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Berörd verksamhet
Särskilt boende för äldre, hemtjänst, medborgarfunktionen, hälso-och sjukvård
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Tidpunkt för uppföljning

Giltighet

Boendesamordning

2022-10-01

Tills vidare

Omvårdnadspersonal inom korttidsverksamheten, intern och extern
hemtjänst, boendesamordnare, arbetsterapeut, sjukgymnast samt
biståndshandläggare och sjuksköterskor

Trygghetsplatser inom korttidsboende, vård- och
omsorgsförvaltningen
Allmänt
Beslut om trygghetsplats föregås av enklare utredning gjord av biståndshandläggare.
Förvaltningen har samma ansvar för omvårdnad och hälso- och sjukvård för personer
som vistas på trygghetsplats som inom annat särskilt boende.
En trygghetsplats innebär att en person som känner ett behov av att få tillfälligt stöd och
hjälp kan bli beviljad en vistelse i maximalt två veckor.

Kriterier
Boendesamordnare bedömer om personen är berättigad till trygghetsplats. Under
jourtid sker bedömning av sjuksköterska på korttidsavdelning.
Följande kriterier gäller
•

Personen själv eller dennes anhörig efterfrågar platsen.

•

Personen är 65 år eller äldre.

•

Personen kommer direkt från eget ordinärt boende och personens omvårdnad och
hälso- och sjukvårdsinsatser kan inte tillgodoses med utökad hemtjänst.

•

Personens behov av förflyttningshjälpmedel och liknande ska kunna tillgodoses
utan ytterligare planering.

•

Personen ska inte vara i behov av läkarvård. Om osäkerhet föreligger angående
hälsotillstånd, sker bedömning av tjänstgörande sjuksköterska på Korttids.

•

Personer i behov av medicinska insatser ska söka akutsjukvård.

•

För personer med utagerande beteende, sker placering till demensboende.

Bokning
Om personen uppfyller ovanstående kriterier, erbjuds denne trygghetsplats i maximalt
14 dagar. Bokning sker dagtid klockan 8-16 och via boendesamordnare.
Akuta placeringar kan ske jourtid fram till klockan 15.00. Joursjuksköterska, i samråd
med sjuksköterska på korttidsenhet, beslutar om placering.
Ansvarig sjuksköterska skickar meddelande i Treserva till boendesamordnaren om
varför och var den enskilde fått trygghetsplats jourtid.
Innan jourtid meddelar boendesamordnare lediga platser till Korttidsenhetens sjuksköterskor, som samordnar samtliga trygghetsplatser.
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Boendesamordnare styrker och registrerar bokad trygghetsplats i journalsystemet
senast första vardagen efter ankomst.

Ankomst
Sjuksköterska gör en bedömning om personen är i behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Sjuksköterska informerar och instruerar omvårdnadspersonalen.
Inskrivande sjuksköterska, dvs. sjuksköterska i hemsjukvård, sköter allt arbete kring
inskrivningen.

Vistelse
Personer erbjuds delta på aktiviteter som boendet anordnar.
Det ska utses kontaktpersonal, ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Dokumentation enligt SoL och HSL
Dokumentation genomförs på samma sätt som för korttidsboende. Se Rutin för
korttidsplatser på Lövåsgården.
Individuell vårdplanering upprättas av ansvarig sjuksköterska och utifrån individens
behov samt vistelsens längd.

Hemgång
Omvårdnadspersonal meddelar boendesamordnare och biståndshandläggare i vårdplaneringsteamet via meddelande i journalsystemet om datum för hemgång.
Om personen har hemtjänst rapporterar omvårdnadspersonal till hemtjänsten.
Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast rapporterar till andra vårdgivare.

Avgifter
För trygghetsplats gäller samma avgifter som för korttidsplats. Betalning sker via
fakturering.

