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KONTAKTUPPGIFTER 
Verksamhetschef: Caroline Östberg 

Telefon: 076-000 37 81 

E-post: caroline.ostberg@attendo.se 

Webbplats:  

www.attendo.se/enheter/attendo-frosunda-

aldreboende/ 

Orgnr: 556148-5169 

 

 

 

 
 

Mål och inriktning 
Målet med verksamheten är att 

de boende ska känna sig säkra 

och trygga, bli bemötta med 

respekt och lyhördhet, få god 

service, omsorg och omvårdnad 

och därigenom få ett värdigt liv 

och uppleva välbefinnande. 

Visionen är att se till det friska 

hos varje individ och därigenom 

stärka den äldre i vardagen. 

Kompetens, Engagemang, och 

Omtanke. 

 

 

Hälso- och sjukvård 
Vi har en trygg och säker hälso-  

och sjukvård i ständig utveckling. 

Varje våning har en omvårdnads-

ansvarig sjuksköterska och vår 

sjukgymnast arbetar måndag till 

fredag. Läkaren och arbetsterapeut 

besöker oss en dag varje vecka. 

 

Kost och måltider 
Vi lägger stor vikt vid att 

maten ska vara vällagad, 

näringsrik och välsmakande 

och att måltidsmiljön ska vara 

trevlig och inbjuda till 

gemenskap. På onsdagarna 

serveras gourmetlunch med vin 

till. Vi har olika teman runt 

måltiden – mat från 

hembygden, provsmakning av 

champagne /choklad, italiensk 

tema-vecka. Boende är också 

delaktiga i framtagandet av 

matsedelns innehåll. 

 

Vår personal 
Hos oss arbetar engagerade och 

motiverade medarbetare och 

många av dem har arbetat hos 

oss i flera år. Vi har 

omsorgspersonal på plats dygnet 

runt, nästan uteslutande 

undersköterskor. Hos oss får du 

en kontaktperson som utformar 

din vistelse efter dina 

önskemål. Kontaktpersonen 

följer också med vid t ex 

läkarbesök, till frisören eller på 

promenader. 
 

Boendemiljö 
Attendo Frösunda äldreboende 

har 40 lägenheter fördelat på fyra 

våningar. Varje lägenhet som är 

31 kvm, innehåller pentry och ett 

stort badrum med dusch. 

Grundmöblemanget består av höj- 

och sänkbar säng, sängbord och 

garderob. Varje våning har en 

gemensam matsal, en stor 

balkong och ett allrum. I 

markplanet finns uteplats med 

parasoller. Vi har också en rymlig 

samlingssal för gemensamma 

sammankomster. 

 
Samverkan med 
anhöriga 
Vi vill att du som närstående ska 

känna dig trygg med oss. Vi är 

här för de boende och vill att alla 

ska få bästa omvårdnad. Som 

närstående till en boende är du 

alltid välkommen att ringa eller 

att besöka den boende. Porten är 

alltid låst och mellan kl. 22-06 

även larmad.  
 

Kommunikationer 
På gångavstånd finns buss 508 

och 509 som båda går till 

Danderyds sjukhus. Solna 

pendeltågsstation ligger i 

närheten. 
 

Aktiviteter och 

rehabilitering 
Varje dag har vi aktiviteter på 

respektive våning. Det finns 

individuella aktiviteter och/eller 

gruppaktiviteter såsom bingo, 

korsord, spel, gymnastik, 

bowling, promenader, SPA-

behandlingar, allsång, andakter, 

vi åker på utflykter till 

sevärdheter mm. Varje fredag 

eftermiddag har vi gemensamt 

fredagscafé. Vi dricker kaffe ur 

gammaldags porslin och har 

alltid hembakat kaffebröd.  
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