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Riktlinje för bistånd till
korttidsvistelse
Borås Stads riktlinje utgår från Socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till personer
som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga
livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt.
Syftet med riktlinjen är att uppnå likvärdiga bedömningar och påvisa behov av inriktning
på korttid/växelvårdens verksamhet.
Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats i form av tillfällig vistelse på vård- och
omsorgsboende och är ett komplement till hemtjänst, hemsjukvård och anhörigstöd.
Korttidsvistelse kan även vara ett komplement för personer som är beviljade insatsen
boendestöd eller insatser enligt LSS.
Korttidsvistelse kan beviljas antingen vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård.
Korttidsenheter finns utan speciell inriktning och med inriktning för personer med
demenssjukdom samt med psykiatrisk inriktning.

Korttidsvistelse
Vistelse på korttidsenhet kan bli aktuell efter utskrivning från sjukhus, som avlösning
för anhörig eller om något annat inträffat, som gör att personen har omfattande
behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i det egna hemmet.
Målet med korttidsvistelsen kan vara förberedande inför hemgång genom att få återhämtning,
mobilisering och/eller utredning om vilka framtida behov som behöver tillgodoses.
Det kan också vara vistelse i väntan på plats på vård- och omsorgsboende,
avlösning för anhörig samt vård i livets i slut.
Korttidsvistelse kan beviljas som en regelbunden insats så kallad växelvård, vilket innebär
att den som behöver vård och omsorg växlar mellan att bo hemma och att vistas på
korttidsenhet. Den anhöriga får avlastning och den vårdbehövande kan på så sätt bo kvar
längre i sitt ordinarie boende. Personer med demenssjukdom kan beviljas avlösning
på korttidsenhet men regelbunden växelvård för personer med demenssjukdom är
inte att föredra. Den rekommenderade stödformen, enligt de nationella riktlinjerna för
personer med demenssjukdom och deras anhöriga, är dagverksamhet eller avlösning i
hemmet. Vilken eller vilka insatser som beviljas ska var anpassade efter behoven,
förutsättningarna och den aktuella situationen.
Den som vistas på korttidsenhet eller på sjukhus som har fått beslut om vård- och
omsorgsboende och inte kan gå hem i mellan, har inte rätt att tacka nej till erbjuden
plats på vård- och omsorgsboende, till skillnad från det som anges i riktlinjerna för
vård- och omsorgsboende om att den sökande kan tacka nej en gång och stå kvar på
väntelista.

Avgränsningar
Att den sökande tackar nej till stöd och hjälp i hemmet är i sig inget skäl för att beviljas
korttidsvistelse.

Borås Stad | Riktlinje för bistånd till korttidsvistelse

3

Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

