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Lindkullen ligger centralt i Lilla Edet. Här finns
40 lägenheter fördelat på fem enheter.
Målsättningen på Lindkullen är att
ge ett tryggt boende där du kan leva
och bo självständigt med god vård och
omsorg samtidigt som stor hänsyn tas
till den enskildes integritet och självbestämmande.

Inflyttning
När du flyttar till Lindkullen utses en
kontaktperson. Tillsammans med en
eventuell anhörig har du ett välkomstsamtal med din kontaktperson där du
kan uttrycka dina önskemål. En genomförandeplan upprättas där hänsyn tas
till intressen och behov.

Boende
Din lägenhet består av ett rum och
hygienutrymme med tvättmaskin och
torktumlare. Du möblerar med egna
möbler, förutom säng och madrass som
tillhandahålls av kommunen.
Möjligheten finns att abonnera på ett
städ- och tvättpaket som innehåller
tvätt-, skölj-, och rengöringsmedel samt
toalettpapper och tvättlappar. Du kan
även köpa detta själv. I varje lägenhet finns ett värdeskåp för förvaring
av pengar och värdesaker. Om du vill
ha egen telefon ordnas det av dig eller
anhörig. Hemförsäkring måste du själv

teckna och den bör kompletteras med
en tilläggs-/allriskförsäkring. I hyran
ingår TV-licens och kanalerna 1, 2, 4, 6,
SVT24 samt barn- och kunskapskanalen. För fler kanaler får du själv teckna
ett abonnemang.

Aktiviteter
Personalen ordnar aktiviteter efter de
boendes individuella behov och önskemål som promenad, korsord, pussel eller
träning i vår träningslokal. På enheterna
finns rymliga balkonger där bland annat
potatisodling kan ske på våren. Vi har en
fin trädgård, där vi kan promenera och
delta i trädgårdsskötsel.
Vi samverkar även med frivilligorganisationer som arrangerar olika aktiviteter
som bingo och högläsningsamt större
tillställningar med musikunderhållning.

Måltider

Frukost och mellanmål lagas på varje
enhet. Middag och kvällsmål kommer
från kostenheten på Lindkullen. För dig
som är vaken tidigt erbjuds kaffe, te,
smörgås, yoghurt eller liknande.

MÅL		

KLOCKAN

Frukost		
Mellanmål
Middag		
Mellanmål
Kvällsmål
Mellanmål

8.30-9.30
11.00
12.30-13.30
15.00
17.30-18.00
19.00-21.0
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Har du önskemål om mat lämnas de till
personalen. Ett nära samarbete finns
med kostenheten och arbetet sker utifrån
den politiskt antagna måltidsordningen.

Blanketten finns på respektive enhet och
i huvudentrén på Lindkullen.

Vård

ENHETSCHEF FÖR ALMEN,
KASTANJEN OCH LINDEN

Genom kommunens hemsjukvård finns
det tillgång till sjuksköterska dygnet
runt. En läkare från vårdcentralen finns
på plats en dag i veckan. Vid behov får
du hjälp av arbetsterapeut och sjukgymnast. En kostnadsfri bedömning av din
munhälsa erbjuds av en tandhygienist.
För att du ska känna trygghet vid besök
till exempelvis tandläkare, läkare eller
fotvård frågas i första hand anhöriga om
att följa med. Ditt högkostnadsskydd
ansvarar du själv eller dina anhöriga för.

Register
För att systematiskt följa upp och
utvärdera vård och behandling på
Lindkullen används olika kvalitetsregister. Mer information kan ges av
din omvårdnadsansvariga sjuksköterska
eller enhetschef, det är även till dem du
vänder dig om du inte vill delta i något
register. Om du inte själv avsäger dig att
delta tolkas det som ett medgivande.

Kontakt
0520-65 98 10

ENHETSCHEF FÖR RÖNNEN,
EKEN OCH BJÖRKEN
0520-65 97 85

SJUKSKÖTERSKA
0520-65 98 64, 0520-65 98 19
eller 0520-65 99 91

LINDEN/REHAB
0520-65 98 15
0520-65 98 27

EKEN		
0520-65 98 13

KASTANJEN
0520-65 98 14

RÖNNEN
0520-65 98 16

BJÖRKEN

Dialog

0520-65 98 17

På Lindkullen tror vi på en öppen dialog
mellan boende, anhöriga och personal.
Dela gärna med er av tankar och
synpunkter om boendet genom
kommunens blankett Vi vill bli bättre.

ALMEN		
0520-65 98 18

BESÖKS- OCH POSTADRESS
Mårten Torsgatan 24, 463 31 Lilla Edet

Lindkullen
I Lilla Edets kommun arbetar personalen utifrån en lokal
värdegrund som ligger till grund för arbetet inom äldreomsorgen. I mötet med personalen ska du bli positivt
bemött, bemötas med värdighet, känna dig trygg och
uppleva meningsfullhet i de stöd och aktiviteter som
erbjuds.
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