När du ska åka hem
Innan du åker hem tar vi reda på om du behöver hjälp i hemmet, eller hjälpmedel.
Oavsett vilken hjälp du behöver planerar vi det innan hemgång. Om du vill går
det bra att även dina anhöriga är med.

Beställning av resa
Transporten - eller beställningen av färdtjänsten - till och från korttidsenheten
ansvarar du själv eller dina anhöriga för. Vid behov hjälper personalen gärna till.

Om du har växelvård
Om du får förhinder och inte kan komma på din inbokade vistelse, meddela
biståndshandläggaren och korttidsenheten så tidigt som möjligt. Vid varje vistelse
flyttar du in på eftermiddagen, och lämnar ditt rum under förmiddagen.

Avgifter
Kostnaden för korttidsvistelse bestäms varje år av Kommunstyrelsen. Avgiften betalas per dygn och består i en kostnad för vård och omsorg samt en avgift för mat.

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.

Synpunkter
Alla synpunkter är värdefulla för oss. De säger oss vad du tycker om våra tjänster,
och ger oss möjlighet att förbättra vår service. Synpunkterna kan du lämna på
särskild blankett hos enheten, eller via Borås Stads webbsida, boras.se.

korttidsvistelse

Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt stöd
enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Beslut om korttidsvistelse är alltid tidsbegränsat.
När finns behov av korttidsvistelse?
Behovet av korttidsvistelse kan bottna i olika skäl och orsaker, till exempel
» avlösning för närstående och anhöriga

» rehabilitering eller utredning
» stort behov av omvårdnad eller hälso- och sjukvård som inte kan
		

tillgodoses i hemmet

» vård vid livets slut.
Mål med vistelsen
Målet för en korttidsvistelse är alltid individuellt och ska klart framgå av beslutet.
Målet kan vara att
» göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet

» stödja närstående och anhöriga genom avlösning, till exempel med
		 växelvård

» ge god individuell vård och omsorg.

Viktigt att ta med dig
» Aktuell medicinlista, frikort och egna mediciner. Vi uppskattar om
		

anhöriga hämtar mediciner om det behövs under vistelsen.

» Kläder som tål maskintvätt och gärna är märkta. Skor för både inne- och
		 utevistelse.
» Hygienartiklar inklusive inkontinenshjälpmedel för hela vistelsen.
» Personliga hjälpmedel som du tidigare använt i hemmet, till exempel
		
rullator, glasögon, hörapparat, stödstrumpor, diabeteshjälpmedel,
		 rakapparat.

» Fickpengar för färdtjänst, mediciner, läkarbesök med mera.
» Andra personliga saker som du tycker är viktiga att ha med, till 		
		

exempel ett fotoalbum kan vara av stort värde vid demenssjukdom.

» Legitimation.
Rökfria rum
Enkelrum är det vanliga vid korttidsvistelse; på någon enhet finns även dubbelrum. Rummen är rökfria - du får röka bara på anvisad plats utomhus.
Du ansvarar själv för dina värdesaker.

Måltider

Omvårdnad under vistelsen

Frukost, middag och kvällsmål ingår, däremellan serveras kaffe, dryck med mera.

På alla korttidsenheter arbetar omvårdnadspersonal. Det finns tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Även din läkare från vårdcentralen
finns att tillgå vid behov. Behöver du annan vård och behandling under din
vistelse, är vi tacksamma om dina anhöriga följer med dig.
All omvårdnad, omsorg och hälso- och sjukvård ges efter en individuell plan.
Denna plan utvärderas och förnyas under vistelsen och vid hemgång tillsamman
med dig.

Telefon och TV
Telefon finns att hyra eller låna på de flesta korttidsenheter. Kostnaden debiteras
på hemtelefonen om du hyr en telefon. Du kan även ta med egen mobiltelefon.
Gemensamhetsutrymme finns på alla enheter med TV, radio och CD. På många
enheter finns TV på rummet.

Besökstider
Besökare är välkomna till oss när som helst under dagen. Om dörren är låst - ring
på så öppnar vi!

