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Gemensam rutin för Uppdragsavdelningen och Varbergs omsorg gällande 
tillfällig omställning av plats på särskilt boende till korttidsplats 

Vid ett stort behov av och brist på korttidsplatser kan platser på särskilt boende behöva ställas om 
till tillfälliga korttidsplatser. Denna rutin ska också användas om det stor smittspridning av Covid 
-19 på Skansgatan och viruset inte kan isoleras på vissa avdelningar. Ej smittade personer kan då 
komma att behöva placeras på tillfälliga korttidsplatser för att förhindra smittspridning.  
 
Omställning till korttidsplats 

• Boendesamordnaren uppmärksammar att behovet av korttidsplatser är större än vad det finns 
tillgång till. De har också vetskap om de lediga platser som finns på kommunens särskilda 
boenden. Information om situationen lämnas till enhetschefen på uppdragsavdelningen som 
beslutar om omställning.  
 

• Enhetschef på uppdragsavdelningen samråder med HSA om tilltänkt lösning, för att 
säkerställa att hälso- och sjukvården kan utföras utifrån behov.  Därefter meddelar 
enhetschef UA verksamhetschef för Varbergs omsorg samt berörd enhetschef för det boende 
som är aktuellt för omställning. 

 
• Enhetschef på uppdragsavdelningen anmäler till Inspektionen får vård och omsorg (IVO) 

om förändring i verksamheten. 
 

• Boendesamordnare kontaktar arbetscentrum som transporterar utrustning (se checklista 
utrustning ) till berört boende. 
 

• Boendesamordnare kontaktar utvecklingsledare inom IT för att enhetschef för berört boende 
ska få behörighet att ta emot beställning på korttidsplats samt kunna verkställa beslutet. 
 

• Boendesamordnare skickar beställning till enhetschef för berört boende samt bevakning till 
legitimerad personal på boendet. 
 

• Enhetschef för berört boende verkställer beställning på korttidsplats. Personal upprättar en 
genomförandeplan med kund inom två dagar från inflytt. 
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Efter beslut om omställning ska omställningen vara genomförd inom 2-3 dagar. 
 
 

• När de tillfälliga korttidsplatserna inte längre behövs och platserna ska återställas till särskilt 
boende ansvarar personal på boendet för att rummen städas och att möbler och textilier 
tvättas. Boendesamordnare kontaktar arbetscentrum för hämtning av utrustning. Enhetschef 
på uppdragsavdelningen anmäler förändring i verksamheten till IVO. 
 

Checklista utrustning 
• Möbler: 1 bord, 2 stolar, 1 fåtölj, 1 nattduksbord  
• Sängkläder: 2 täcken, 2 kuddar, 4 underlakan, 2 påslakan. 
• Handdukar: 2 badhanddukar och 2 handdukar. 
• Filt: 1 fleecefilt. 
• Inredning: gardiner, krukor, platsväxter, klädgalgar.  

 
Vid behov av ytterligare utrustning köps denna in av uppdragsavdelningen. 
Uppdragsavdelningen ansvarar även för att förvara utrustningen när den inte används. 
 
Checklista hjälpmedel 
Boendet har vårdsäng, duschpall samt mobil lyft.  
 
Övriga hjälpmedel ordnas individuellt. Antingen har kund hjälpmedel sedan tidigare som tas med 
av kund själv eller så förskrivs hjälpmedel av arbetsterapeut inom hemsjukvården (vid behov, 
dialog mellan arbetsterapeuten i ordinärt boende och på det särskilda boendet) 
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