Dalheimers hus
Förvaltningen för funktionsstöd

Välkommen till
korttidsboendet

Dalheimers hus
– ett hus för alla.
Tillsammans skapar
vi nya möjligheter
i människors liv.

www.goteborg.se/dalheimershus

Välkommen till
korttidsboendet
Dalheimers hus korttidsboende är
till för dig som är 18–65 år och som
har en fysisk funtionsnedsättning,
progredierande sjukdom eller en
förvärvad hjärnskada.
Du har tillgång till personal med vårdutbildning hela dygnet. Personalens uppdrag är att
utifrån ditt behov ge dig det stöd och den
hjälp du behöver under vistelsen på
Dalheimers hus. På korttidsboende finns
arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor, som kan ge det
stöd du behöver utifrån det kommunala
hälso- och sjukvårdsansvaret. En läkare på en
närliggande vårdcentral har det medicinska
ansvaret när du vistas hos oss.

Besökstider
Korttidsboendet har
besökstid varje dag,
klockan 11–20. Andra
tider efter överenskommelse med din
kontaktperson.
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Praktisk information
n Du använder dina privata kläder.
n Du har med dig dina egna toalettartiklar, till exempel tandborste, tandkräm och
rakapparat.
n Om du använder mediciner, inkontinenshjälpmedel, drag, lyftskynke eller något
annat så är det bra om du har med dig egna
som räcker ett tag. Om du sedan skulle
behöva mer kan våra sköterskor hjälpa dig.
n Det finns inga gästtelefoner på Dalheimers
hus. Du använder därför din egen mobil.
n I huset finns gratis wifi.
n Ta med fotolegitimation. Det kan
behövas, till exempel om du skulle behöva
åka färdtjänst eller ambulans.
n Du har själv ansvar för sjukresor och resor
med färdtjänst. Tänk på att ta med intyg för

sjukresor och färdtjänstbevis om du har detta.
n Du ansvarar själv, eller med hjälp av
anhörig, för dina pengar.
n Det finns värdeskåp där du kan förvara
dina värdesaker. I skåpen får du plats med
mindre saker som plånbok och surfplatta.
n Om entrén är låst – ring på klockan vid
dörren så släpper vi in dig.

Måltider
Du äter alla dina måltider i vår restaurang
som finns på våning ett. Restaurangen är
öppen för alla, så där finns även gäster
utifrån. De flesta tycker om att äta
tillsammans med de andra på
korttidsboendet. Har du särskilda behov,
försöker vi hitta en lösning som passar dig.
Ordningsregler
n Dalheimers hus är rökfritt. Rökning är
endast tillåten på anvisad plats utomhus.
Skyltar för anvisad plats finns utanför entrén.
n Entrén stängs kl 21. Därför råder vi dig
att inte röka efter kl 21. Är det svårt så
hjälper vi dig gärna med förslag på nikotinalternativ.
n Det är inte tillåtet att dricka alkohol på
rummet. Dalheimers hus korttidsboende är
drogfritt.
n Du får endast ha övernattande gäster efter
överenskommelse med personalen.

Måltider
Vardagar:
Frukost kl 8–10
Lunch kl 13–14
Middag kl 17.30
Kvällsmat kl 19.30
Helger:
Frukost kl 8.30–10
Lunch kl 12.30
Middag kl 17.30
Kvällsmat kl 19.30

Dalheimers hus är ett hus för alla.
För att våra lokaler ska vara tillgängliga, vill vi att du undviker
starka dofter och parfymer när
du besöker oss. Tänk också på att
nötförbud gäller i våra lokaler.
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Dalheimers Hus
Box 4053
422 04 Göteborg
Telefon: 031–367 97 52

Hur du ansöker
till korttidsboendet

För att du ska få bo på Dalheimers hus
korttidsboende krävs ett beslut från
stadsdelen där du bor.

Kontakt

Du och dina anhöriga kan nå korttidsboendet på följande telefonnummer:
Måndag-fredag klockan 8–16.30:
Koordinator: 031–367 97 59
Omsorgshandledare: 031–367 97 27
Övrig tid:
Korttidsboendet: 031–367 97 52

Sekretess

Vi får inte lämna ut information om dig
till dina anhöriga ifall det inte finns ett
skriftligt samtycke från dig.

Mer information

Du hittar mer information och säkerhetsföreskrifter på Dalheimers hus hemsida:
www.goteborg.se/dalheimershus

Besöksadress

Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
Telefon: 031–367 97 52

För din säkerhet
Dalheimers hus korttidsboende
har en hög brandsäkerhet. Om
olyckan skulle vara framme,
så är alla rummen brandceller.
Rummen är dessutom försedda
med sprinklers som sprutar
vatten om det börjar brinna.
Att rummen är brandceller
innebär att det är säkrare för
dig att stanna i rummet och
vänta på evakuering av brandkåren än att på egen hand ta
dig ner för trapporna som finns
i båda ändarna av korridoren.
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