
Lyhytaikaispaikka 
Vanhustenkeskus Ekedal  ik som 

Kontaktcenter Skövde kommun - Skövden kunnan yhteyskeskus
Puh: 0500 - 49 80 00 • Vekkosivut: skovde.se 
Sähköposti: skovdekommun@skovde.se
Postiosoite: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Käyntiosoite: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Yhteys  Vanhustenkeskus Ekedal

Käyntiosoite: Ekedalsgatan 14, Skövde

Puhelin:
Osasto 3 0500 - 49 85 99
Osasto 4 0500 - 49 86 46
Osasto 5  0500 - 49 86 47 
Osasto 6 0500 - 49 89 06

Yksikönjohtaja Osasto 3 ja 4 0500 - 49 89 16
Yksikönjohtaja Osasto 5 ja 6 0500 - 49 86 80

Sairaanhoitaja, Osasto 3  0500 - 49 67 03
Sairaanhoitaja, Osasto 4  0500 - 49 67 03
Sairaanhoitaja, Osasto 5  0500 - 49 67 05
Sairaanhoitaja, Osasto 6  0500 - 49 67 06
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Tervetuloa lyhytaikais-
paikkaan Vanhusten-
keskus Ekedalissa!

Lyhytaikaispaikka rajoitetuksi ajaksi 

Voit hakea lyhytaikaispaikkaa, kun tarpeitasi ei tilapäisesti voida tyydyttää 
kotona.

Lyhytaikaispaikka myönnetään lyhyemmäksi, rajoitetuksi ajaksi – 
tilapäisesti tai säännöllisesti.

Toiminnalle on ominaista yhteinen lähestymistapa, joka perustuu hoito-ja 
hoivalautakunnan perusarvoihin:

• Turvallisuus

• Vastuuntunto

• Kunnioittava kohtelu 

Kun tulet lyhytaikaispaikkaan, sinulle tarjotaan alustava 
keskustelu, jonka tarkoituksena on puhua toiveistasi, tavoistasi 
ja odotuksistasi.

Sinun kanssasi yhdessä laaditaan toteutussuunnitelma,
joka kuvailee kuinka oleskelusi tavoite saavutetaan.

Hyvä tietää:

• Käytät omia vaatteitasi oleskelun aikana.

• Tuot omat hygieniatarvikkeet, kuten saippua, shampoo, hammasharja, 
hammastahna ynnä muuta.

• Tuo ajankohtainen lääkeluettelo ja lääkkeesi alkuperäisessä pakkauksessa
(ei jaettuna lääkeannostelijaan/dosettiin).

• Jos sinulla on apuvälineitä kotona, kuten rollaattori tai pyörätuoli, ota ne 
mukaan.

• Jos sinulla on inkontinenssiapuvälineitä, ota ne mukaan.

• Voit vaihtaa huonetta ja osastoa kun olet luonamme.

• Olet vastuussa arvoesineistäsi oleskelusi aikana, kuten rahasta, puhelimesta
ja koruista. Tallelokerot ovat saatavilla.

• Vierailijat ovat tervetulleita kun olet lyhytaikaispaikalla. Sisäänkäynti on
avoin klo 6.30–17.00. Jos saat vieraita muina aikoina, ota yhteys osastoon. 

• Paluun lyhytaikaispaikalta järjestät itse. Tästä syystä on hyvä miettiä, miten 
kotimatkan tulisi tapahtua jo kun tulet lyhytaikaispaikalle. Voiko joku hakea 
sinut?

• Jos aiot mennä taksilla kotiin, sinulla on oltava rahaa matkaa varten ennen 
kotiinpaluuta. Jos tarvitset kuljetuspalvelua tai pyörätuolikuljetuspalvelua, 
sinun tulee hakea sitä välittömästi kuljetuspalveluvirkailijalta Skövden kunnan 
yhteyskeskuksen kautta 0500-49 80 00.




