Information gällande korttidsplats
Korttidsplats kan beviljas efter ansökan från den enskilde. Enligt kommunens rutiner är
korttidsplatser ett alternativ när behoven inte kan tillgodoses med insatser från hemtjänst. En
individuell bedömning görs alltid.
Korttidsplatsen är alltid tidsbegränsad och uppföljning av ansvarig biståndshandläggare sker
regelbundet.
Inför hemgång kan exempelvis arbetsterapeut behöva komma till den ordinära bostaden för
planering av hjälpmedel och översyn av bostaden.
Man kan bli beviljad korttidsplats exempelvis för:
•

Bedömningen är att man inte kan erhålla vård, omsorg och rehabilitering i sin egen
bostad på ett tryggt och säkert sätt

•

Bedömningen är att bostaden behöver ses över innan hemgång eller mindre
anpassning behöver göras innan den enskilde kan återgå till hemmet och får
omvårdnad och får rehabilitering i den egna bostaden

Vårdansvar
Det är primärvården som ansvarar för de medicinska insatserna, alltså den läkare du är listad
hos har ansvaret för dig oavsett om du vistas i din bostad eller på korttidsplats.
Plats- och rumsfördelning
Om det inte finns ledig korttidsplats i kommunen, kommer behovet att tillgodoses utanför
Östra Göinge kommun på något av de boenden som kommunen har avtal med.
Om du avböjer erbjuden plats får du återgå till bostaden och beslutet om korttidsplats
avslutas. Byte av rum och boende kan behövas göras under vistelsen. Vissa rum är dubbelrum
vilket innebär att man delar rum med någon annan
Du behåller inte din plats per automatik om du blir inlagd på sjukhus. En individuell
bedömning görs av biståndshandläggare.
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Om bedömningen är att platsen inte behålls ska rummet tömmas inom 24 timmar.
Till och från sjukhuset
Från sjukhus till korttidsplats beställs sjukresa. Tänk på att det inte är sjukresa från
korttidsplatsen och hem. Hemresa från korttidsplats behöver ombesörjas av närstående eller
genom färdtjänst.
Har du inte färdtjänst kan du ansöka hos Skånetrafiken på telefonnummer 0771-77 50 50 eller
blankett som kan hämtas på www.skånetrafiken.se.Viktigt att söka omgående om behov finns.
Att ta med till korttidsplatsen
Du ansvarar själv för att de saker som behövs kommer till korttidsplatsen.
•

Kläder, bra skor och ytterkläder. Kläderna ska vara märkta för att inte de av misstag
ska komma bort

•

Hygienartiklar; tandborste, tandkräm, schampo, tvål, rakapparat

•

Hjälpmedel; gånghjälpmedel, rullstol, syn och hörselhjälpmedel, lyftskynke om detta
finns utprovat sedan innan i hemmet. Inkontinenshjälpmedel om det finns sedan innan
i hemmet.

•

Läkemedel, medicinlista, dosett, omläggningsmaterial

Boendet tillhandahåller sängkläder, handdukar och badhanddukar.
Städning av rummen sker av personal under vistelsen och efter.
Avgift för korttidsplats tas ut i enlighet med gällande avgiftstaxa. Informationsbroschyr hittar
du på kommunens hemsida. Du kan också få information av biståndshandläggaren.

