Måltider
Frukost
Lunch		
Middag

08.30-09.30
12.30-13.30
16.30-17.30

För dig och dina besökare finns möjlighet att köpa enkel fika till
självkostnadspris. Endast kontanter. Du handlar i receptionen och
i anslutning till entrén finns bord och stolar där man kan sitta.

Besökstider

Besökstider är fria. Ytterdörr är låst mellan 19:00-06:30.
Porttelefon finns vid entrén.

Telefonnummer
Avdelning 1		
Avdelning 2		
Avdelning 3		
Reception		
Enhetschef		
Anhörigstödet

0322-61 71 35
0322-61 71 36
0322-61 71 37
0322-61 71 40
0322-61 69 79
0322-61 60 20

Sjuksköterska
0322-61 68 51 eller 61 68 53
telefonid vardagar kl. 10:00-11:00 (övrig tid, lämna meddelande)
Rehabpersonal

Kvarnbackens korttidsboende
Lapplandsgatan 1, Alingsås

VOÄ A. Henriksson 2017-05

Besöksadress

0322-61 67 86 eller 0322-61 68 54

Välkommen till
Kvarnbackens Korttidsboende

Korttidsvistelse på Kvarnbacken

Korttidsvistelse är ett tidsbegränsat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att en biståndsbedömare har bedömt att du
tillfälligt har behov som inte kan tillgodoses med hemtjänst,
hemsjukvård eller på annat sätt i ditt eget hem. Omprövning av
beslut sker vid hemplaneringsmöten.

Mål med korttidsvistelsen

Målet med just din vistelse hos oss framgår av den utredning
biståndsbedömaren gjort och kan till exempel vara:
• Att återfå funktioner och/eller kraft efter en operation eller
sjukdom
• Ge anhöriga möjlighet till avlastning
• Att avvakta plats på särskilt boende

Under vistelsen hos oss

Bra att veta inför vistelsen

Ta med dig:
• Hygienartiklar
• Hjälpmedel du använder i hemmet
• Innekläder, morgonrock och kläder för utevistelser
• Mediciner
• Skor och tofflor, gärna antihalksockor
• Mobiltelefon
Vid hemgång eller vid vistelse på sjukhus måste personliga
ägodelar hämtas hem.
Besökstider: Anhöriga är alltid välkomna. Tänk gärna på att
respektera måltider, eventuella träningstider samt undvika sena
besök om du har plats på dubbelrum.

Din vistelse startar med att du tillsammans med personalen gör
upp en plan (genomförandeplan) för din tid hos oss. Denna plan
följs upp regelbundet.

Färdtjänst: Du ansöker själv om färdtjänst. Ansökningsblanketter
finns hos personalen. Fråga om du behöver hjälp. Det kan vara
viktigt inför din hemresa.

På Kvarnbackens Korttidsboende erbjuder vi oftast enkelrum men
du kan också få dela rum med någon annan eller byta rum under
vårdtiden.

Pengar: Det ansvarar du eller dina anhöriga för. Vårdpersonal får
inte hantera kontanter.

Omvårdnadspersonal finns på avdelningen dygnet runt. Sjuksköterska finns på plats vardagar mellan kl:07:30-16:00 och vi får
besök av läkare en gång per vecka. Vi har också tillgång till
rehabiliteringspersonal om behov finns.
Du har möjlighet att ta del av aktiviteter under din vistelse.

Telefon och Wi-Fi: Det finns inte tillgång till telefon på rummet,
ta gärna med en egen mobiltelefon. Använd den endast inne på
ditt rum. Tillgång till wi-fi finns.
Tvätt: Vi tvättar gärna kläder som går att maskintvätta. Vi är
tacksamma om de är märkta.

