
Utsikten



Välkommen till  
Utsikten i Sölvesborg
Utsikten är ett korttidsboende. Hit har man möjlighet att 
komma för att få avlastning, växelvård och träning i sina 
dagliga aktiviteter.

Som gäst på Utsikten är du  
delaktig i din träning. Med  
träning menar vi aktiviteter i  
det dagliga livet. Personal finns 
till hands för vägledning,  
stöttning och hjälp till självhjälp. 
Läkare och fysioterapeut finns 
för konsultation. 
Vid planerade läkar- eller tand-
vårdsbesök ser vi gärna att en  
anhörig följer med samt be- 
ställer taxi/färdtjänst.
I första hand är det anhöriga 
som står för tvätt av dina  
kläder. Vi kan hjälpa till enligt 
överenskommelse, dock måste 
kläderna tåla att tvättas i 60 
grader. Vi tar inget ansvar för 
kläder som försvinner  
alternativt förstörs i tvätt.  

     Det är önskvärt att du märker         
     dina kläder och tillhörigheter 
     för att underlätta för per- 
     sonalen vid hantering.  
 
     Ibland kan det hända att du  
     behöver byta rum under din  
     vistelse på Utsikten. Detta är  
     vi i så fall behjälpliga med.
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Det här kan du behöva 
under din vistelse hos oss
• Egna mediciner (i original- 

förpackningarna) och ev 
recept.

•  Aktuell läkemedelslista 
• Inkontinenshjälpmedel och 

kateterpåsar (vid behov)
• Ytterkläder, skor samt  

lämpliga inneskor.
• Hygienartiklar såsom  

schampo, tvål, tandkräm, 
tandborste och ev salvor.

• Nattlinne/pyjamas, morgon-
rock, filt eller pläd.

• Fickpengar, värdeskåp finns. 

• Om du har liftskynke, rullstol/
rollator eller andra gång- 
hjälpmedel behöver du ta 
med dessa.

• Egen mobiltelefon

Vid hemresa eller resa till  
särskilt boende är vi tacksamma 
om anhöriga beställer taxi/färd-
tjänst och meddelar oss tiden.

Välkomna hit!

Praktisk information

Se kontaktuppgifter  
på baksidan i denna folder



Utsikten 
Utsikten är ett korttidsboende. Hit har man möjlighet att  
komma för att få avlastning, växelvård och träning.

Adress
Slottsgården 
Borgvägen 2  
294 39 Sölvesborg

Telefonnummer
Enhetschef: 0456-81 69 55
Personal: 0456-81 69 58
Sjuksköterska: 0456-81 69 56
Fysioterapeut: 0456-81 64 91
Arbetsterapeut: 0456-81 64 90  (telefontid: 8.15-9.30)

Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg
Besök: Repslagaregatan 1
Växel: 0456-816 000
Mejl: info@solvesborg.se
solvesborg.se


