Korttidsboende
Information från omsorgsförvaltningen
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Korttidsboende
Syftet med korttidsboende är att ge dig en ökad trygghet vid oförutsedda händelser. Målet är att du ska kunna återgå till din bostad.
Korttidsboende finns för dig som till exempel:
• bor i eget boende men har behov av att vistas på korttidsboende vid
enstaka eller återkommande perioder
• ges stöd av anhöriga i hemmet som har behov av avlastning
• efter en sjukhusvistelse inte klarar av att åka direkt hem till din
bostad
Korttidsboendets längd kan variera, men beslutet är alltid tidsbegränsad. Korttidsboendena finns på kommunens samtliga äldreboende.
Ansökan
Ansökan om korttidsboende gör du hos handläggaren*. Efter din
ansökan görs en utredning enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredningen
genomförs tillsammans med dig och, vid behov, i samverkan med
till exempel närstående, vårdcentral, lasarett och andra myndigheter.
Utredningen leder fram till ett beslut om du har behov av korttidsboende eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. När utredningen
är klar får du ett skriftligt beslutsmeddelande.
Överklagande av beslut
Om beslutsmeddelandet innehåller ett avslag eller delavslag kan du
överklaga beslutet. Information, stöd och råd om hur du överklagar
får du av handläggaren.

* Med handläggare menas biståndshandläggare och/eller LSS-handläggare.
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Att bo på korttidsboende
I Alvesta kommun har alla korttidsboenden tillgång till omsorg och
stöd dygnet runt. Korttidsboendet är ett möblerat rum, med tillgång
till trygghetslarm. Om du lämnar korttidsboendet för vistelse på sjukhus eller på annan inrättning, behåller du inte din korttidsplats under
tiden.
Detta behöver du ta med dig
• kläder och skor för inne- och utebruk
• personliga hygienartiklar
• aktuella mediciner, recept, läkemedelslista och eventuell dosett
• inkontinenshjälpmedel
• individuellt utprovade hjälpmedel
Genomförandeplan
För dig som kommer till ett korttidsboende upprättas en genomförandeplan som utgår ifrån dina behov. Genomförandeplanen är en
överenskommelse med dig kring hur stödet och hjälpen ska utformas
utifrån de insatser du har rätt till. Praktiskt innebär det att vi ska ge
det stöd och den hjälp som krävs för att du ska känna trygghet och
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och för att i första hand
kunna återgå till din bostad. Planen följs upp och förändras vid behov.
Samordnare
Vi utser en samordnare som är dig behjälplig i det som gäller för din
trivsel och ditt välbefinnande. Samordnaren ska tillsammans med dig
upprätta en genomförandeplan som ni återkommande följer upp och
utvärderar. Samordnaren är också den som i första hand har kontakt
med närstående eller företrädare om behov finns.

3

Anhörig
Vi ser den anhörige som en resurs i omsorgsarbetet och vi hoppas
du som anhörig alltid känner dig välkommen hit närhelst du önskar.
Tänk på att personalen aldrig kan ersätta dig. Vi ser gärna att du följer
med på läkar- och tandläkarbesök. Vänd dig i första hand till personalgruppen om det är något du undrar över.
Avgift
Avgiften för att bo på korttidsboende består av olika delar:
• avgift för personlig omsorg
• avgift för hygienpaket (lakan, handdukar, städmaterial)
• avgift för matkostnad (helpension)
Mer information om aktuella avgifter finns i kommunens broschyr
Taxa för hemtjänst.
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Tryggt att veta
Vi i Alvesta kommun vill ge bra omsorg, trygghet och service. Därför
är det viktigt för oss att få veta vad du tycker om den kontakt du har
med oss.
SAS
Socialt ansvarig samordnare (SAS), har ett övergripande ansvar för
kvalitetsutvecklingen av det sociala innehållet i verksamheten samt
utreder synpunkter, klagomål och allvarliga missförhållanden.
MAS
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), har ett övergripande
granskningsansvar för vårdens säkerhet och kvalitet samt utreder synpunkter, klagomål och allvarliga skador, sjukdomar och tillbud.
MAR
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har ett övergripande
ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet.
Synpunkter, klagomål eller förslag
Alvesta kommun har som mål att erbjuda god kvalitet inom alla verksamheter. Synpunkter, förslag och klagomål tas tillvara i arbetet med
att utveckla verksamheterna. Mer information finns i omsorgsförvaltningens broschyr Hjälp oss att bli bättre.
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Anmälan om missförhållanden
Personalen har skyldighet att anmäla missförhållanden i verksamheten enligt följande två lagparagrafer:
Lex Sarah

”Alla som är verksamma inom omsorgen om äldre och personer med funk-

tionshinder har skyldighet att vaka över att dessa
– får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden (SoL 14:2)
– får gott stöd, god service och lever under trygga förhållanden (LSS 24:a)”.

Lex Maria

”Allvarliga skador, sjukdomar och tillbud som inträffar i hälso- och sjukvården
ska rapporteras till Socialstyrelsen (Hälso- och sjukvårdslagen 5)”

Patientnämnden
Blir problemen inte lösta kan du eller någon närstående ta kontakt
med Patientnämnden som har till uppgift att hjälpa dig med frågor
som gäller hälso- och sjukvård.
Tystnadsplikt
Alla som arbetar inom förvaltningen har tystnadsplikt. Det innebär
att ingen får lämna ut uppgifter om din livssituation, och den omsorg
och vård du har ifrån oss utan att du själv har godkänt det.
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Telefonlista
Kommunens växel
Måndag – fredag dagtid				

0472-150 00

Biståndshandläggare
Moheda, Mistelås och Slätthög				
0472-59 56 34
Alvesta Östra, Lekaryd, Härlöv och Hjortsberga
0472-150 48
Alvesta Centrum				
0472-153 75
Alvesta Centrum och Benestad				
0472-151 25
Vislanda och Blädinge				
0472-59 56 04
Grimslöv				0472-155 95
Lönashult–Västra Torsås				0472-155 95
LSS-handläggare				0472-151 87
Äldreboende
Furuliden ,Torpsbruksvägen 18, 340 36 Moheda
Högåsen, Gemlavägen 1, 342 35 Alvesta
Björkliden, Sockenvägen, 340 30 Vislanda
Asken, Hantverkargatan 4, 340 32 Grimslöv
Torsgården, Lönashultsvägen 27, 342 53 Lönashult
SAS			
MAS			
MAR			
Patientnämnd 			

0472-59 56 60
0472-151 00
0472-59 56 00
0472-59 56 82
0472-59 56 50

0472-155 28
0472-154 64
0472-153 80
0470-58 85 42, 58 85 43
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Omsorgsförvaltningen
Besöksadress: Gärdesvägen 2, 342 80 Alvesta
Telefon 0472-150 00 växel
E-post: omsorg@alvesta.se
Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden
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