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Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid 
hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga 
personalen! 
 
Avdelning 206 
Vi utreder och behandlar minnesrelaterade sjukdomar och 
allmänpsykiatriska sjukdomar hos personer över 70 år.  

Personal 
Arbetslaget består av flera yrkesgrupper som samverkar i 
vården. På avdelningen arbetar skötare och sjuksköterskor samt 
Vårdenhetsöverläkare, läkare, kurator, arbetsterapeut, 
sjukgymnast och sjukgymnastassistent. Vårdenhetschef är 
Ingela Duell. 
 
Samtliga kan nås via expeditionens telefon: 031-343 15 20  
 
Varje patient får en kontaktperson utsedd. Kontaktpersonen är 
den bland personalen som särskilt kommer att vara involverad i 
din vård och behandling.  
 
Din kontaktperson heter:          
 
Din vistelse hos oss 
Medelvårdtiden är ca en månad men varierar alltefter behov. 
Vistelsen består vanligtvis av utredning, behandling och 
planering inför utskrivning. 
 
Vi ser helst att du har privata kläder på avdelningen. Anhöriga 
får dock ombesörja tvätt av dessa. Det finns sjukhuskläder att 
låna vid behov. Det är bra om du har med dig hygienartiklar, 



stadiga inneskor och eventuella hjälpmedel såsom 
gånghjälpmedel, hörapparater och dylikt.  
Har du med dig viktiga tillhörigheter så märk dessa med namn.  
Vi kan tyvärr inte ansvara för värdesaker, pengar, smycken 
eller andra personliga tillhörigheter som förvaras ute på 
avdelningen. Det är bra om anhöriga tar med sådant hem.  
 
Du kan få byta rum och sängplats under vårdtiden. 
 
För patientsäkerhetens skull får inga mediciner, glas, flaskor 
eller vassa föremål tas med in på avdelningen. Glas och porslin 
som tillhör avdelningen används i de allmänna utrymmena och 
motsvarigheter i plast inne på patientrummen. Mobilladdare, 
andra sladdar och liknande föremål kan tas med men kommer 
att förvaras på särskild plats. 
 
En gemensam patienttelefon finns på avdelningen. 
Telefonnumret till denna är 031-343 15 51. Det går inte att 
beställa telefon till rummen. Du får gärna använda 
mobiltelefon. 
 
För frågor gällande fullmakt, godman mm kontaktas kurator. 
Personalen bevittnar ej. 
 
Måltider 
Frukost kl. 8.30 
Lunch kl. 11.15 
Middag kl. 16.15 
Kaffe kl. 14.00 och 19.00 



För besökare 
Besökstiden är kl. 13.00 – 19.00 alla dagar. Vid sjukhusets 
huvudentré finns butik, café och apotek. 
På grund av allergirisk undanber vi oss starkt doftande 
blommor och parfymer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är 
ett rökfritt sjukhus, rökning får endast ske utanför sjukhusets 
område.  
 
Synpunkter/klagomål 
Dina synpunkter och eventuella klagomål är viktiga för oss att 
få ta del av. De ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet 
och vi gör vårt bästa för att försöka hjälpa dig. Du kan tala med 
vårdenhetschef Ingela Duell, tel. 031-343 20 28, eller med 
någon annan av personalen för att få hjälp. Vi har också en 
särskild kontaktperson för detta:  
Mai Winter, Wallinsgatan 6, 431 41 Mölndal, 
mai.winter@vgregion.se, tel. 031-343 86 36. 
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