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Välkommen till korttidsboende 
Våra korttidsplatser på Lasarettsboulevarden 28 finns på 
Stafvre avdelning 1,2 och 3 samt på Jasminen. 

Hos oss bor du i ett enkelrum med delad toalett och dusch. 
Rummet är utrustat med höj- och sänkbar säng. Du har en 
egen TV på rummet, men du kan också välja att titta på TV 
tillsammans med andra i ett gemensamhetsutrymme. Önskar 
du internetuppkoppling finns tillgång till wifi.  

Resor till och från boendet 

Det är sjukhuset som ordnar din transport till korttidsboendet, 
så kallad sjukresa. Transporten från korttidsboendet 
ombesörjer du själv. Om du behöver färdtjänst, gör du 
ansökan till Skånetrafiken. Ansök i god tid, då 
handläggningstiden ibland kan vara flera veckor. 

Personal 

På korttidsboendet arbetar personal med olika professioner 
och ansvarsområden; omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer. Det finns 
ingen läkare på korttidsboendet, utan det är din läkare i 
primärvården som ansvarar för din hälso- och sjukvård.  
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Kontaktman 

Du får en personlig kontaktman som är din huvudsakliga 
kontaktväg. Din kontaktman kommer erbjuda dig att ni ska 
göra en genomförandeplan tillsammans. Om du vill att dina 
anhöriga ska vara med när planen görs går det bra.  

I genomförandeplanen går vi igenom hur och när du vill att 
den insatsen du har fått beslut om ska utföras. I planen får du 
också möjlighet att berätta om dina intressen och vad som ger 
dig en innehållsrik dag. Med den kunskapen kan vi ge dig en 
ännu bättre vistelse hos oss. 

Att tänka på inför din korttidsvistelse – ta med följande: 

• Dosett, apo-dosrullar och alla aktuella läkemedel inklusive 
nyinsatta i originalförpackningar. Det är viktigt att vi har rätt 
ordinationsunderlag från vårdcentral eller sjukhus.  

• Hygienartiklar såsom schampo, tvål, tandkräm, tandborste, 
salvor, hårborste, rakapparat etcetera. 

• Eventuella gång- och förflyttningshjälpmedel, till exempel 
rullstol, rullator och liftskynke. 

• Kläder till ombyte, pyjamas, fotriktiga inneskor samt 
ytterkläder och skor. Sängkläder och frotté ingår. Tänk på att 
märka dina kläder och skor. 

Du får gärna ta med mobiltelefon och surfplatta, men undvik i 
möjligaste mån att ta med andra värdesaker och kontanter.  



 

044-13 50 00 
www.kristianstad.se 

 

Besök/kontakt  
För icke akuta ärende till avdelningen – vänligen ring efter kl. 14.00. 

Avisera gärna ditt besök till avdelningen i förväg. Besökstiderna är 
mellan kl. 14.00 och 16.00. Besök sker på rummet. 

 

 

 

 För mer information 
 Stafvre korttidsboende 

Stafvre 1 
Personal: 044-13 62 54 
 
Stafvre 2 
Personal: 044-13 62 52 
 
Stafvre 3  
Personal: 044-13 54 62 

 
Sjuksköterska: 044-13 62 53 
 
 
Sjuksköterska: 044-13 62 50 
 
 
Sjuksköterska: 044-13 54 64 

 
 Enhetschef: 044-13 29 70 
 
 
Enhetschef: 044-13 56 92 
 
 
Enhetschef: 044-13 56 92 
 

Jasminen 
Personal: 044-13 62 54 
 
 
Biståndshandläggare:  
044-13 50 00  

 
Sjuksköterska: 044-13 29 44 
 
 
 
 
 

 
 Enhetschef: 044-13 29 70 
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