
Om du behöver vård och omsorg tillfälligt så kan du bo på kortvårdsboende. 
Om du varvar mellan att bo hemma och på kortvårdsboende kallas det för 
växelvård. Du behöver ett beslut från en biståndshandläggare på kommunen 
för att få kortvård.
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E-post: servicecenter@gnesta.se (kommunens servicecenter)
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Om kortvård och växelvård

På kortvårdsboende kan du bo om du tillfälligt är i behov 
av vård och omsorg. Det kan till exempel vara efter en 
sjukhusvistelse, då det under en period kan vara svårt 
att klara sig själv i det egna hemmet. Det kan vara under 
tiden dina framtida omvårdnadsinsatser utreds eller när 
det finns behov av att avlasta en anhörig som vanligtvis 
hjälper dig. Om du växlar mellan att bo hemma och på 
korttidsboende så brukar det kallas växelvård eller växel-
vårdsboende.
 
På kortvårdsboendet i Gnesta finns 12 platser, fördelat på 
både enkel- och dubbelrum. Rummen är enkelt möble-
rade.

Vem kan få kortvård?

För att beviljas kortvård ska du uppfylla ett behov av 
dygnetrunt-insatser som inte hemtjänsten, dina anhöriga 
eller primärvården kan erbjuda dig. Du behöver ha ett 
beslut från biståndshandläggare.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om kortvård behöver du kontakta en  
biståndshandläggare på kommunen.
Du kan ringa till kommunens servicecenter som kopplar 
dig vidare till biståndshandläggaren. Du hittar kontakt-
uppgifterna här nedan. Biståndshandläggaren gör en 
utredning för att se om du har rätt till insatsen. Beslutet 
grundas dels på lagar och dels på ditt behov.

Läs mer på nästa sida!

Information om

Kortvårdsboende

Kontakt
Biståndshandläggare och avgiftshandläggare 
via kommunens servicecenter
Tel: 0158- 275 000 

Servicecenter har öppet för telefonsamtal 
måndag-fredag 8.00-17.00
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Avgifter

Kortvård är en avgiftsbelagd insats. Du betalar för mat 
och omvårdnad. Hur mycket du får betala i omvårdnads-
avgift beror på dina inkomster och utgifter. Om du får din 
ansökan beviljad, skickas beslutet vidare till kommunens 
avgiftshandläggare. Avgiftshandläggaren skickar hem 
en blankett till dig, där du bland annat fyller i inkomst, 
boendekostnad och om du är gift eller sambo. Avgifts-
handläggaren gör en beräkning och skickar hem ett beslut 
till dig där det står hur mycket du får betala.

Du som har fått din ansökan beviljad
Personal

Omvårdnadspersonal finns på plats dygnet runt. Vid 
behov finns även tillgång till sjuksköterska, läkare, arbets-
terapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.
Personalen har avstämningar varje vecka, där inblan-
dade professioner gemensamt gör en planering för varje 
brukare/patient.

Vad ska jag ha med mig?

Rummen har höj- och sänkbara sängar. Sängkläder och 
handdukar finns men egna kläder och hygienartiklar 
såsom schampo, duschtvål, handtvål, tandkräm, tand-
borste, hudlotion, kam/hårborste, nagelsax och liknande 
tar du med själv. Du tar också med aktuella mediciner, 
eventuella hjälpmedel och inkontinensskydd.

Tvätt och städ

Personalen tvättar all din tvätt men kläderna måste vara 
märkta med ditt namn, vi ansvarar inte för omärkta 
kläder. Rummet städas av personalen en gång/vecka eller 
när behov uppstår.

Kontanter och värdesaker

Vi rekommenderar dig att inte förvara för mycket pengar, 
smycken och andra värdesaker i ditt rum. Du ansvarar 
själv för det som förvaras.

Tider för växelvård

Vanligast är att växelvård erbjuds måndag till måndag. 
Du kommer då klockan 14.00 och lämnar klockan 10.00 
måndagen därpå. Det finns även möjlighet att förlägga 
växelvården på andra tider. 

Besökstider

Vi har inga speciella besökstider, utan det går bra att 
komma närsomhelst. Entrén ligger på Nygatan 25. Ring 
avdelningen för att bli insläppt.

Måltider

Maten tillagas i ett centralkök och serveras i matsalen 
följande tider: 

• Frukost klockan 8.00.
• Lunch klockan 13.00 (12.30 på helger).
• Middag klockan 17.30.

Vill man som anhörig eller besökare äta lunch eller 
middag behöver man meddela personalen senast klockan 
9.00 samma dag. Kostnaden är 61 kronor för pensionärer 
och 79 kronor för övriga.

Övrigt

• TV med grundutbud finns i allrummet. Antennuttag 
finns i de flesta rum om man vill ha med egen TV.

• Behöver du åka till sjukhus eller tandläkare är vi tack-
samma om någon närstående kan hjälpa dig.

• Önskar du fotvård eller frisörbesök står du själv eller 
en anhörig för den kontakten.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och/eller klagomål bör i första hand fram-
föras till omvårdnadspersonal eller enhetschef. Du kan
också använda dig av kommunens klagomålshantering via
hemsidan: www.gnesta.se

Kontakt
Enhetschef
Monica Persson
Tel: 0158 - 275 518
E-post: monica.persson@gnesta.se

Kortvårdsboendet 
Tel: 0158 - 275 568


