
du som ä r 75 å r

eller äldre

ä r speciell

för oss.

Äldremottagningen vid
Husläkarmottagningen

Sophiahemmet

Telefon:

08 - 406 22 12
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så här kontaktar du
äldremottagningen:

Telefon: 08-406 22 12
Telefontid: mån- fre kl 10.00-11.00
Telefonsvarare övrig tid

Äldremottagningen vid
Husläkarmottagningen Sophiahemmet
Valhallavägen 91, Hus E, ingång 1.
Vi finns en trappa upp. Hiss finns. 
Välkommen!

övriga telefonnummer:

• Vid AKUT sjukdom ring 112

• ÄLDRE DIREKT STOCKHOLM STAD
 Telefon: 08-80 65 65
 äldre direkt svarar på frågor om äldre-
 omsorg, bl a biståndshandläggning

• ANHÖRIGSTÖD ÖSTERMALM 
 Telefon: 08-508 107 73 eller 076-121 07 73

• MOBILA TEAMET (akut psykiatrisk hjälp, 
 möjlighet till hembesök)
  Telefon: 08-123 484 00
 Telefontid: mån - sön kl 08.00-22.00



VÄLKOMMEN TILL VÅR
ÄLDREMOTTAGNING!

På Husläkarmottagningen Sophiahemmet 
har vi en mottagning speciellt för dig som är 
75 år eller äldre och framför allt för dig som 
har behov av ett geriatriskt omhänderta-
gande: t ex flera diagnoser, många läkeme-
del och återkommande sjukhusvistelser. 

Här sker dina besök i särskilda lokaler, i lugn 
miljö och med ett eget väntrum. 
Mottagningen bemannas av personal som 
har specialkunskaper inom äldrevård. 

Vi vill kunna erbjuda trygghet och kontinui-
tet både för dig som patient men även för 
dina anhöriga. 

Vi gör en helhetsbedömning avseende funk-
tion, läkemedel och hjälpmedelsbehov. 
Tillsammans med dig planerar vi målsätt-
ningen med din framtida vård utifrån dina 
behov och önskemål. 

VI ERBJUDER BLAND 
ANNAT FÖLJANDE:

• Möjlighet till läkemedelsgenomgång

• Ett speciellt telefonnummer som går   
 direkt till oss utan knappval

• Möjlighet till planerade hembesök 

• Möjlighet att lista sig hos vår läkare   
 som är specialist inom geriatrik

• Längre tid vid mottagningsbesök

• Vår medverkan vid vårdplaneringar i   
 hemmet

• Minnestest och vid behov uppföljning   
 efter insättning av demensläkemedel

På mottagningen arbetar en läkare (spe-
cialist i geriatrik) och en distriktssköterska. 
Vid behov finns möjlighet till bedömning 
av arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist. 

Vi har öppet måndag till fredag.

Alla besök på äldremottagningen är
planerade, det vill säga att du bokar en tid 
för att komma. 

Du kan fortfarande ringa till Husläkarmot-
tagningen på 08-406 22 30. Blir du akut 
sjuk ringer du i första hand 112. 




