
Korttidsboende 

- Örnen

Avgifter 
Avgifter för korttidsplats är 78 kr/dygn. 

Till detta tillkommer avgifter för måltider med 138 kr/dygn. 

TV-avgift 2 kr. 

Besökstider 

Som besökande är du alltid välkommen, men respektera våra 

måltider. 

Aktiviteter 
Varje vecka erbjuds aktiviteter till exempel gemensam gym-

nastik och promenader. 

Kontakt 
Örnens korttidsavdelning: 

Dackegatan 38 

263 30 Tingsryd 

Telefon: 0477-443 50 



Målet med vistelse på korttid 

Korttidsavdelningen är en enhet med ett tydligt mål där 

man ska ta tillvara på varje individs resurser att känna sig 

stärkt i sitt oberoende och göra det som är möjligt för att 

bibehålla sina funktioner. Den mesta träningen äger rum 

genom dagliga aktiviteter som exempelvis när du klär dig, 

tar dig till och från matsalen eller i samband med toalettbe-

sök. 

Det innebär att korttidsplatsen ska vara en resurs för: 

• Dig som behöver en viss tid för återhämtning och re-

habilitering inför återgång till sitt hem.

• För dig som kommer till oss med andra behov, där vi

erbjuder god omvårdnad men även andra aktiviteter

och gemenskap.

På korttidsavdelningen arbetar vi efter Tingsryds kommun 

värdegrund, vilket betyder att du som kommer till oss får 

vara delaktig i beslut och känna välbefinnande. Under vis-

telsen på korttidsavdelningen träffas teamet tillsammans 

med dig och eventuellt anhöriga för att planera med träning 

inför hemgång.  

Om du som enskild inte kan återgå hem till ordinärt boende 

och ansöker om särskilt boende, erbjuds du att ta den plats 

som finns tillgänglig. 

Medföljare 

Om du behöver någon som följer med dig när du ska be-

söka vårdcentral, tandläkare, sjukhus etc. önskar vi att det 

är dina anhöriga/närstående i första hand som följer med. 

Att ta med till avdelningen: 

• Hygienartiklar, eventuellt inkontinenshjälpmedel

• Egna kläder

• Inneskor

• Eventuella hjälpmedel, exempelvis rollator

• Personlig pärm (om man har sådan hemma)

• Läkemedel/recept

• Det är bra om det finns pengar till oförutsedda utgifter

som akuta läkarbesök, mediciner och taxiresor

TV
I alla lägenheter på avdelningen finns det TV. Utöver detta  
finns det tillgång att titta på tv i dagrummet. Tv:n delas 

tillsammans med de andra som vistas på  

korttidsavdelningen. 


