
 
      

 

Välkommen till Brobacken!         2022-10-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia certifierade 

Våren 2022 blev Brobacken Silvia certifierat vilket innebär att alla 

medarbetare har fått en grundutbildning i demenskunskap. Chefer har utbildats i 

teamarbete och minst två medarbetare per avdelning har fått 

reflektionsledarutbildning. 

 

Salutogent förhållningssätt 

På Brobacken arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att 

vi möter dig med fokus på dina förmågor, möjligheter och styrkor. Vår personal 

har utbildning i personcentrerad omvårdnad. Vi arbetar i omvårdnadsteam 

bestående av sjuksköterska, omsorgspersonal, arbetsterapeut samt fysioterapeut 

för att varje enskild brukare ska få den bästa omvårdnaden. 

 

Kontaktman 

Varje kund har en personlig kontaktman, en omsorgspersonal som arbetar på 

avdelningen. Kontaktmannen har ett utökat ansvar för just dig. Vår målsättning  



 
 

är att bygga upp ett gott samarbete med dig, närstående och/eller god man. Du 

tillsammans med din kontaktman förfogar tillsammans över en timmes egentid 

utslaget på en vecka. Det kan tex innebära att du får hjälp med att måla dina 

naglar, taktil massage, plantera i trädgården, ta en promenad etc. 

 

Genomförandeplan 

Tillsammans med dig upprättar kontaktmannen en genomförandeplan, om du 

vill kan din anhörig vara med. Genomförandeplanen skall innehålla allt det som 

du behöver hjälp med samt hur du vill ha hjälpen utförd. Genomförandeplanen 

uppdateras vid behov dock minst var sjätte månad.  Kontaktmannen och övrig  

omsorgspersonal ansvarar för att dokumentera dina behov och ev. önskemål i 

social journal.  

 

Levnadsberättelse 

Levnadsberättelsen är ett verktyg som hjälper oss att lära känna och bättre förstå 

en person genom dennes förflutna. Levnadsberättelsen ger oss kännedom om 

vad som är eller har varit betydelsefullt för den enskilde, även om vissa delar 

inte längre är lika viktiga. Den hjälper oss att skapa oss en bättre bild av 

personen bakom sjukdomen och det är ju denna person vi måste känna och 

förstå, för att kunna hjälpa. 

 

Sjuksköterska 

Varje brukare har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan har det 

övergripande ansvaret för kundens välbefinnande och omvårdnad. 

Sjuksköterskan kallar till ett ankomstsamtal ca två veckor efter inflyttningen. 

Om du vill bjuds närstående in att vara med.  

 

Läkare 

Kommunen har genom landstinget ett avtal med Legevisiten som förser 

Brobacken med läkarinsatser dygnet runt. Läkaren kommer till Brobacken en 

gång i veckan samt vid behov. Hembesök hos den enskilde brukaren görs där det 

finns ett behov. Se bilaga Hälso- och sjukvård på äldreboende 

 

Arbetsterapeut och fysioterapeut 

På Brobacken har vi en arbetsterapeut och en sjukgymnast som arbetar tätt 

tillsammans med omsorgspersonalen och sjuksköterskorna. 

 

 

 



 
 

 

IVO och Patientnämndens roll i kommunal hälso- och sjukvård:                

IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-

och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får 

vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar 

och andra föreskrifter. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som 

enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig dit eller direkt till den som 

utfört den vård du har synpunkter på. Till patientnämnden kan du kostnadsfritt 

vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård 

eller tandvård. Men det ingår inte i patientnämndernas uppdrag att ge stöd vid 

klagomål mot estetisk verksamhet. 

 

Munhälsobedömning 

En gratis munhälsobedömning erbjuds en gång om året till alla som bor i särskilt 

boende för äldre. En särskild medgivandeblankett lämnas ut av sjuksköterskan 

vid inflyttningen för påskrift om man vill ha en munhälsobedömning. 

Om ni vill att samma företag som utför munhälsobedömningen också utför 

nödvändig tandvård, lagning, tandprotetik etc. måste ni lämna ert medgivande 

skriftligt direkt till företaget som utför tandvården. 

