TÖREBODA KOMMUN
Kommunstyrelsen
Vård och omsorg
Box 83
545 22 Töreboda
0506-180 00 växel

Välkommen till Töreboda
Kommuns korttids avdelning

2021-08-10

Målet med vistelse på korttidsavdelningen
Korttidsavdelningen är en enhet med ett tydligt mål där man
tar tillvara på varje individs resurser och stärker dessa genom
aktivering och rehabilitering. Genom att stimulera individens
tilltro till sina egna förmågor använder vi oss av ett aktiverande
förhållningssätt och ett stödjande arbetssätt.
Det innebär att korttidsplatsen främst ska vara en resurs för:
 personer som behöver en viss tid för återhämtning och
rehabilitering inför återgång till sitt hem,
 personer och anhöriga som behöver avlastning för att
kunna fortsätta bo i sitt hem,
 personer vid vård i livets slut.
Biståndshandläggaren beviljar efter en avstämning/Samordnad
Individuell Plan (SIP) vistelse på korttidsavdelningen. Beslutet är
tidsbegränsat.
Under vistelsen på korttidsavdelningen kommer man i kontakt
med alla yrkeskategorier som arbetar i ett team runt personen.
Man gör upp en individuell plan för vistelsen och arbetar
utifrån denna. Målet för vistelsen är att man ska känna sig
stärkt i sitt oberoende och få en ökad aktivitet i sin vardag.
Vi utgår också från den nationella värdegrunden, att du som
kommer till korttiden ska få leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
Inför hemgång så träffas du, anhöriga och teamet för vidare
planering om hemgången och hur det ska se ut.

Avgifter och ekonomi
Man betalar per dygn som man vistas på korttiden. Då ingår
vistelsen, mat, tvättavgift och omvårdnad/rehab insatser. De
avgifter som tillkommer är läkarbesök, provtagningar och
medicinjusteringar. Dessa avgifter faktureras från Närhälsan. Vi
ansvarar inte för pengar eller värdesaker på korttiden. Ett
konto på apoteket är nödvändigt om inte närstående kan
hämta ut läkemedel.

Att ta med till avdelningen









Toalettartiklar
Diverse frikort
Mediciner/Apodos och/eller recept
Egna kläder, märk dessa med namn (vattenfast penna)
Stadiga inneskor
Eventuella hjälpmedel
Inkontinenshjälpmedel
Personlig pärm (om du har en sådan hemma)

Tv och internet
Det finns egen TV i varje rum och det går bra att använda privat
mobiltelefon. Vi kan ordna ett inlogg till internet som räcker 24
timmar/gång om du har en egen laptop/surfplatta med dig.

På Björkängen finns det tillgång till:
 Restaurang
 Café
 Underhållning

Måltider
Alla måltider serveras i det gemensamma köket och vi stöttar
dig som inte på egen hand kan ta dig till köket.
Eftersom vi arbetar med aktivering så serverar man sig själv i
möjligaste mån av det som står på bordet. Vill man vara
delaktig i dukning, plocka disk m.m. så ser vi detta som en
träning som är bra för stundande hemgång. Om man inte har
hälsa för att sitta med i köket så serverar vi dig givetvis mat på
rummet och stöttar dig där.
Frukost ca: 9.00
Lunch 13.00
Fika 15.00
Middag 17.00
Fika 19.00

Varmt välkommen till oss.
Telefonnummer till oss som arbetar på korttiden:
Omvårdnadspersonal 0506-183 47
Sjuksköterska 0506-182 47
Arbetsterapeut och Sjukgymnast 0506-182 05, 182 83,
182 37 och 181 78
Enhetschef 0506-180 52
Adress:
Börstorpsgatan 8 F
545 31 Töreboda

