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Bo med vård och omsorg

Vård & omsorgs vårdboenden finns inom hela  
Uppsala, både centralt och i ytterområden några  
mil från centrum. 
 
Våra boenden har därmed lite olika karaktär och inriktning. 
Några har natur in på knuten, andra har utegårdar, ibland med 
odlingslådor eller rabatter för de boende som vill och orkar delta 
i lite skötsel och skörd. Inom våra vårdboenden arbetar vi med 
utevistelse, trivsamma måltider och olika former av träning och 
sysselsättning för att öka trivseln och den sociala samvaron. 

De flesta av våra boenden har både demens- och omvårdnads-
platser. Vi har även ett antal korttidsplatser för växelvård och 
för övergångar från hem till vårdboende. Vi kan ge avancerad 
hemsjukvård genom Sjukvårdsteamet och rehabilitering genom 
Svartbäcksgården. Våra demensvårdsutvecklare har special-
kunskap inom området och genom Anhörigcentrum ger vi 
stöd även till anhöriga.

Vår vård och omsorg är kvalitetscertifierad och genomgår varje 
år både interna och externa revisioner.  

vardochom
sorg.uppsala.se



Din egen lägenhet
När du flyttar till ett vårdboende hos oss blir lägenheten din egen, du hyr den 
med eget hyreskontrakt. Du inreder med dina egna möbler och utifrån din 
egen smak och trivsel. Sängen finns däremot redan på plats, den ansvarar vi 
för av arbetsmiljöskäl. 

I varje lägenhet finns hall, toalett, dusch och garderober. De har också en liten 
köksdel med diskbänk, kylskåp och plats för mikrovågsugn och kaffebryggare.

Våra vårdboenden har en trivsam miljö både ute och inne. Här finns balkonger, 
uteplatser och/eller trädgård. Inomhus finns gemensamma utrymmen och 
matsal där du kan äta tillsammans med övriga boenden om du vill.



Måltiden är mer än mat
Hos oss är alla de fem aspekterna på en måltid viktiga – maten, omgivningen, 
bemötandet, upplevelsen och rutinerna kring maten. Vi anlitar kommunens 
egen kost- och restaurangenhet som svarar för menyer och leveransen av 
mat till våra boenden. De väljer ekologiska och närproducerade råvaror så 
långt det är möjligt, bakar matbröd och serverar ofta egen hemlagad sylt och 
marmelader vilket uppskattas mycket. Dietist och sjuksköterskor svarar för 
att näringsinnehållet är rätt balanserat och behöver du specialkost hjälper de 
också till att skapa passande menyer.

Lunch eller kaffe serveras i trädgård eller på uteplats när det finns möjlighet 
och vi följer årets olika högtider med mat och dukning. Vinprovning, tacos, 
afternoon tea – de boende påverkar vad som arrangeras och serveras. Perso-
nalen slår sig ner för samtal och för att ge stöd under måltiderna.



Allt från vardagsjympa till temafest
I vår verksamhet finns äldrepedagoger som ansvarar för aktiviteter varje 
vecka. De är specialutbildade kring äldres hälsa och sociala liv. Sittjympa, 
boule, fredagscafé för boende och anhöriga, mattklippning och spa/taktil 
massage är exempel på aktiviteter som ordnas i olika boenden. Ibland 
ordnar ett boende fest med tema, det kan vara till exempel 50-tal med en 
äkta ”amerikanare” på plats. 

Träna med vårdhund
På några av våra boenden har du möjlighet att träna med vårdhund och 
vårdhundsförare om du har remiss från sjuksköterska, fysioterapeut eller 
arbets terapeut. Hundarna är utbildade och diplomerade för träning och den 
sker i din egen lägenhet eller i särskild lokal. Träningen kan gälla sådant som 
balans och minne. Motivationen brukar vara hög när vårdhundarna Åke, 
Hilda eller någon av de övriga lockar fram skratt. 



Egen kontaktman 
När du flyttar in på något av våra vårdboenden blir en av oss i personalen din 
kontaktman. Kontaktmannen är ditt stöd i praktiska frågor, till exempel att 
ordna tid med frisör eller tandläkare, men också när det gäller att göra dagar-
na meningsfulla och hitta aktiviteter som du tycker om.

Ett genuint intresse för människor
Det finns personal dygnet runt på alla våra vårdboenden och du har möjlighet 
att få trygghetslarm i din lägenhet. Här finns tillgång till undersköterskor, 
sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och husläkare. Vår personal 
har tillgång till ett stort kursutbud och vi satsar på kompetenshöjning, med 
ambitionen att alla våra medarbetare ska ha undersköterskeutbildning. Allt 
vårt arbete styrs av ett genuint intresse för människor. Varmt välkommen att 
besöka oss!



2
0
1
5
 1

1

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Uppsala kommun Vård & omsorg

Fyrisborgsgatan 1, 753 75 Uppsala

Telefon 018-727 68 00

vardochomsorg.uppsala.se


