Korttidsvistelse

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt stöd enligt socialtjänstlagen och
beviljas av biståndshandläggare. Beslut om korttidsvistelse är alltid tids
begränsat och följs upp regelbundet. All omvårdnad, omsorg och hälso- och
sjukvård ges efter en individuell plan och utifrån dina behov. Planen utvär
deras och förnyas under vistelsen och vid hemgång tillsammans med dig.

När finns behov av korttidsvistelse?
Du kan ha behov av korttidsvistelse av olika skäl, till exempel stort behov
av omvårdnad eller hälso- och sjukvård som inte kan tillgodoses i hemmet,
vård vid livets slut eller som avlösning för anhöriga. Målet med en korttids
vistelse är alltid individuellt.

Under vistelsen
På alla korttidsenheter arbetar undersköterskor tillsammans med sjukskö
terska, fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabassistent. Utifrån dina behov
ser de till att du får rätt vård, behandling och vid behov rehabilitering. Även
läkare finns att tillgå vid behov. Behöver du annan vård och behandling
under din vistelse, till exempel sjukhusbesök eller besök på vårdcentral är
det dina anhöriga som följer med, om du behöver hjälp under besöket.

Viktigt att ta med
•
•
•
•

•
•

Aktuell läkemedelslista och egna läkemedel.
Kläder som tål maskintvätt och är märkta. Skor för både inne- och
utebruk.
Hygienartiklar inklusive inkontinenshjälpmedel för hela vistelsen.
Personliga hjälpmedel som du tidigare använt i hemmet, till exempel
rullstol, rollator, glasögon, hörapparat, stödstrumpor, diabeteshjälp
medel.
Andra personliga saker som du tycker är viktiga att ha med.
Legitimation.

Du ansvarar själv för dina värdesaker.

Rökfria rum
Rummen är rökfria - du får bara röka på anvisad plats utomhus.

Måltider
Frukost, middag och kvällsmat serveras. Dessutom serveras mellanmål och
kaffe under dagen.

Besökstider
Korttidsenheterna har besökstider. Information om vad som gäller på den
enhet du ska vistas på får du när du anländer.

Inför din hemresa
Innan du åker hem tar biståndshandläggaren kontakt med dig och
personalen på korttidsenheten för uppföljning av din korttidsvistelse. En
planering görs inför din hemgång. Om du vill går det bra att även anhöriga
är med. Transporten - eller beställningen av färdtjänst/taxi - till och från
korttidsenheten ansvarar du själv eller anhöriga för. Du anländer till kort
tidsenheten på eftermiddagen och du lämnar ditt rum under förmiddagen.

Avgifter
Kostnaden för korttidsvistelse betalas per dygn och består i en kostnad för
vård och omsorg och en avgift för maten.

Sekretess
All personal inom vård och omsorg arbetar under sekretesslagen. Det
betyder att alla har tystnadsplikt. Sekretessen gäller all personal, även
praktikanter, vikarier, lokalvårdare med flera.

Vi vill veta vad du tycker
Dina åsikter är värdefulla för oss. De säger oss vad du tycker om våra
tjänster, och ger oss möjlighet att förbättra vår service.
I samband med att du avslutar din korttidsvistelse får du möjlighet att
svara på en enkät om din vistelse. Den görs helt anonymt och är frivillig att
besvara.
Du kan också lämna synpunkter på en särskild blankett hos enheten, eller
via Borås Stads webbsida, boras.se.
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