Välkommen
till
Kungälvs korttidsenhet

”På Korttidsenheten i Kungälv får du som vistas här en
personcentrerad vård och omsorg där du är med och påverkar
din vardag. Det ger ökad livskvalité för dig och arbetsglädje och
yrkesstolthet för oss som arbetar här.”

Korttidsvistelse, växelvård och rehabilitering
Här bedriver kommunen korttidsverksamhet, växelvård,
vardagsrehabilitering och vård i livets slutskede.
Hos oss finns kompetens och resurser för att ge stöd till dig
som behöver återfå så mycket som möjligt av tidigare
förmåga och självständighet.
Den största delen av din rehabilitering sker i
vardagssituationer tillsammans med omsorgspersonalen
t.ex. hygien, påklädning, följa till och från matsalen.
Vistelsen på korttidsenheten är tidsbegränsad och inför
hemgång eller alternativ flytt till omsorgboende görs en
samlad bedömning av ditt behov av stöd.

Korttidsvistelse i väntan på särskilt boende
Mynnar din vistelse ut i ansökan om särskilt boende och
hemgång i väntan på lägenhet inte bedöms möjlig kan
du få vistas på Korttidsboende Ale Seniorcentrum,
Garverivägen 3E, Älvängen. Se mer info på sista sidan i
broschyren.

På korttidsenheten finns:
 Omsorgspersonal – dygnet runt
 Sjuksköterska – efter behovsbedömning
 Arbetsterapeut – dagtid mån-fre efter
behovsbedömning
 Fysioterapeut – dagtid mån-fre efter
behovsbedömning
 Biståndshandläggare – kommer vid uppföljning av
beviljat beslut.

Din korttidsvistelse:
När du kommer till oss på korttidsenheten får du en
kontaktpersonal som du och dina närstående kan
vända er till i första hand.
Kontaktpersonal ansvarar för att ha ett första
ankomstsamtal, där du och dina närstående får
information om vistelsen.
Under vistelsen kan du få dela eller byta rum. Vid
frånvaro på grund av sjukhusvistelse mer än 24 timmar
upphör korttidsvistelsen. Ny biståndsbedömning görs då
innan utskrivning från sjukhuset.

Rökning
Rökning sker utomhus, fråga gärna omsorgspersonal om
du är osäker på lämplig plats.

Läkemedel:
Tag med dina egna läkemedel, dosetter, aktuell
läkemedelslista och recept. Dina läkemedel kommer att
förvaras i ett medicinskåp på rummet. Är du diabetiker,
ta med ditt diabetesmaterial inklusive insulinpennor.

Tvätt:
På korttidsenheten har vi begränsad möjlighet att
tvätta. Vi kan därför endast ta akut tvätt.

Närståendes roll:
 Att i första hand medverka vid t.ex. läkar/tandläkarbesök, frisör och fotvård utanför
korttidsenheten
 Ansvara för namnmärkning av kläder
 Ansvara för tvätt
 Ansvara för att ombyte av kläder finns
 Ansvara för att pengar finns för inköp av
läkemedel, läkarbesök, färdtjänst, sjukresor och
annat som kan behövas under korttidsvistelsen.

Måltider:
Frukost – 09.00
Middag – 13.00
Kvällsmat – 18.00
Mellanmål såsom frukt, kaffe, te, smörgås serveras på
eftermiddagen. Finns att få vid behov dygnet runt, prata
med omsorgspersonal.

Besökstider:
På korttidsenheten är du som närstående välkommen
mellan kl 10.00 och 17.00.
När du kommer in genom entrén, gå direkt till vänster och
följ korridoren till korttidsenheten.

Värdeskåp:
Privata medel, max 500kr bör förvaras i värdeskåpet som
finns på rummet. Du kan själv eller med hjälp av
närstående kvittera ut en skåpnyckel som du ansvarar för.
Önskar du att personalen ansvarar för nyckeln till ditt
värdeskåp ansvarar de även för redovisningen av dina
pengar till dig eller dina närstående.

Personalen får inte:
o
o
o
o

Betala räkningar
Ta ut pengar från bankomat, post eller bank
Bevittna namnunderskrifter
Skriva på fullmakt

Checklista, att ta med:


















Legitimation
Pengar
Högkostnadskort
Läkemedel (dosetter, läkemedelslista,
recept)
Ev. inkontinensskydd
Tandborste/tandkräm
Duschtvål/schampo/deodorant m.m.
Rakapparat/rakhyvel
Borste/kam
Morgonrock
Flera ombyten tröjor/skjortor/blusar
Flera ombyten byxor/kjolar
Sovplagg och underkläder
Fotriktiga skor, ev. stödstrumpor,
antihalksockar
Ytterkläder
Extra filt och kudde
Personliga hjälpmedel såsom rullator,
rullstol m.m.

Telefonnummer:
o Omsorgspersonal
072 246 81 30
072 246 79 08
o Enhetschef – 0303-23 93 55
o Sjuksköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut nås
via omsorgspersonal eller via kommunens växel –
0303-23 80 00

Vår besöksadress:
Ytterbyhemmet
Lekmannagatan 2
442 50 Ytterby

KORTTIDSBOENDE ALE SENIORCENTRUM
Garverivägen 3 E
Älvängen
Garverivägens korttidsboende ligger i Ale seniorcentrum central I
Älvängen.
Rummen är på ca. 30kvm och där finns pentry,
toalett med höj- och sänkbar vask, dusch och
tvättamaskin/torktumlare.
Där finns också gemensamhetsutrymmen som består av kök,
matplats, vardagsrum och balkong.
Måltider:
Frukost – När man har kommit upp
Middag – 13.00
Kvällsmat – 18.00
Mellanmål såsom frukt, kaffe, te, smörgås serveras på förmiddag
och eftermiddag. Finns att få vid behov dygnet runt, prata med omsorgspersonal.
Besökstider:
På korttidsenheten Ale seniorcentrum är du som närstående välkommen hela
dagen.
Seniorcentrum Café- och matsal serverar lunch för utomstående.

På Ale seniorcentrums korttidsenhet finns:
Omsorgspersonal - dygnet runt
Sjuksköterska - efter behovsbedömning
Arbetsterapeut – efter behovsbedömning
Fysioterapeut – efter behovsbedömning
Biståndshandläggare - kommer vid uppföljning av beviljade beslut
Telefonnummer
Garverivägen enhet 3E - 0303-703907, 0768-559112
Enhetschef – 0303-704190
Enhetschef övriga enheter – 0303-703435
Samordnare – 0768-565476
Boendesamordnare - 0303-703944