 

Fotvård 

Fotvård beställs utifrån behov och utförs om du så önskar på Brobacken, du 

betalar själv om det inte gäller medicinsk fotvård. 

 

Frisör 

En hårfrisörska kommer till Brobacken med lite jämna mellanrum. Din 

kontaktman hjälper dig att boka tid. Hårfrisörskan utför klippning, permanent 

och färgning. Behandlingen utförs oftast i badet på plan fem men kan vid behov 

utföras i den egna lägenheten. 

 

Besök utanför Brobacken 

Vid besök hos läkare, tandläkare, fotvård, frisör m.m. utanför Brobacken önskar 

vi att anhöriga följer med i den mån det är möjligt. 

 

Besökare 

På Brobacken har vi inga besökstider. Dina närstående kan begära ett passerkort 

till huvudentrén (särskild blankett) för att snabbare komma in i huset. 

 



 
 

Måltider 

Väsby Stöd och Omsorg har ett eget tillagningskök som lagar mat till våra 

kommunala äldreboenden. Maten kyls ner och förpackas direkt efter tillagning. 

Ute på boendeenheterna färdigställer sedan respektive avdelning maten i 

specialugnar så att våra brukare får nylagad mat varje dag till både lunch och 

middag.  

Måltiderna ska vara en positiv händelse i vardagen, en höjdpunkt att se fram 

emot som bidrar till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Du väljer själv om 

du vill ha sällskap eller äta i din lägenhet. Dukningen anpassas till om det är 

vardag, helg eller högtid.  

Om din närstående vill äta lunch eller middag tillsammans med dig någon gång 

så går det bra, prata med din kontaktman som kan beställa en extra portion. 

 

Aktiviteter 

Vi erbjuder gemensamma aktiviteter i vår aktivitetslokal och på avdelningarna 

samt individuellt anpassade aktiviteter. 

Vi har en aktivitetssamordnare som arbetar heltid måndag-fredag som arrangerar 

gemensamma aktiviteter som tex. bowling, curling, gymnastik, frågesport, resa 

runt jorden på webben, chokladprovning, ost och vin mingel, grillning, 

musikunderhållning, tipspromenad, bingo, måla, kräftskiva, nobelmiddag, 

kafferep m.m.  Aktivitetssamordnaren arrangerar även utflykter, lagar mat 

tillsammans med kunderna på avdelningen, tar en cykeltur med vår par-cykel 

m.m. 

 

Städning 

Städning utförs var 14:e dag samt tillsynsstädning vid behov. Du behöver ha 

med dig en egen dammsugare, golvmopp med tillhörande hink, dammtrasor, 

rengöringsmedel m.m. Du och kontaktmannen hjälps åt att städa och du städar 

det som du själv klarar av. 

 

Tvätt 

Det är viktigt att dina kläder tål att tvättas i maskin. Vi har ingen möjlighet att 

ansvara för tvätt av kläder i känsligt material som inte tål att tvättas i 

tvättmaskin. Varje lägenhet är utrustad med tvättmaskin där tvättas alla 

personliga kläder. Så länge du själv kan tvättar du dina egna kläder och vi 

hjälper till med det du inte kan. När det gäller större saker som tex. kuddar och 

täcken finns möjlighet för personalen att tvätta i vår stora tvättstuga. Dessa saker 

är därför extra viktigt att de är märkta med namn.  

 



 
 

Daglig verksamhet LSS 

På Brobacken har vi en daglig verksamhet, Servicegruppen här arbetar personer 

med någon form av funktionshinder. 

Servicegruppen ansvarar för kiosken/receptionen, tar emot varor, hämtar 

återvinning på avdelningarna, delar ut post/tidningar, hjälper till i vissa kök och i 

tvättstugan. Servicegruppen hjälper också till vid aktiviteter, går ut och 

promenerar med kunder, sitter och pratar m.m. 

Det finns alltid en arbetshandledare med som stöd åt den funktionshindrade. 

