Välkommen till
Lövåsgårdens korttidsboende
Lövåsgårdens korttidsboende i Katrineholm är ett modernt
hälsofrämjande boende. Alla lägenheter har köksdel, eget
badrum med tvättmaskin och uteplats. Vårt boende är rökfritt.

Vad är korttidsboende
Korttidsboende är ett tillfälligt boende inom kommunens äldreomsorg. Du kan till exempel beviljas korttidsboende:
• När du väntar på att din bostad anpassas för rullstol eller rollator.
• Om du behöver ett tillfälligt boende när dina anhöriga som vårdar
dig hemma behöver avlastning.
• Om du behöver vård i livets slutskede.
katrineholm.se

Omsorg på korttidsboende
På korttidsboende får du vård och omsorg utifrån dina behov och
den behandling som din läkare ordinerat. Hos oss kan du återhämta
dig och du har möjlighet till träning för att du ska klara ditt dagliga
liv. De som jobbar här är undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef. På korttidsboende får du inte sjukvård. Om du behöver sjukvård ordnar vi
transport till sjukhus.

Aktiviteter
Aktiviteter erbjuds dagligen på Lövåsgården, både i hobbyn och på
respektive enhet. Det som erbjuds är bland annat sittgympa, skivor
till kaffet, bio, spa, bingo och middagar. Anslag finns på enheterna.
Vi tar gärna emot tips och önskemål på aktiviteter.

Ta med dig
Till korttidsboendet behöver du ta med dig:
• Färdtjänstkort, högkostnadskort, eventuellt frikort.
• Pengar till taxi eller färdtjänst och fickpengar. Det finns värdeskåp
på boendet.
• Bra skor för träning och egna kläder som är lätta att tvätta.
• Hygienartiklar (tvål, schampo, balsam, tandkräm, tandborste,
mjukgörande salva med mera).
• Hjälpmedel, till exempel rollator och rullstol.
• Om du kommer hemifrån ska du ha med dig medicin, delad i
egen dosett och aktuell medicinlista.
• Ta med dig inkontinenshjälpmedel om du har växelvård eller
avlastning.
• Ta gärna med dig din egen radio.
Låsbart värdeskåp finns men undvik helst att ta med dig smycken
och värdefulla föremål.

Egen hemförsäkring
Kommunens försäkring gäller inte för personlig egendom på
rummen. Har du ingen egen hemförsäkring bör du snarast ta
kontakt med något försäkringsbolag. Det är viktigt att hemförsäkringen även innehåller en ansvarsförsäkring.

Telefon
Ta med egen mobiltelefon. Om du saknar egen telefon så kommer
ni överens på korttidsboendet om hur kontakt med anhöriga sker.

Avgifter vid tillfälligt boende
Boende med hemtjänst betalar vanlig hemtjänstavgift.
För boende utan hemtjänst räknas avgiften fram utifrån lagen om
maxtaxa.
Kostnaden för läkarbesök betalar du enligt regionens taxa.

Ankomst och hemgång
För att vi ska kunna ta emot dig på bästa sätt vill vi att du kommer
till oss klockan 14.
Hemgång sker i första hand under förmiddagen.

Vill du veta mer
Har du frågor om korttidsboendet kan du kontakta boendesamordnare eller enhetschef.
Har du frågor om vilket stöd och hjälp du kan få kan du kontakta
handläggare via Vård och omsorg Direkt.

Aktuella telefonnummer
Boendesamordnare ............. 0150-578 27
Enhetschef ............................. 0150-578 50
Vård och omsorg Direkt ....... 0150-48 80 30

Människor med särskilda behov och deras anhöriga
är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva
och självständiga samhällsmedborgare.
Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsidé

Vård- och omsorgsförvaltningen
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen
Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
Telefon 0150-570 00 (vardagar 8–17)
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