Välkommen till Toftaängen!
Broschyr om korttidsplats

Välkommen till korttidsplats på Toftaängen!
På Toftaängen finns åtta platser avsedda för korttidsboende. Korttidsboende erbjuds bland annat för vård,
rehabilitering, avlastningsplats, växelvård, boendeutredning och palliativ vård.
Tillsammans gör vi en bedömning av dina hjälpbehov.
Vistelsen på korttidsboendet är tidsbegränsat. Innan du ska åka
hem har vi en uppföljning med dig och din biståndshandläggare.
Anhöriga är välkomna att vara med om du så önskar.
Vård, omsorg och rehabilitering
Till korttidsboendet kommer du för eftervård och rehabilitering efter
exempelvis sjukhusvistelse. Målsättningen är att du ska kunna
återgå till hemmet med samma funktioner eller till och med kunna
förbättra dina funktioner. Vi planerar vården tillsammans med dig.
Du som blir vårdad av anhörig har möjlighet att få beviljat bistånd
till avlastningsplats/växelvård på korttiden.
Vård i livets slutskede, den palliativa vården, är en helhetsvård i ett
skede när sjukdomen inte svarar på botande behandling.

PERSONAL
Vi som arbetar på korttiden har alla olika kompetenser och ansvarsområden.
Omvårdnadspersonal
Vi hjälper dig med ditt behov av omvårdnad. Vi arbetar också med
din vardagsrehabilitering. Vi håller också i aktiviteter såsom gymnastik,
bingo och promenader.
Fysioterapeut och arbetsterapeut
Vi gör bedömningar om ditt behov av rehabilitering, tränar med dig,
instruerar och gör uppföljningar tillsammans med dig. Vi gör också en
bedömning av vilka hjälpmedel som behövs.
Sjuksköterska
Vi ansvarar för läkemedelshantering, läkarkontakter och samordnar
vården med övrig personal och instanser som har betydelse för din omvårdnad.
Gemensamt för oss alla är att vi har ett rehabiliterande förhållningssätt.

DETTA BEHÖVER DU TA MED DIG
Hygienartiklar, kläder, skor och gärna en filt.
För att hanteringen av mediciner ska fungera så säkert som möjligt
behövs två stycken dosetter, en aktuell läkemedelslista, läkemedel och
eventuella recept.
Ta med de hjälpmedel som du är i behov av som t ex rullator, rullstol,
liftskynke och inkontinenshjälpmedel.

BRA ATT VETA!
Besökstider
Det finns inga särskilda besökstider på korttiden. Du väljer själv när du vill
ta emot dina besök.
Sängkläder och handdukar
Sängkläder och handdukar ingår under vistelsen på korttiden.
Mattider
Frukost kl 08:00 - 09:30.
Middag kl12:30. Lördag och söndag kl 12:00
Kvällsmat kl 17:30. Lördag och söndag kl 17:00.
Tre mellanmål ingår också. I dygnsavgiften som faktureras ingår alla
måltider.
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Närstående
Vi ser gärna att dina närstående följer med dig vid exempelvis planerade
besök hos läkare och tandläkare.

