
Ansökan 
korttidsvistelse eller växelvård 



Är du intresserad av korttidsvistelse eller växelvård? 

Då  å r du vå lkommen ått kontåktå bistå ndshåndlå ggåre i Kumlå kommun 

som utreder ditt behov. Bistå ndshåndlå ggåre kån du nå   

viå kommunens servicecenter, telefon 019-58 80 00. 

Du kån också  ånso kå viå etjånst.kumlå.se och  

tjå nsten Ansö ka öm hemtja nst, va rdböende,  

mattjänst eller trygghetslarm. 

Korttidsvistelse 

Insåtsen kortidsvistelse beviljås de so kånde som åv olikå skå l fo r en  

kortåre period inte kån bo i sin ordinårie boståd. Det kån exempelvis vårå 

ett tillfå lligt nedsått hå lsotillstå nd efter en sjukhusvistelse då r behov åv 

omfåttånde bostådsånpåssning fo religger. Den enskildes våråktigt  

fo rså mråde hå lsotillstå nd som ger upphov till omfåttånde omsorgs,  

omvå rdnåds- och tillsynsbehov såmt pålliåtivt vå rdåvtål. Korttidsvå rd  

skå beviljås om behovet inte kån tillgodoses på  ånnåt så tt å n i det  

egnå hemmet. 

Nå r må let med korttidsvå rd enligt beslut å r uppnå tt go rs en individuell 

bedo mning om en teåm-trå ff bo r ske på  korttidsboendet fo re hemgå ng till 

ordinårie boståd eller om teåm-trå ffen kån ske i hemmet. Behov åv kort-

tidsplåts fo religger inte om den enskildes behov kån tillgodoses genom 

hjå lpmedel och enklåre ånpåssning åv boståden eller hemtjå nst i ordinå rt 

boende.  

Vistås den enskilde på  korttidsboende i åvvåktån på  vå rd- och  

omsorgsboende hår brukåren inte mo jlighet ått tåckå nej till erbjuden 

plåts. Dettå beror på  ått åntål korttidsplåtser å r begrå nsåde och inte  

å mnåde till lå ngvårigt boende men mån kån då remot stå llå sig i internko   

till boendebyte. 

Du når oss på 
019-58 80 00 

servicecenter 

@kumla.se 



Växelvård 

Vå xelvå rdens syfte å r ått stå rkå den enskildes mo jligheter ått kunnå bo 

kvår i sin ordinå rå boståd och ått sto ttå nå rstå ende som hår behov åv  

åvlo sning/åvlåstning. Anso kån om vå xelvå rd go rs till bistå nds- 

håndlå ggåre i kommunen. 

Kungsgården 

Vå rå korttids- och vå xelvå rdplåtser ligger centrålt i Kumlå på   

Kungsgå rden. Korttidsenheternå på  Kungsgå rden hår två  inriktningår, 

demensenhet och somåtisk enhet. Den somåtiskå enheten bestå r åv 18  

plåtser och demensenheten hår 10 plåtser.  

Beslutet på  kortidsvistelsen fo ljs upp regelbundet och skå byggå på   

tydligå och individuellå må l fo r individens fortsåttå behov. Korttidsvå rd 

skå vårå åv god kvålite  och utfo rås med ett rehåbiliterånde och  

sålutogent fo rhå llningsså tt. Korttidsvå rden skå tillgodose brukårens  

behov åv trygghet i vå rden, byggå på  respekt fo r brukårens sjå lv-

bestå mmånde och integritet såmt genomfo rås i såmrå d med brukåren. 

Vå xelvå rd 

Vå xelvå rdens syfte å r ått stå rkå den enskildes mo jligheter ått kunnå bo 

kvår i sin ordinå rå  

Måltider 

Vi serverår tre huvudmå l – frukost, lunch och middåg men å ven kvå llsmå l 

och nåttmå l fo r den som o nskår eller vid behov. Du vå ljer sjå lv vår du vill 

å tå dinå må ltider, i ditt rum eller i den gemensåmmå måtsålen.  



Aktiviteter 

Vi årbetår utifrå n ett rehåbiliterånde fo rhå llningsså tt då r vikten å r ått  

tillvåråtå och stå rkå individens fo rmå gor fo r ått bli så  sjå lvstå ndig som 

mo jligt. 

Kläder och skor 

Sjå lvklårt ånvå nder du dinå privåtå klå der och o nskemå l å r ått  

klå der må rks med ditt nåmn. Två tt åv privåtå klå der sko ts åv nå rstå ende i 

sto rstå må n då  vi inte håndhår sto rre må ngder åv två tt på  enheten. 

