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Korttidsenhet i Säffle kommun
Du har beviljats korttidsplats enligt socialtjänstlagen. Det
innebär att biståndsbedömaren har bedömt att Du tillfälligt
har behov som inte kan tillgodoses med hemtjänst,
hemsjukvård eller på annat sätt i Ditt eget hem.

Syftet
Syftet med vistelsen på korttidsplatsen är att man under en
begränsad tid ska få vård och omsorg, rehabilitering,
växelvård och/eller möjliggöra avlastning för närstående.

Målet med korttidsvistelsen
Målet med just Din vistelse på korttiden framgår av den
utredning biståndsbedömare gjort och kan till exempel vara:
o Att återfå funktioner och/eller kraft efter t.ex. en
operation eller sjukdom
o Ge närstående möjlighet till avlastning
o Att avvakta på plats på särskilt boende
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När Du kommer vill vi att Du har med Dig
 Lättskötta och namnmärkta kläder, även underkläder.
Korttidsenheten ansvarar inte för omärkta kläder.
 Ytterkläder efter årstid
 Inneskor som sitter bra på foten
 Toalettartiklar såsom tvål, schampo, tvättlappar,
rakapparat mm.
 De inkontinenshjälpmedel Du använder
(blöjor, underlägg, fixeringsbyxa)
 De hjälpmedel Du använder
 De mediciner Du använder
Ha inte med smycken och mycket kontanter
De smycken och kontanter Du har med Dig kan förvaras i
låst utrymme, korttidsenheten ansvarar inte för dessa.
Hur länge får jag stanna?
Hur lång tid Du beviljats framgår ur beslutet. När beslutet
om korttidsplats upphört att gälla kan Du inte vistas
kvar på korttidsenheten. Biståndsbedömare kommer att
kontakta Dig innan beslutet upphör att gälla och bedöma
Ditt behov av ev. fortsatta insatser enligt socialtjänstlagen.
Om Du vistas på korttidsplats i väntan på särskilt
boende, upphör som regel beslutet korttidsboende att
gälla från och med det datum som plats på särskilt
boende erbjuds för inflyttning. Tackar Du nej till den
erbjudna platsen, får Du inte vistas kvar på
korttidsboendet.
Skulle Du efter inflyttning till särskilt boende inte vara nöjd
med boendet, finns det möjlighet att stå på en byteslista för
ett annat boende.
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Avgift för vistelse på korttidsenheten
Avgift debiteras enligt taxa, fastställd av kommunfullmäktige. Du betalar vårdavgift och matkostnad under
vistelsen på korttidsboende. Vårdavgiften omfattas av den
s.k. ”maxtaxan” inom äldreomsorgen, men inte
matkostnaden.
Önskar Du veta mer om kostnaderna, kan Du vända dig till
avgiftshandläggare, som nås via tfn 0533-68 16 77 vx.

Om du vill kontakta korttidsenheten
Omvårdnadssidan
Rehabiliteringssidan
Sjuksköterska
Enhetschef

tfn 0533-68 18 98
tfn 0533-68 18 95
tfn 0533-68 39 74
tfn 0533-68 13 53

Besöksadress: Björkbacksgatan 2

SÄFFLE KOMMUN
Postadress: Socialförvaltningen, 661 80 Säffle
Tfn: 0533 – 68 10 00 vx
E-post: social@saffle.se,

