
  

  

Välkommen till 
Korttidsboende 

Kontaktuppgifter 
 

Korttidsboendet 

Telefon 0511-38 61 17 

Enhetschef  

Evjenia Edelbring  

Telefon 0511-38 61 22 

E-post evjenia.edelbring@gotene.se 

Sjuksköterska 

Charlotte Bertilsson 

Telefon 0511-38 62 82 

E-post charlotte.bertilsson@gotene.se 

Besöksadress 

Kastanjegården 2A 

Järnvägsgatan 21 A 

533 30 Götene 

Vi har inga besökstider 

För information om avgifter kontakta: 

 
Avgiftshandläggare 

Telefon 0511– 38 69 67 

www.gotene.se 



  

 
Välkommen! 
Vårt mål är 
 

 Att stärka och ta vara på dina 

resurser, genom att ta vara på 

det friska. 

 Att se möjligheter i stället för 

svårigheter 

 Att ge god vård, omvårdnad 

och rehabilitering 

Tidsbegränsad korttidsvistelse 

Din korttidsvistelse är 

tidsbegränsad och tiden anges i ditt 

beslut. Uppföljning sker på 

vårdplaneringsmöten tillsammans 

med en biståndshandläggare som 

beslutar om din korttidsplats. 

Vårdplan-genomförandeplan 

Dina individuella behov styr 

planeringen av 

vården/omvårdnaden, en vårdplan 

och genomförandeplan utarbetas 

av personalen i samråd med dig 

och eventuellt med dina 

närstående. 

Personal 

Det finns omvårdnadspersonal och 

sjuksköterska dygnet runt. 

Arbetsterapeut och 

sjukgymnast/fysioterapeut kan 

kontaktas vid behov.  

 
Läkare 

Du kan vid behov få träffa läkare 

från NÄRHÄLSAN som kommer 

till korttiden. 

 

Synpunkter 

Om du inte är nöjd eller har förslag 

till förbättringar vill vi gärna att du 

berättar det för oss. Det ger oss en 

chans att förbättra vår verksamhet.  

 

Du får givetvis framföra positiva 

synpunkter också. Använd gärna 

foldern ”Hjälp oss att bli bättre”. 

Denna finns att hämta på boendet 

eller på Götene kommunas 

hemsida. 

 

 
 
Inför vistelsen på 
korttidsboendet 

Tag med: 

 

Högkostnadskort 

 

Mediciner 

Hjälpmedel; glasögon, hörapparat, 

rullstol, gånghjälpmedel, 

inkontinensskydd samt övriga 

hjälpmedel som du använder. 

 

Måltider 

 Frukost 08.00-10.00 

 Middag 12.30 

 Kaffe 15.00 

 Kvällsmat 17.30 

 Kaffe ca 19.30 

Avgifter 

Se avgiftsbroschyr. 

 

För färdiglagad mat som serveras 

vid korttidsvistelse är kostnaden 61 

kronor per dag.  

Kommunens avgiftshandläggare 

kan ge dig mer information. 

 
Gåva och belöning 

Personalen får inte ta emot pengar 

eller annan gåva av dig. De får inte 

heller bevittna eller underteckna 

dokument som berör dig. 

 
Tystnadsplikt 

All personal som arbetar inom 

äldreomsorgen har tystnadsplikt. 

Det betyder att vi inte får berätta 

för någon annan om sådant som rör 

dig och ditt privatliv. 

 
Kvalitetsutveckling 

Vi arbetar med kvalitetsutveckling 

med hjälp av Svenska 

Palliativregistret och Senior Alert. 

Detta innebär att vi kommer fråga 

dig om samtycke till att vi får 

samla information om dina vård- 

och omsorgsåtgärder.   

 
 

 

 
 
 
 

Personliga toalettsaker; tvål, 

tandborste, tandkräm, kam, 

rakapparat, schampo och dusch tvål. 

Kläder, underkläder, skor, och 

innerskor.   

Tvätt, anhöriga tvättar personliga 

kläder. Om möjlighet ej finns tvättar 

personalen mot en avgift på 50 

kr/vecka. Max avgift 250 kr/månad. 

Varje påbörjad vecka räknas som en 

hel vecka.  

Pengar; tänk på att du får betala 

resor till och från läkare, 

sjukhusbesök och mediciner.  

Låsbara värdefack finns på rummen, 

men trots detta undvik större 

penningsummor eller andra 

värdesaker, personalen ansvarar inte 

för dessa. 

Ibland delar du rum med någon 

annan och du kan även få byta rum 

under vistelsen på 

korttidsavdelningen. 

Telefon, Mobiltelefon får användas 

på korttiden. Det finns ingen telefon 

på rummen. 

Surf, Goliska Open ger tillgång till  

4 timmars fri surf efter inlogg med 

namn, e-post och godkännande av 

användare villkor. För mer 

information kontakta växeln  

telefonnummer 38 60 00. 

.  

 
  
 
 
 