Närstående 

Nå rstå ende å r ålltid vå lkomnå. I fo rstå hånd å r det ålltid nå rstå ende som 

skå fo ljå med dig på  lå kårbeso k, tåndlå kårbeso k, fotvå rd och liknånde. Om 

ånho rigå inte hår mo jlighet ått fo ljå med så  kån du kontåktå  

vå ntjå nsten på  telefon 019-56 05 20. 

Nå rstå ende eller god mån ånsvårår fo r ått inko p åv klå der, hygienårtiklår 

och dylikt go rs.  

Värdesaker och privata medel 

Vi ser helst ått du tår fåkturå vid exempelvis fotvå rd och friso rbeso k. Vill 

du hå kontånter bo r det inte o verstigå 200 kr.  

Det finns inte mo jlighet ått på  rummet fo rvårå vå rdesåker i vå rdeskå p. Vill 

du hå det så  få r du ånsvårå fo r desså sjå lv. 

I de fåll du inte sjå lv kån sko tå din ekonomi vill vi ått dinå nå rstå ende  

hjå lper dig med det. Du kån också  ånso kå om god mån, kontåktå  

personålen så  kån de informerå merå om dettå. 



Checklista 

Klå der 

 Må rktå tofflor 

 Må rktå skor 

 Må rktå ytterklå der 

 

Hygienårtiklår 

 Håndtvå l 

 Schåmpo och duschtvå l 

 Tåndborste, tåndkrå m och mugg 

 Febertermometer 

 Någelsåx, klippåre, fil 

 Kåm, borste, hå rrullår 

 Råkåppåråt eller liknånde 

 

Linne 

 Extrå tå cke eller filt 

 

O vrigt 

 Få rdtjå nstkort 

 Ho gkostnådskort 

 Inkontinensskydd 

 Aktuellå mediciner och recept, om du hår 



Teamet 

På  vå rå korttidsboenden årbetår vi i teåm som bestå r åv omvå rdnåds-

personål, sjuksko terskå, årbetsteråpeut, sjukgymnåst och enhetschef.  

Syftet med teåmårbetet å r ått ge en trygg och så ker vå rd och omsorg. Vi 

årbetår utifrå n ett rehåbiliterånde fo rhå llningsså tt fo r ått bevårå och 

stå rkå befintligå funktioner. Vårje enhet hår en omvå rdnådsånsvårig  

sko terskå och en årbetsteråpeut som å r knuten till enheten och en  

sjukgymnåst kopplås in vid behov.  

Genomförandeplan 

Enligt sociåltjå nstlågen å r vi skyldigå ått upprå ttå en genomfo råndeplån. 

Med genomfo råndeplån menår vi en dokumentåtion som utgå r frå n  

bistå ndsbeslutet.  

Nå r du kommer till korttidsplåtsen upprå ttår vi tillsåmmåns en  

genomfo råndeplån som utgå r frå n bistå ndsbeslutet och de beviljåde  

insåtsernå. I plånen skå det fråmgå  hur och nå r insåtser skå genomfo rås 

såmt vilket må l vi som utfo råre skå jobbå emot.  

Genomfo råndeplånen  beskriver också  våd du beho ver hjå lp med, hur och 

nå r du vill hå hjå lpen utifrå n dinå individuellå behov. Genomfo rånde- 

plånen fo ljs upp vårje veckå på  teåm-trå ff i syfte ått se om må let fo r  

korttidsvistelsen å r uppfyllt. 

Tystnadsplikt 

All personål hår tystnådsplikt utifrå n Sekretesslågen. Om du såmtycke 

kån personålen lå mnå ut uppgifter till exempelvis nå rstå ende.  



Taxor och avgifter 

Du betålår en dygnsåvgift som kån vårierå beroende på  din inkomst.  

Avgiften fåkturerås viå Tåxe- och åvgiftsnå mnden. Uto ver åvgift fo r  

korttidsvå rd kommer du betålå en dygns-kostnåd fo r måt.  

Vid tex. sjukhusvistelse få r du en reduceråd kostnåd fo r kosten. 

Vid frå gor som åvser tåxor och åvgifter så  kån du vå ndå dig till Tåxe- och 

åvgiftsnå mnden. 

Synpunkter och klagomål 

Vi å r må nå om ått tillhåndåhå llå vå rd och omsorg med ho g kvålitet.  

Vi ser synpunkter och klågomå l som en del åv vå rt kvålitets- och  

utvecklingsårbete.  

Du fråmfo r enklåst dinå synpunkter och klågomå l direkt till verksåmheten 

till exempel sjuksko terskå, enhetschef eller viå vå r webbplåts, 

www.kumlå.se  

Kontakta oss 

Telefonnummer till gruppen: 

Enhetschef: 

Din kontåktperson: 

Omvå rdnådsånsvårig sjuksko terskå: 

Arbetsteråpeut: 



019-58 80 00 

servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 


