
Välkommen hem
till ett vård- och omsorgsboende 

hos Uppsala kommun





Vi ger dig trygghet 
Genom att välja ett boende hos oss hyr du en lägenhet av Uppsala  
kommun. Det innebär att du bor hemma hos dig själv men har 
tryggheten med professionell vård- och omsorgspersonal nära. På  
så sätt kan du fortsätta leva ditt liv precis som du vill. Eftersom 
lägenheten är din bestämmer du själv hur du vill inreda och möblera den. 

Du bestämmer själv över din tid, när du vill ha besök, om någon 
anhörig ska sova över och om du vill äta själv eller tillsammans med 
andra. Uppsala kommun har flera äldreboenden runt om i Uppsala, 
några ligger centralt och andra har naturen runt knuten. Läs mer om 
varje boende på vardochomsorg.uppsala.se/aldreboende

På många boenden jobbar en aktivitetsinspiratör eller äldrepedagog 
som planerar och ordnar aktiviteter. Det kan vara en aktivitet som du  
har tyckt om att göra tidigare. Du kan också få möjlighet att testa  
något helt nytt, som VR-glasögon, Pokémon go eller att cykla med 
Google earth.

Alla våra boenden har personal dygnet runt. På dagtid finns det  
alltid en sjuksköterska på plats och under kväll, natt och helg  
finns sjuksköterskor tillgängliga på jourtid. 
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Vi hjälper dig 
När du flyttar in får du en egen kontaktman. Det är någon ur  
personalen som har extra ansvar för att se till att du trivs och mår  
bra på boendet. Kontaktmannen hjälper dig med praktiska frågor 
som frisör- och tandläkarbesök och att planera roliga aktiviteter.

Alla boenden samarbetar med olika föreningar och verksamheter för 
att ordna aktiviteter. Som att de får besök från förskolor och skolor 
eller samarbetar med ett studieförbund för exempelvis en kurs i  
animerad film. Anhöriga får också gärna föreslå och ordna aktiviteter.

Våra boenden har olika karaktär och olika inriktningar. Några har  
odlingslådor för odling och skörd medan andra har naturen eller  
staden runt knuten.
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Varje vecka anordnar våra boenden olika aktiviteter där alla boende
som vill kan delta. Det kan vara både mindre och större arrangemang.
Som en utflykt till Parksnäckans musikkväll, en skördefest eller en
halvdag då boendet får besök av djur. Det kan också vara lugnare
aktiviteter som odling i odlingslådor, en cykeltur med en Cykling utan 
ålder-volontär eller högläsning, en promenad eller ett samtal med våra 
egna volontärer.
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Välj de aktiviteter som passar dig  
Alla boenden anordnar aktiviteter varje vecka utifrån aktuella  
händelser och önskemål från er boende. Några exempel är sittjympa, 
boule, fredagscafé för både boende och anhöriga, spa och fester med 
olika teman. Du kan vara med och hjälpa till i vardagen så mycket du 
orkar och vill, till exempel med att duka, baka eller stryka dina egna 
kläder. Du väljer själv vilka aktiviteter du vill vara med på, när du 
vill vara med och om du vill vara med. Som boende kan du även välja 
egna aktiviteter som du vill göra, som att shoppa på stan, åka och 
hälsa på någon vän eller äta en pizza på stan. 





Många av våra boenden erbjuder träning med vårdhund. Då kan du  
träna din rörlighet, din balans, ditt minne och samtidigt få social  
gemenskap. Vi ordnar rörelseträning för att du som är äldre ska  
behålla dina funktioner, exempel på det är sittjympa och promenader.
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När du får vård på remiss
Alla boende som orkar och vill får möjlighet att delta i sittjympa  
och vara ute på balkong eller uteplats och ta promenader, utifrån 
sina egna förutsättningar. Om du har träning på remiss får du hjälp  
av en fysioterapeut eller en arbetsterapeut, kanske tillsammans med  
en vårdhund och vårdhundsförare. Du har även alltid tillgång till  
sjuksköterska.  





Till lunch har du alltid två rätter att välja mellan. Du kan välja att äta i 
matsalen eller i din egen lägenhet. Om du behöver specialkost har vi 
en dietist och sjuksköterskor som ansvarar för näringsinnehållet.
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Du får vällagad mat 
Varje dag lagar kommunens måltidsservice maten med ekologiska och 
närproducerade produkter i fokus. Måltidsservice lagar maten, bakar 
bröd och kokar egen sylt. Utöver måltiderna serverar vi mellanmål 
och fika. Olika boenden kan sedan ordna exempelvis vinprovning,  
afternoon tea eller en middag med tacos. Vilka teman vi väljer beror 
på vad du och de andra boende vill ha. Självklart serverar vi påsk- 
och julmat, semla på fettisdag, kanelbulle på kanelbullens dag och 
våfflor på våffeldagen. Som boende väljer du själv om du vill äta i din 
lägenhet eller tillsammans med de andra i matsalen.



Kontakta en biståndshandläggare
För en plats på något av våra äldreboenden  

behöver du ett biståndsbeslut från Uppsala kommuns  
biståndshandläggare. Du når dem genom Seniorguide Uppsala. 

 
Kontakta Seniorguiden på 018-727 65 00 eller seniorguide@uppsala.se

 
Mer information

Du hittar information om våra boenden på 
www.vardochomsorg.uppsala.se/aldreboende

Du hittar information om vad kommunen kan hjälpa dig med på
www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior

 

Uppsala kommun Boende
Fyrisborgsgatan 1
753 75 Uppsala


