
Detta är en rubr
ska ersättas

Kontaktcenter Skövde kommun
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Korttidsplats
Äldrecentrum Ekedal

Kontaktcenter Skövde kommun
Telefon: 0500 - 49 80 00 • Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Kontakt Äldrecentrum Ekedal

Besöksadress: Ekedalsgatan 14, 
Skövde

Telefon:
Avdelning 3
Avdelning 4 
Avdelning 5 
Avdelning 6 

0500 - 49 89 16 
0500 - 49 86 80

Enhet
Enhet

schef Avdelning 3 och 4
schef Avdelning 5 och 6  

Sjuksköterska, Avdelning 3
Sjuksköterska, Avdelning 4 
Sjuksköterska, Avdelning 5 
Sjuksköterska, Avdelning 6 

0500 - 49 67 03
0500 - 49 67 03
0500 - 49 67 05
0500 - 49 67 06
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0500 - 49 85 99 
0500 - 49 86 46
0500 - 49 86 47
0500 - 49 89 06



Välkommen till
korttidsplats på
Äldrecentrum Ekedal!

Korttidsplats för en begränsad tid 
Du kan ansöka om korttidsplats när ditt behov av stöd för tillfället inte 
kan tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsplats kan beviljas för en kortare, avgränsad tid tillfälligt eller 
regelbundet. 

Verksamheten kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som 
grundar sig på vård- och omsorgsnämndens grundläggande värden:

• Trygghet

• Ansvarskänsla

• Respektfullt bemötande

När du kommer till korttidsplats erbjuds ett 
introduktionssamtal med syfte att få prata om dina önskemål, 
vanor och förväntningar.  

Tillsammans med dig upprättas en genomförandeplan som 
beskriver hur målet med din vistelse ska uppnås.

Bra att veta:
• Du använder dina egna kläder under vistelsen.

• Du tar med egna hygienartiklar såsom tvål, schampo, tandborste, tandkräm med 
mera.

• Ta med aktuell läkemedelslista samt dina läkemedel i originalförpackning (ej 
delade i dosett).

• Har du hjälpmedel i hemmet, såsom till exempel rollator eller rullstol, tar du med 
dig dem.

• Har du inkontinenshjälpmedel tar du med dig dem.

• Du kan få byta rum och avdelning under din vistelse hos oss.

• Du ansvarar själv för dina värdesaker under din vistelse såsom pengar, telefon och 
smycken. Värdeskåp finns.

• Besökare är välkomna under din tid på korttidsplats. Entrédörren är öppen 
klockan 06.30-17.00. För besök på övriga tider kontakta avdelningen. 

• Hemfärd från korttid ordnas av dig. Av denna anledning är det bra att fundera ut 
hur hemfärden ska ske redan när du kommer till korttiden. Kan någon hämta dig?

• Ska du åka taxi hem måste du ha pengar till resan innan hemfärd. Behöver du 
färdtjänst eller rullstolsfärdtjänst bör du ansöka omgående om detta hos 
färdtjänsthandläggare via Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00.




