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OM DU PLANERAS FÖR INNELIGGANDE VÅRD PÅ SOPHIAHEMMET 

 

Direkt telefonkontakt 
Om du som närstående till patient på vårdavdelningen vill få information och denne har givit 
sitt tillstånd att Sophiahemmet får lämna upplysningar, kontakta ansvarig sjuksköterska på 
vårdavdelningen. 

När är det lämpligt för besök? 
Besökstiderna på vårdavdelningarna är fram till klockan 19:00 alla dagar och utskrivning sker 
senast mellan 09:00 – 10:30. Om ni behöver hämtning av närstående, vänligen meddela dessa 
tider då ni måste lämna rummet efter utskrivningen.  

Blommor 
Blommor till patienter är uppskattade och det finns vaser att låna. Undvik starkt doftande 
blommor. 

Handhygien 
För att minska spridning av oönskade bakterier uppmanas besökare att använda 
desinfektionsmedel före och efter besök. Besök inte vårdavdelningen om du har en pågående 
infektion av bakterier eller virus. 

Telefoni 
Egen mobiltelefon får användas på vårdavdelningarna. 

 

Kontaktuppgifter 

Sophiahemmets vårdavdelning Plan 2 hus O 

Telefon: 08-406 21 02 

Sophiahemmets vårdavdelning Plan 3 hus O 

Telefon: 08-406 21 03 
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