
 

 

  

  

Enhetschef, Rehab tel.0591-64 270 
Enhet Hagen tel.0591-64 431 
Sjuksköterska tel.0591-64 432 

Enhetschef, Hagen tel.0591-64 471 
Biståndshandläggare tel. 0591-64 100 (växel) 

Fyrklövern/Enhet Hagen 
Kyllervägen 41 

712 31 Hällefors 
 

 

 

 

 

Hällefors kommun 
Besöksadress: Sikforsvägen 7 
Postadress: 712 83  Hällefors 
Telefon: 0591-641 00 (växel) 

E-post: kommun@hellefors.se 
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 Hagen 
Korttidsboende med rehabilitering 

Fyrklövern är ett vård- och omsorgsboende med 8 enheter, 
varav Hagen är ett korttidsboende. Boendet ligger en bit 
utanför centrala Hällefors och är omgivet av grönområden. 
Hissar gör det möjligt att ta sig ut i trädgården. 

Har du behov av en korttidsvistelse på Hagen ansöker du om 
detta hos ansvarig Biståndshandläggare. De 8 korttidsplatserna 
på Hagen har främst en rehabiliterande inriktning. Vårdtidens 
längd är tidsbegränsad. Utredning görs och hänsyn tas till 
Individuellt behov.  

Målet är att du ska återgå till ditt hem så snart det är möjligt. 

Du har eget rum på korttidsboendet, men delar toalett och 
dusch med annan boende. Korttidsplatserna används också för 
växelvård, anhörigavlastning och vård i livets slutskede. 

Vårdpersonalen består av utbildade och erfarna sjuksköterskor, 
undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt.  Du har även 
tillgång till rehabpersonal, vardagar, dagtid, som erbjuder dig 
träning utifrån dina egna förutsättningar.  

Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå vid behov. 

IVP – Individuella vårdplaner/rehabplaner upprättas. Individen 
står självklart i centrum och är delaktig i all planering. 
Anhöriga medverkar enligt önskemål. 

 

 

             
         

      

    Du behöver ha med dig: 
 

o Mindre summa pengar  
o Hygienartiklar 
o Ombyte av kläder (måste vara märkta, fler ombyten är önskvärt) 
o Inneskor 
o Alla aktuella läkemedel, recept och läkemedelslista 
o Högkostnadskort eller frikort 
o Egna hjälpmedel (rullstol, rollator etc) 

 
     Personalen tvättar kläderna på enheten, men har ingen möjlighet 

att laga eller stryka kläderna. 

Gemenskap 
 
Frukost efter att du stigit upp 
Lunch klockan 13:00 
Middag klockan17:00 
Fika finns alltid  
När du får besök av vänner och anhöriga finns ett speciellt bord 
med kaffe och fikabröd för självservering 

Sociala aktiviteter 
 

o Promenad med Röda Korset, tisdag eftermiddag klockan 14:00 
o Bingo, torsdag klockan 10:30-12:00 
o Gudstjänst (se anslag eller fråga personalen) 
o Fikastunder med värdinna vissa dagar 
o Vid särskilda tillfällen musikunderhållning 
o Gruppgymnastik 