 

Praktikanter 

På Brobacken har vi ett flertal praktikanter som är beviljade olika typer av 

arbetsmarknadsåtgärder. En del av våra praktikanter är här för att lära sig 

svenska språket lite bättre under tiden som de studerar på SFI. Praktikanterna 

uppbär ingen lön från Brobacken. De hjälper till i köken, sitter med vid 

måltiderna, dukar, bakar, finns till för kunderna i allrummet, sitter och pratar, 

håller i aktiviteter m.m. Praktikanterna deltar inte i omvårdnadsarbetet. Det 

framgår av namnskylten om personen är praktikant eller omsorgspersonal/USK. 

 

Elever 

Brobacken är ett utbildningsäldreboende och har avtal med två gymnasieskolor 

och två högskolor. Vi tar kontinuerlig emot elever från både 

omvårdnadsprogrammet och sjuksköterskeutbildningen.  

 

Fickpengar 

Vi önskar att du har tillgång till lite fickpengar (max 1000:-) för t.ex. 

hårklippning, utflykter, blommor, fika m.m. 

Det finns ett säkerhetsskåp i varje lägenhet där pengarna skall förvaras. 

Kontaktmannen är den som ansvarar för nyckeln och har huvudansvaret för 

redovisning av kontanta medel till närstående, förutsatt att du inte själv kan.  

 

Smycken och värdesaker 

Vi ansvarar inte för smycken och värdesaker.  

 

TV och WIFI 

Tv licens och ett mindre basutbud av följande kanaler 1, 2, 4, barnkanalen, 

kunskapskanalen och SVT 24 ingår i hyran.  Modem och box får du av 

vaktmästaren vid inflyttning. När du flyttar lämnar du kvar modem och box i 

lägenheten. Det finns också ett öppet WIFI-nätverk som heter Vasby WIFI. 

 



 
 

 

Synpunkter, tips och idéer 

Vi tar gärna emot synpunkter, tips och idéer på hur vi kan förbättra 

verksamheten. Blanketten - Lämna dina synpunkter, tips och idéer – hjälp oss 

att bli bättre finns vid receptionen. Du väljer själv om du vill skicka den till 

kommunen, om du vill lämna den till någon av cheferna eller lägga den i den 

gröna brevlådan vid receptionen.  

 

Hygienprodukter 

Om du vill kan du eller din närstående själva köpa hygienprodukter och 

rengöringsartiklar men då måste ni förvissa er om att det inte tar slut. Vi kan 

annars erbjuda er att köpa produkterna i vår kiosk/reception på plan 1 som drivs 

av Servicegruppen en LSS verksamhet. Du själv eller kontaktmannen ansvarar 

då för att fylla på när det behövs. 

Det man köper debiteras på samma faktura som omvårdnaden. Man kan inte 

betala med kontanter, kort eller Swish bara faktura. 

För detta skrivs ett särskilt avtal som kontaktmannen tar fram. 

 

Artiklar som kan köpas genom oss:                          

Schampo/balsam  Duschtvål/kräm   

Tvål   Hushållspapper 

Tandkräm   Choklad och godis 

Tandborste   Glödlampor 

Engångs rakhyvlar  Nagelfil 

Raklödder   Kroppslotion 

Deodorant   Barnolja 

Rengöringsmedel  Soppåsar 

Toalett rengöring  Toalettborste  

 
*Andra önskemål meddela oss gärna 

                                           

 

Artiklar som bekostas av Brobacken: 

Säng                    

Inkontinenshjälpmedel 

Toalettpapper 

Tvättlappar 

Tvättmedel  

Sköljmedel 

Glödlampor (för fast armatur hall och badrum) ej till egna lampor 



 
 

Kom ihåg lista inför flytten till Brobacken 

 Teckna hemförsäkring (tala om att det är ett särskilt boende, viktigt!) 

 Möbler 

 Kläder för inom- och utomhusbruk olika årstider 

 Filt 

 Solhatt/keps 

 Fläkt för varma dagar 

 Taklampa, sänglampa, punktbelysning, glödlampor. 

