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Information om tillfälliga korttidsplaceringar (somatik) på 
särskilda boenden 

Korttidsbeslut med omvårdnadsinriktning verkställs i första hand på Nytorp. Där 

finns 10 platser avsedda för personer med somatiska behov. 

I andra hand undersöks om det är lämpligt/möjligt att placera på den 

korttidsavdelning på Nytorp som egentligen är avsedd för personer med 

demensdiagnos. 

I tredje hand kontaktas de särskilda boenden som har öppnat för möjligheten att ta 

emot korttidsbeslut då de har en obelagd plats på en omvårdnadsavdelning. 

För de utförare som kommit överens med vård- och omsorgsnämnden om att ej 

belagda platser på somatisk avdelning vid behov ska kunna användas som 

korttidsplats gäller nedanstående: 

Vilka individer kan bli aktuella för placering på särskida boenden? 

Endast personer med somatiska behov kan bli aktuella för korttidsplacering på annat 

särskilt boende än Nytorp. 

För att underlätta läkarinsatser och läkemedelshantering bör i första hand personer 

som kommer direkt från sjukhus eller från Nytorp få sitt beslut om korttidsplats 

verkställt på annat särskilt boende än Nytorp. 

De som få sitt beslut om korttidsplats verkställt på annat särskilt boende än Nytorp 

bör ha beviljats platsen i syfte att möjliggöra fortsatt och fördjupad utredning, och 

handläggarens bedömning bör vara att personen sannolikt kommer att beviljas plats i 

särskilt boende. Tanken är att den äldre i så fall ska kunna bo kvar i samma lägenhet 

i vilken hen bott under utredningstiden. 

Utföraren har rätt att tacka nej 

Överenskommelsen mellan nämnden och utförarna har träffats i förebyggande syfte, 

för att inte administrativa frågor ska fördröja processen om akut behov av 

korttidsplats uppstår. 

Utföraren är inte skyldig att ta emot personer med korttidsbeslut. Det är viktigt att 

utföraren, vid en förfrågan om att ta emot en korttidsplacering, utifrån den aktuella 

situationen på boendet, gör en bedömning av om det finns förutsättningar att ta emot.  
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Vid en förfrågan om att ta emot en korttidsplacering är det viktigt att utföraren är 

tydligt med vilken information som behövs för att kunna göra en bedömning av om 

det finns förutsättningar att ta emot. Beställaren behöver vara tydlig med inom vilken 

tid som utföraren ska lämna sitt svar. 

Möblering av lägenheten 

Utföraren ansvarar för att möblera lägenheten innan personen med korttidsbeslut tas 

emot. Nödvändig inredning, bl.a. säng, täcke/kudde/sängkläder, sängbord, lampa, 

gardiner och handdukar ska finnas.  

Läkarinsatser och läkemedel 

Personer som kommer från sjukhus ska få sina läkarinsatser från läkaren på det 

särskilda boendet (Legevisitten). Om en person har haft ASIH i sitt ordinära boende 

kommer hen att ha ASIH även på korttidsplatsen på det särskilda boendet.  

Personer som kommer från sjukhus ska ha med sig läkemedel för sju dagar. Vid 

akuta läkemedelsbehov ska det särskilda boendet vända sig till Nytorp där det finns 

ett s.k. fullständigt läkemedelsförråd till vilket alla särskilda boenden i Sollentuna har 

tillgång. 

(Personer som kommer från ordinärt boende ska under vardagar kl. 08.00-17.00 

vända sig till sin husläkare, och under övriga tider ringa 1177.)   

Hjälpmedel 

Under tiden på boendet ska hjälpmedel förskrivas av det särskilda boendets 

rehabpersonal. Innan hemgång till ordinärt boende ska kontakt tas med 

primärvårdsrehab som ansvarar för förskrivning av de hjälpmedel som eventuellt 

behövs i hemmet. Den som behöver rehabilitering i öppenvård kan kontakta någon 

av rehabiliteringsmottagningarna Aktivera eller Sollentuna Rehab direkt. De behöver 

inte gå via läkare och de behöver inte någon remiss. Vård- och omsorgskontoret har 

tagit fram en informationsbroschyr om mottagningarna som finns på utförarportalen 

www.sollentuna.se/up. 

IVO 

Vård- och omsorgskontoret gör bedömningen att särskilda boenden som har öppnat 

för möjligheten att ta emot personer med korttidsbeslut inte behöver ansöka till IVO 

om ändring av tillståndet. Nämndens behov av korttidsplatser bedöms kunna 

tillgodoses på Nytorp och överenskommelsen med andra särskilda boenden är endast 

en reservplan. De särskilda boendena planerar därför inte för en permanent ändring 

av platsantal eller inriktning på platserna. 

I händelse av att boendet faktiskt tar emot en korttidsplacering kan det diskuteras om 

en ansökan om ändrat tillstånd eventuellt bör göras. 

  

https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Rehabilitering/
https://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/#showmapview/hvq=prim%C3%A4rv%C3%A5rdsrehabilitering
http://www.sollentuna.se/up
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Förfrågningar från Nytorp under jourtid 

Vård- och omsorgsnämnden har avtal med Nytorps äldreboende om att de vardagar 

mellan kl. 16.00 och 08.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar dygnet runt, efter 

anmälan från Socialjouren Nordväst, ska tillgodose akuta omsorgsbehov för personer 

för vilka vård- och omsorgsnämnden har ansvar. Vård- och omsorgskontoret tar över 

ansvaret för ärendet närmast följande vardag. 

Om Nytorp är fullbelagt kan de komma att kontakta andra särskilda boenden i 

kommunen med förfrågning om att ta emot individer. Om utföraren tar emot en 

individ utgår samma ersättning som för annan korttidsplacering. Vård- och 

omsorgskontoret kommer att prioritera att flytta sådana individer till korttidsplats på 

Nytorp, om det inte är troligt att de kommer att beviljas permanent boendeplats.  

Ersättning 

Ersättningen regleras i överenskommelsen mellan utföraren och vård- och 

omsorgsnämnden.  

Om utföraren inte erbjuds eller tackar nej till att ta emot en person med korttidsbeslut 

så utgår ersättning för tomplats i enlighet med grundavtalet. Om utföraren tackar ja 

till att ta emot en person med korttidsbeslut utgår extra tillägg om 200 kr per dygn 

och plats enligt 2017 års prisnivå.  

   


