................... 0290-77 17 48
Handläggare fakturor .............................................................. 0290-77 17 39 (telefontid ti-to
10.00–12.00)

Hofors Kommun
813 81 HOFORS
Växel: 0290-290 00
hofors.kommun@hofors.se
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