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omvårdnad gävle

Gruppboende

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan 
beviljas lägenhet i gruppboende. För att få lägen-
het måste den som ansökt bedömas ha behov av 
den formen av omsorg liksom ha behov av närhet 
till personal dygnet runt. Bedömningen görs av 
kommunens bistånds hand läggare.

Vad är ett gruppboende?
I varje gruppboende finns fem till tio lägenheter 
och gemensamma rum där du kan träffa dina 
grannar. Du har en egen lägenhet med andra-
handskontrakt genom Omvårdnad Gävle. Perso-
nal finns på plats dygnet runt.

Att bo i gruppboende
I gruppboendet får du hjälp och stöd i din vardag 
så att du ska känna dig trygg och kunna leva så 
självständigt som möjligt. Din lägenhet hyrs ut 
omöblerad så att du kan inreda som du själv vill. 

Personalen stödjer och motiverar dig att vara aktiv, 
självständig och ha eget ansvar för ditt liv. Stödet 
ska stärka din kunskap och förmåga till självhjälp, 
hjälpa dig att hantera ohälsa, förmedla engage-
mang och hopp, stärka dig som samhällsmedbor-
gare och bidra till goda och ömsesidiga relationer.
 

Det stöd du får planeras tillsammans med dig och 
ska utgå från dina önskemål, intressen och behov. 
Du har en egen kontaktman i personalgruppen. 
Du och din kontaktman kommer tillsammans 
överens om hur  hjälpen och stödet i din vardag 
ska se ut. Överens kommelsen skrivs ner i en 
genomförandeplan.

Värdighetsgarantin – vårt kvalitetslöfte till dig 
I värdighetsgarantin står det vilken kvalitet du 
har rätt att förvänta dig när det gäller bland 
annat bemötande, trygghet och möjlighet att 
påverka.
Läs mer i ”Värdighetsgarantin”.

Vad ingår i gruppboende?

Omvårdnad 
Omvårdnad kan vara till exempel hjälp med att 
sköta personlig hygien och göra sig i ordning för 
dagen eller natten. Det kan också vara hjälp med 
förflyttningar eller att äta.

Service
Service är stöd som behövs för att sköta ditt hem, 
till exempel städa, tvätta, handla och göra ärenden. 
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Mat och måltider
Du kan få hjälp med sådant som behövs kring 
måltiden, till exempel planera, laga eller värma 
mat, duka och diska.

Hälso- och sjukvård, tandvård
I gruppboendet har du tillgång till hälso- och 
 sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterske-
nivå dygnet runt. När det gäller läkarkontakt 
tillhör du den hälsocentral du valt. Sjuksköterskan 
ansvarar för att behandling som har ordinerats av 
läkare utförs, till exempel när det gäller läkemedel 
och sårvård. Vissa uppgifter utförs av personalen 
på boendet på uppdrag av sjuksköterskan. Du får 
också hjälp att hålla kontakt med tandvården. 

Rehabilitering och habilitering
Region Gävleborgs primärvård har ansvar för 
rehabilitering och habilitering. Personalen 
hjälper dig att ha kontakt med primärvårdens 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster, skaffa de 
hjälpmedel du behöver och stödja dig att använda 
dem. De hjälper dig också att behålla eller öka 
dina funktioner och förmågor, ibland på uppdrag 
av arbetsterapeut och sjukgymnast.

Aktiviteter och social samvaro 
Vissa aktiviteter kanske du vill göra själv och 
annat tillsammans med andra. Du kan få stöd att 
utveckla dina intressen och ta del av fritidsverk-
samhet och kulturella aktiviteter i samhället, 
vidga ditt sociala nätverk, hålla kontakt med 
vänner och släkt och besöka till exempel sjukhus, 
frisör eller fritidsaktiviteter.

Om du behöver kan du få stöd med att 
 kommunicera, planera framåt och skapa en 
tillvaro som är begriplig och förutsägbar för dig.

Det här ska du göra själv
Om du har ett husdjur ska du mata, rasta och 
sköta det själv. Större inköp, till exempel kläder 
och möbler gör du tillsammans med närstående 
eller företrädare.

Ditt hem är också personalens  arbetsmiljö 
Tänk på att det ska finnas fungerande utrustning 
som behövs vid städning, tvätt och matlagning. 
Ibland kan det också behövas hjälpmedel, till 
exempel lift eller höj- och sänkbar säng i din 
bostad för att underlätta för dig och personalen.

Vad kostar det? 
Du betalar hyra för din lägenhet. Du betalar också 
själv för mat, aktiviteter, förbrukningsmaterial, 
läkarvård, tandvård, mediciner och eventuell 
internetuppkoppling. TV-licens och hushållsel 
ingår i lägenheten.

Mer information och ansökan
Ansökan om lägenhet i gruppboende görs hos 
biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle, tel 
026-17 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. 
Biståndshandläggaren hjälper dig om du har frågor.

Gruppboenden 
Barnstugevägen 6   026-17 90 62 
Birkavägen 26    026-17 71 85 
Nygårdsvägen 10   026-17 99 37 
Transtråket 54    026-17 94 97 
Tredje Tvärgatan 25 C   026-17 87 14 
Vallongatan 3    026-17 89 49


