
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Duvboparks korttidsboende
En meningsfull vistelse dygnet runt



Korttidsboendet
Du som bor hemma men tillfälligt behöver vård och 
stöd dygnet runt kan få en plats på korttidsboendet 
på Duvbopark. Hos oss bor du en kortare tid efter 
sjukhusvistelse eller när anhöriga behöver 
avlastning. 

För att komma till oss måste du ha ett biståndsbeslut. Vi erbjuder 
tillsyn, omvårdnad och en meningsfull vistelse dygnet runt. Vi som 
arbetar här vill göra allt för att du ska trivas och känna dig trygg. Du 
bor i eget rum med egen tv och i allmänna utrymmena finns tillgång 
till gästinloggning på vårt wifi.

Personal
På Duvbopark arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet 
runt. På kortidsboendet arbetar en ansvarig sjuksköterska dagtid 
måndag–fredag. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterska 
att tillgå. Varje gäst får en ansvarig kontaktperson. Arbets- 
terapeut, sjukgymnast och läkare finns också tillgängliga för våra 
gäster. Duvbopark har även tillgång till musikterapeut.

Aktiviteter
Duvbopark har en aktivitetsledare, vi erbjuder flera olika akti-
viteter varje vecka. Det är till exempel bingo, frågesport, dans, 
sittgymnastik och bowling. Du har också möjlighet till utevis-
telse på vår stora terrass samt i fina parker i närområdet. Vi har 
tillgång till  ”Ekens hjärta” med en liten biblioteksavdelning samt 
en samlingssal där olika aktiviteter anordnas. Vi firar storhelger 
traditionsenligt och ordnar andra festligheter.

 Kvalitetsarbete

Duvbopark arbetar 
i enlighet med ISO 
9001:2015.
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Måltider
Stadens eget kök på Hallonhöjden tillagar maten som serveras på 
Duvbopark. Vi tillreder frukost och mellanmål på kortidsboen-
det. Vi bjuder anhöriga som kommer på besök på kaffe. 

Besökstider 
Besökstider är fria, men vi ser helst att besöken sker efter klockan 
13:00. För en lugn måltidsmiljö ser vi helst inga besök i samband 
med lunch och middag. 

Tänk på att ta med:
• Kläder; flera ombyten och bra skor, märkta med namn.
• Hygienartiklar
• Färdtjänstkort
• Hjälpmedel som du redan har, till exempel rollator och 

rullstol
• Läkemedel i originalförpackning 
• Aktuell medicinlista
• Värdeskåp finns i rummet. Nyckel kvitterar du ut på plan 1.  

Vi ansvarar inte för kontanter, bankkort eller värdesaker.
• Rökning är inte tillåtet inomhus, på balkonger eller  

på terrassen, utan sker på anvisad plats utomhus.

Synpunkter 
Om du eller dina anhöriga har synpunkter angående ditt boende 
på kortidsboendet är vi tacksamma om ni meddelar det, muntligt 
eller skriftligt. Blankett finns på hemsidan samt på korttidsboen-
det.

Gästenkät
Efter vistelse hos oss har du möjlighet att fylla i en enkät om hur 
din vistelse varit. Enkäten är givetvis anonym.



Kontaktuppgifter
Sjuksköterska: 0700-87 68 96
Personal: 08-706 69 01
Enhetschef: 08-706 67 75

Information om äldreomsorgen 
finns också på 
www.sundbyberg.se 

Sundbyberg växer med dig!
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