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- tillfällig vistelse under kortare tid

Artillerigatan korttidsenhet

KORTTIDSENHETEN

Kontaktuppgifter

KORTTIDSENHETEN
- tillfällig vistelse under kortare tid
Artillerigatans Korttidsenhet är en vistelse för dig som under en kortare och tillfällig period, inte kan få ditt vård- och
omsorgsbehov tillgodosett i din bostad.
När blir det aktuellt med en korttidsplats?
Det kan bli aktuellt med en korttidsvistelse när omvårdnadsbehovet är så stort att det inte räcker med hemvårdsinsatser.
Vad är syftet och målet med korttidsplatsen?
Syfte och mål med en korttidsvistelse är att utreda behov
och vidta åtgärder för att du ska kunna återgå till din bostad så fort som möjligt.
En korttidsplats är behovsprövad och beviljas som bistånd
enligt socialtjänstlagen. Beslutet om korttidsplats är tidsbegränsat och följs upp av biståndshandläggaren.
Personal på korttidsenheten
På korttidsenheten finns undersköterskor, sjuksköterskor,
arbetsterapeut, fysioterapeut samt enhetschef.
Sjuksköterskan finns tillgänglig och blir aktuell för dig om
det uppstår behov av medicinska insatser.
Arbetsterapeut och fysioterapeut finns tillgänglig när träning blir aktuell, eller när det finns behov av hjälpmedel.

Undersköterskor finns tillgängliga dygnet runt.

Detta behöver din närstående hjälpa dig
med under din vistelse på korttidsenheten
Närstående behöver hjälpa dig med tvätt av personliga
kläder, inköp av t.ex. läkemedel eller hygienartiklar.
Omvårdnadspersonalen på korttidsenheten har inte
möjlighet att hjälpa dig med besök hos frisör, fotvård,
läkarbesök eller andra besök som är inbokade under
vistelsen.
Detta behöver du ta med dig:
• Privata kläder, inklusive ombyten
• Stadiga skor med snörning/kardborreband och häl,
både för inom- och utomhusbruk
• Hygienartiklar
• Mediciner och aktuell medicinlista
• Hjälpmedel t.ex. rullstol, rullator, talande klocka,
kalender m.m.
• Mobiltelefon. Det finns inga telefoner som man kan
hyra på korttidsenheten.