 Gardiner om man vill  

 Febertermometer 

 Hygienartiklar som t.ex. schampo, tvål, deodorant, hudkräm m.m. (finns 

att köpa i kiosken) 

 Nagelsax, kam, borste, rakhyvel, rakapparat, fön m.m.  

 Sänglinne flera uppsättningar, kuddar, täcken (tunt och tjockt) ev. 

överkast 

 Handdukar flera stycken, badlakan flera stycken 

 Tvättkorg 

 Dammsugare 

 Disk- och dammtrasor 

 Skurhink med mopp + extra moppgarn 

 Rengöringsmedel (finns att köpa i kiosken) 

 Ev. diskmedel 

 Gummiraka 

 Toalettborste (finns i kiosken) 

 Eventuella mediciner 

 Övrigt 

 

 

Anmäl adressändring 

Ditt namn 

c/o Brobacken 

Industrivägen 16 

194 77 Upplands Väsby 

 

Fastighetsbeteckning: Vilunda 19:7, Kv. Messingen 5 

Fastighetsägare: Stenvalvet 

Hyresvärd: Upplands Väsby kommun 



 
 

Utflyttning 

Vid utflyttning ombesörjer lägenhetsinnehavaren/närstående tömning, 

flyttstädning och fönsterputsning.  

 

Inga möbler, kläder, inventarier eller skräp får lämnas kvar. 

Brobacken tar inte emot några möbler eller inventarier, lägenheten måste vara 

helt tom bortsett från det engångsmaterial som vi tagit in och eventuella 

hjälpmedel. 

 

Vi erbjuder oss att stå för städningen om ni tömmer lägenheten inom 7 

kalenderdagar. Om lägenheten är tömd senast den 15:e i månaden upphör 

kontraktet den 15:e om den däremot är tömd efter den 15:e upphör kontraktet 

den sista i månaden. Ni behöver inte lämna en skriftlig uppsägning vi meddelar 

kommunen när lägenheten är tömd.  

Väljer ni att behålla lägenheten under uppsägningstiden (1mån) bekostar ni själv 

städningen. Vi hjälper gärna till att boka städfirma, då skickas fakturan till er. 

 

Övrigt 

Om ni önskar få kallelser till anhörigmöten, allmän information, speciella 

aktiviteter m.m. så skicka ett mejl till någon av enhetscheferna så lägger vi till  

er i vår mejllista. När ni inte längre vill ha informationen meddelar ni oss så tas 

ni bort från sändlistan. 

Har du/ni ytterligare frågor välkommen att kontakta någon av enhetscheferna, se 

telefonförteckning nedan. 

 

 
Avdelning Telefonnummer 

1 08-590 977 54 

2A 08-590 977 50 

2B 08-590 977 51 

3A 08-590 976 39 

3B 08-590 976 59 

4A 08-590 976 78 

4B 08-590 976 62 

5 08-590 977 56 

 

Sjuksköterskor Brobacken Telefonnummer 

07.00 - 17.00 alla dagar 
 

08-590 976 33 

 



 
 

 

Övriga e-post Telefonnummer 

Jenny Bchini, 
samordnare 

jenny.bchini@upplandsvasby.se  08-590 976 38 

Jessica Augustsson, 
Enhetschef                    
Avd. 1, 2A och 5 

jessica.augustsson@upplandsvasby.se 
 

08-590 977 24 

Nayereh Nowbakht 
Enhetschef  
Avd. 2B, plan 3 och 4 

nayereh.nowbakht.ghalati@upplandsvasby.se 08-590 972 87 

Scot James  
Aktivitetssamordnare  

scot.james@upplandsvasby.se 
 

08-590 976 32 

Yasin Ghadari 
Vaktmästare 

yasin.ghadari@upplandsvasby.se  08-509 017 20 

 

               
Välkommen till Brobacken! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 
 

 

Följ oss gärna på Instagram, brobackenvso 

 

Här lägger vi upp bilder på olika aktiviteter,  

utflykter, musikunderhållning m.m. 
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