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Jasminen växelvård 

Välkommen till 



 

044-13 50 00 
www.kristianstad.se 

 

Om oss 
Inom växelvården arbetar personal med olika professioner och 
ansvarsområden: omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och 
enhetschefer. Gällande rehab och hjälpmedel är det din 
områdesansvariga fysioterapeut och arbetsterapeut som är 
huvudansvarig. Det är din läkare i primärvården som ansvarar för 
din hälso- och sjukvård även när du är på Jasminen.  

På Jasminen bor du i ett eget rum med toalett och dusch och har 
även tillgång till ett litet pentry. Rummet är utrustat med höj- och 
sänkbar säng. Du har en egen TV på rummet, men du kan också välja 
att titta på TV tillsammans med andra i ett gemensamhetsutrymme. 
Önskar du internetuppkoppling finns tillgång till wifi.  

Resor till och från boendet 

Du eller dina anhöriga bokar själv taxi inför dina vistelser hos oss, 
även för hemresor. 

Kontaktman och genomförandeplan 

Du får en personlig kontaktman som är din huvudsakliga kontaktväg 
till växelvården. Din kontaktman kommer erbjuda dig att göra en 
genomförandeplan tillsammans. Om du vill kan dina anhöriga vara 
med när ni gör planen.  

I genomförandeplanen går vi igenom hur och när du vill att den 
insatsen du har fått beslut om ska utföras. I planen får du också 
möjlighet att berätta om dina intressen och vad som ger dig en 
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innehållsrik dag. Med den kunskapen kan vi ge dig en ännu bättre 
vistelse hos oss. 

Att tänka på inför din växelvård 

Ta med 

• Medtag apo-dosrullar alternativ tom dosett och aktuell 
läkemedelslista och läkemedel i originalförpackningar. 
Kontakta din vårdcentral i god tid före vistelsen för att få 
aktuell läkemedelsordination (Obs! Det är inte listan du får 
från apoteket.).  

• Om vi inte har rätt ordinationer, dosrullar eller 
originalförpackningar kan vi inte ta ansvar för dina 
läkemedel. 

• Hygienartiklar såsom schampo, tvål, tandkräm, tandborste, 
salvor, hårborste, rakapparat, etcetera. 

• Eventuella gång- och förflyttningshjälpmedel, till exempel 
rullstol, rullator och liftskynke. 

• Eventuella utprovade inkontinensartiklar och 
omläggnings-material. Vi har inget eget material så det 
är viktigt att du uppmärksammar detta. 

• Kläder till ombyte, pyjamas, fotriktiga inneskor samt 
ytterkläder och skor. Sängkläder och frotté ingår. Tänk på att 
märka dina kläder och skor. 

Du får gärna ta med mobiltelefon och surfplatta, men undvik i 
möjligaste mån att ta med andra värdesaker och kontanter. 
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Meddela förändringar till hemtjänsten 

Tänk på att meddela hemtjänsten om du ändrar dina 
växelvårdstider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information 

Jasminen växelvård 

Personal/avdelning 
Tel: 044-13 63 46 
 
Biståndshandläggare 
Tel: 044-13 50 00 

Enhetschef 
Tel: 044-13 29 70 
 
Sjuksköterska 
044-13 63 46 
       

 
 

 

Vid varje växelvårdstillfälle gäller följande: 

Incheckning sker kl. 14.00. 

När det är dags att åka hem checkar du ut kl. 10.00. 

Besök sker på rummet mellan kl. 14.00 och 16.00. Avisera gärna 
till avdelningen att du kommer.  

Vid kontakt med avdelningen, vänligen ring efter kl. 14.00 vid 
icke akuta ärenden. 

Välkommen! 
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