Välkommen till
korttidsplats

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Information till dig som ska vistas på korttidsplats
I den här broschyren hittar du allmän information som gäller alla korttidsplatser. Mer detaljerad information kan du få av enhetschef i respektive
hus.

Rum – inventarier mm.
Rummet är möblerat och utrustat med säng, täcke, kudde, sänglinne och
handdukar samt trygghetslarm och brandvarnare. TV finns i gemensamma utrymmen. Ta gärna med något personligt som fotografier eller
något annat kärt (allt ska vara märkt).

Avgifter
En dygnsavgift tas ut efter speciell taxa. Allt om avgifter kan du läsa i
broschyren ”Avgifter - hjälp i hemmet”. Den som har hemtjänst i ordinärt boende betalar sin hemtjänstavgift plus matkostnad.

Måltider
Frukost, lunch, middag och mellanmål serveras jämt fördelade över dygnet.

Anhörig/Närstående
Som anhörig/närstående är du en viktig resurs för din anhörig och du ska
alltid känna dig välkommen till boendet när du så önskar.
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Kontaktperson
Du kommer att få hjälp av all personal men kommer att erbjudas en egen
kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen ska se till att du får
den hjälp du behöver på det sätt ni kommit överens om. Dessutom ska
kontaktpersonen ha kontinuerlig kontakt med dina anhöriga om du så
önskar.

Individuell plan/rehabiliteringsplan
När du kommer till en korttidsplats erbjuds du ett samtal med kontaktperson, sjuksköterska och eventuellt enhetschef. Detta för att lära känna dig
och få veta lite om dina intressen. Om du så önskar ser vi gärna att någon
anhörig deltar i samtalet. Vi ska också tillsammans med dig göra individuell plan/rehabiliterings-plan i vilken det står vad du behöver hjälp och
träning med mm. Uppföljnings-samtal erbjuds efter behov.

Levnadsberättelse
För att ge personalen möjlighet att stödja och förstå dig kan du tillsammans med anhöriga fylla i en ”Levnadsberättelse” där du berättar för personalen det du vill att de ska veta om dig och ditt liv.

Sjukvård och läkemedel
Sjuksköterskan ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver, samt ser till att läkaren kontaktas vid behov. Besök på hälsocentral,
hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalas efter samma regler
som gäller för ordinärt boende, högkostnadskort gäller. Ett basförråd för
inkontinenshjälpmedel finns på enheten, kontakta sjuksköterskan för information. Det är din hälsocentral som konsulteras om behov av läkarkontakt uppstår under vistelsen.
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Att ta med under vistelsen på korttidsplats:
 Kläder som du behöver under vistelsen (t.ex. gång- och underkläder,

nattkläder, inneskor samt kläder för utevistelse).
 Vi tvättar dina kläder, därför är det viktigt att kläderna är märkta och

kan tvättas i tvättmaskin.
 Hygienartiklar som du behöver såsom tvål, schampo, tandborste,

tandkräm, kam/borste, hudkräm, rakapparat mm.
 Aktuella läkemedel samt eventuella recept och frikort. Ta gärna med

märkt dosett.
 Patientbricka.
 Pengar för eventuella inköp (mediciner, hårvård, fotvård, eller annat).
 Hjälpmedel du använder (t.ex. käpp, rollator, och rullstol ska vara

märkta).
 Färdtjänstkort (om det finns).

Är det något du funderar över?
Enhetschef:…………………………. Tfn nr:……….....…
Kontaktperson:………………….….

Tfn nr:…..……...…

Sjuksköterska:……………………...

Tfn nr:…….…....…

Läkare:……………………………...

Tfn nr:……..……...

Örnsköldsviks kommun
Välfärdsförvaltningen
Telefon:
E-post:
Internet:

0660 - 880 00
valfard@ornskoldsvik.se
www.ornskoldsvik.se

Broschyren producerad: 2013-04-16
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