Välkommen till
korttidsplats
i Lessebo kommun

Din kontaktperson heter: ________________________________________
Enhetschefen heter: _____________________________________________

Korttidsplatser på särskilda boende
Korttidsplatserna finns på våra särskilda boende inom alla fyra
hemtjänstdistrikt.

 Lessebo hemtjänstområde
Berghälla
Rundavägen 16, Lessebo

 Hovmantorp hemtjänstområde
Sjöglimten
Kårlandavägen 9, Hovmantorp

 Kosta hemtjänstområde
Stora vägen 44, Kosta

 Skruv hemtjänstområde
Furugården
Storgatan 47, Skruv
Behovet av korttidsplats samt hur länge du kan vistas på korttidsplats
biståndsbedöms av myndighetshandläggaren utifrån dina behov. Bedömningen
görs utifrån socialtjänstlagen.
Syftet med vistelsen kan vara rehabilitering efter sjukdom eller olycka, avlastning
eller växelvård.
Kostnad för beviljade insatser (hemtjänst, hemsjukvård och trygghetstelefon)
beräknas enligt maxtaxan.

På alla särskilda boenden finns:









Möblerat rum med egen toalett
Personal dygnet runt
Möjlighet till att få trygghetstelefon
Möjlighet att få inkopplad telefon (så kallad patienttelefon, på ditt
hemabonnemang)
Tv i allmänt utrymme
Möjlighet att delta i aktiviteter på träffpunkt. Fråga personal om vad
som erbjuds.
Tillgång till fotterapeut
Lakan och handdukar ingår

Du får själv ta med dig:








Kläder
Hygienartiklar (t.ex. tvål, schampo, tandborste, tandkräm, kam,
tvättlappar, rakapparat m.m.)
Fickpengar
Inkontinenshjälpmedel vid behov
Aktuella mediciner, recept och medicinlista
Legitimation, högkostnadskort/frikort
Hjälpmedel, t.ex. rollator, rullstol

Om du önskar kan du också ta med dig t.ex. TV, radio eller annan personlig
tillhörighet. Vissa korttidsplatser är utrustade med pentry, där det finns
möjlighet att själv förvara livsmedel.

Måltider
Alla särskilda boenden serverar frukost, middag och kvällsmat. Tiderna kan
variera i restaurangen, fråga personalen om vad som gäller där du vistas. Om
närstående önskar middag finns det möjlighet att köpa det. Tala med
personalen, så hjälper de er.

Om du behöver mer
information…
Lessebo kommun

Telefon

Myndighetshandläggare
Lessebo, Skruv
125 39
Hovmantorp, Kosta
125 38
Lessebo
Hemtjänstpersonal
Enhetschef
Hemsjukvård

125 89
125 95
126 17

Skruv
Hemtjänstpersonal
Enhetschef
Hemsjukvård
Sjukgymnast
Lessebo
Hovmantorp, Kosta
och Skruv

127 01
127 00
127 77

126 76
126 33

Hovmantorp
Hemtjänstpersonal
Enhetschef
Hemsjukvård

127 53
127 59
127 55

Kosta
Hemtjänstpersonal
Enhetschef
Hemsjukvård

Arbetsterapeut
Lessebo
Hovmantorp
Kosta, Skruv

127 29
127 25
127 28

Avgifter och fakturor 125 14

126 20
126 19
126 21

