
Välkommen till korttidsenheten
Malmagatan 2, övre plan, Hyltebruk



Verksamhet och syfte
På korttidsenheten inom omsorgskontoret arbetar man för att ge trä-
ning och rehabilitering efter till exempel sjukhusvistelse. Syftet är då 
främst att omsorgstagaren ska kunna höja och utveckla alternativt 
bibehålla sin funktionsförmåga. 

Enheten kan också erbjuda alternerat boende (växelvård) för att 
ge anhöriga avlösning. Alternerat boende och avlösning ska ge den 
närstående möjlighet att orka fortsätta ge omsorg i hemmet och un-
derlätta för den enskilde att bo kvar hemma. En tid med träning på 
korttidsplats bidrar också till att omsorgstagaren mår bättre under en 
period vilket underlättar för den närstående. Korttidsenheten erbjuder 
också vård i livets slutskede.

Ansökan görs hos kommunens omsorgshandläggare som utreder och 
fattar beslut om korttidsboende.

Man betalar en avgift för mat och omsorg när man vistas på korttids-
boendet. Omsorgsavgiften är inkomstrelaterad.

Riktlinjer
Omsorgstagare
Prioriterade till enheten är omsorgstagare i behov av att stärka sig in-
för hemgång, omsorgstagare som bor hemma och är i behov av alter-
nerat boende eller får omsorg av närstående som behöver avlastning.

Ankomst
Ankomst till korttidsboendet sker efter överrenskommelse med om-
sorgshandläggare eller sjuksköterska på korttidsboendet.

Akut ankomst
Akut ankomst sker endast av sociala skäl när till exempel anhörig 
insjuknat. Alla med medicinska skäl ska uppsöka närsjukvården eller 
regionsjukvården.

Uppföljningssamtal
I slutet av vistelsen görs ett uppföljningssamtal. Deltar gör omsorgsta-
garen, eventuell närstående, omsorgshandläggare, sjuksköterska samt 



Kontakt Korttidsenheten
Malmagatan 2, övre plan, Hyltebruk 
Tel: 0345-182 02

För att komma i kontakt med omsorgshandläggare eller 
enhetschef, eller vid övriga frågor, kontakta kommunens 
kontaktcenter. 

Telefon: 0345-180 00 
E-post: kommunen@hylte.se

arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Under detta samtal planeras för 
fortsatta insatser efter korttidsvistelsen.

Vistelsetiden
Vistelsetiden bedöms individuellt utifrån den enskilde omsorgstaga-
rens behov. 

Arbetsplan
För att strukturera vistelsen upprättas hos de flesta omsorgstagare en 
arbetsplan gemensamt med omsorgstagaren, rehabpersonalen och ev. 
sjuksköterskan.

Inför hemresan
Om du inte har färdtjänst, ansök om detta så snart som möjligt, då 
handläggningstiden är ungefär fyra veckor. Telefon till Hallandstrafi-
ken är 0346-71 25 10 vardagar mellan 9.00−12.00.

Tänk på att du inte kan åka Resam hem från korttidsenheten. Resam 
är endast för resor inom Region Hallands verksamheter. Hemfärd 
från Korttidsenheten får därför ske via närståendes hjälp eller via 
färdtjänst. Meddela omsorgspersonalen hur ni tänker att hemresan 
ska ske. Omsorgspersonalen är även behjälpliga med beställning av 
färdtjänst.



Vad bör du ta med dig till korttidsenheten?
• Hygienartiklar (tvål, schampo och liknande).
• Rakapparat, om du använder det.
• Kam, borste, hårspolar och liknande.
• Underkläder, fem ombyten.
• Nattkläder, två ombyten.
• Kläder och skor/halksockar för användning både inom- och 

utomhus.
• Kläderna skall vara märkta, annars kan enheten inte ta ansvar 

för kläderna i tvätten, gäller även strumpor och underkläder.
• De hjälpmedel som du normalt använder för att klara av din 

vardag.
• Läkemedel som du använder. Skickas med i originalförpack-

ningar, tillsammans med aktuell läkemedelslista eller i Apodos-
påsar.

• Sårvårdsmaterial, om du använder det i hemmet
• Inkontinenshjälpmedel (blöjor, underlägg och liknande) om du 

använder detta.
• Hemdok (den gröna mappen) om du har en sådan.
• Patientbricka.
• En mindre summa pengar.
• Det går även att eftersända tidning för en kortare tid. Tala i så 

fall med tidningens prenumerationsavdelning och personalen på 
enheten.

• Telefon finns att hyra, men mobiltelefon är tillåtet att ta med.
• En bra bok eller ett handarbete kan vara bra att ta med. Det ger 

förströelse under lediga stunder.

Välkommen till oss!


