www.hassleholm.se

∙ Hässleholms kommun

Våra telefonnummer är:
Avdelning Österbo
0451 – 26 61 55
Avdelning Söderbo 0451 – 26 61 56
Avdelning Västerbo 0451 – 26 61 57
Sjuksköterskeexpeditionen

0451 – 26 61 52

Välkommen till Lyckåsa
korttidsboende

Enhetschef 0451 – 26 61 50
Samordnare 0451 – 26 61 51
Lyckåsas tillagningskök 0451-26 61 54
(för beställning av måltid för närstående vid besök,
beställning av tårta etc. och prisuppgifter)

Det går även bra att nå oss via kommunens växel 0451 – 26 70 00.
Din kontaktman är:

__________________________________________________

VÄLKOMMEN!

Hässleholms kommun ∙ Stadshuset ∙ 281 80 Hässleholm ∙ vx 0451-26 70 00

www.hassleholm.se

Korttids- / Växelboende

∙ Hässleholms kommun
Välkommen till Lyckåsa korttidsboende
för korttids- eller växelboende
Korttidsboendet avser plats för kortvariga eller tillfälliga behov.
På Lyckåsa finns 30 rum fördelat på tre avdelningar, Österbo, Söderbo och Västerbo.
Lyckåsa är bemannad med omvårdnadspersonal dygnet runt.
Sjusköterska finns tillgänglig för sjukvårdsinsatser.
Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå utifrån individuell bedömning.
Det finns inga garantier för att din korttidsvistelse kommer att ske på samma avdelning
eller rum under din vistelse. Periodvis förekommer dubbelrum, vilket innebär att enskilt
rum inte kan garanteras.
Starka dofter, t ex parfym och blommor undanbedes.
Vad ska du ha med dig?
Läkemedel
Av läkare aktuell utskriven läkemedelslista
Läkemedel i originalförpackning eller apodos
2 st. dosetter
Högkostnadskort
Recept (gäller ej för växelvård)
Anhörig/god man ansvarar för att hämta ut medicin eller ombesörjer vi beställningen och
då ska en Payex blanketten lämnas för att fakturering av läkemedel ska kunna ske.
Hjälpmedel. Om du använder hjälpmedel hemma, som till exempel rollator, käpp, inkontinenshjälpmedel, hörapparat och glasögon så ta med detta.
Pengar Det finns inget behov av att ha kontanta medel med under vistelsen. Alla eventuella utgifter för ex. frisör, fotvård och läkemedel faktureras.
Hygienartiklar som till exempel schampo, tvål, mjukgörande kräm, kam, rakapparat med
mera.
Kläder och skor för inne- och utomhusbruk, morgonrock. Kläderna ska vara namnade. Vi
tvättar era kläder under er vistelse här. Kläderna ska kunna tvättas i 60º.
Egen mobiltelefon kan tas med för eget bruk. Mobiltelefon, glasögon och hörapparat
ansvarar man själv för. Ta med fodral att förvara sakerna i.
TV uttag finns på varje rum dock ej TV-apparat. Egen TV kan tas med under vistelsen.

Att tänka på inför korttidsvistelsen
Transporten eller beställning av färdtjänst till och från korttidsboendet ansvara du själv
eller dina anhöriga för. Undantag är om du kommer direkt från sjukhus, då kommer sjukhuset att ansvara för beställning av transporten. Kostnaden för resorna bekostar du
själv.
Ansökan om färdtjänst görs hos Skånetrafiken. Information och ansökningsblankett hittar
ni på www.skanetrafiken.se, tel. 0771-77 50 50.
Som växelboende så kommer man till Lyckåsa kl.14.00 på ankomstdagen och man åker
hem kl. 10.00 på avresedagen.
Vi erbjuder:
Möjlighet till frisör och fotvård. Kostnaden faktureras efter besöket.
Oral Care – mobil tandvård. Oral Care kommer en gång i månaden och erbjuder gratis
munhälsobedömning. För tandvård är avgiften densamma som i öppen hälso- och sjukvård och ingår i högkostnadsskyddet.
Vardagsstimulans/aktivering där vi erbjuder olika aktiviteter, till exempel sång och musik,
högläsning, promenader, bingo med mera. Se vår aktivitetstavla i entrén.
Anhöriga/närståendes medverkan under vistelsen
Ni är viktiga för att kunna delge information och kunskaper som kan vara av stor betydelse för vistelsen.
Vi ser gärna att ni som anhörig/närstående följer med vid tandläkarbesök och läkarbesök.
När korttidsvistelsen avslutas/den boende lämnar korttidsboende kommer rummet att
städas och erbjudas ny boende efter 24 timmar. Det är ni som anhöriga som ansvarar
för att hämta/ flytta den boendes privata tillhörigheter.
Vid besök kan måltider för närstående beställas via Lyckåsas tillagningskök,
senast kl. 9.00 samma dag, se tel. på broschyrens baksida.
Lyckåsas tillagningskök kan även erbjuda tårtor och smörgåstårtor vid kalas och högtider för att fira den boende på Lyckåsa. Tårtor beställs senast 1 vecka innan , se tel. på
broschyrens baksida.
Kaffe kan beställas på respektive avdelning, 50:- / kanna.

Besökare är alltid välkomna.
Vi ser gärna att ni respekterar våra besökstider kl.10.00-20.00.
Det går bra att ringa oss vilken tid som helst på dygnet.
www.hassleholm.se
Vi finns här för er.

