
 

 

 

 

 

INFORMATI ON OM  F INSPÅNGS KOMMUNS KOR TTI DSAVDELNING 
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Välkommen till  

Finspångs kommuns 
korttidsavdelning 
 

 
På Finspångs kommuns korttidsavdelning finns 12 korttidsplatser belägna i Vårdcentrum 
Finspång. Här är fokus på rehabilitering och återhämtning för att kunna återgå till hemmet 
efter en sjukhusvistelse. Alla platser är biståndsbedömda. 
 
Här arbetar omvårdnadspersonal och en sjuksköterska. Det finns en läkare knuten till 
Finspångs kommuns korttidsavdelning. Vi har även tillgång till arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast från Finspångs vårdcentrum. 
 
Vad ska man ha med sig till korttidsavdelningen? 
 

• Egna kläder. Vi har tillgång till tvättmaskin och personal tvättar på enheten.  
• Egna hygienartiklar.  
• Dina aktuella läkemedel. 



  

 

Handdukar och lakan finns på Finspångs kommuns korttidsavdelning. 
 
Besökstider är: 
Måndag – fredag: 15:00 – 19:00 
Helgdagar: 14:00 – 18:00, övrig tid efter överenskommelse.  
 

På grund av allergier undanbedes blommor, parfymer och nötter.  

Djur är ej tillåtet på avdelningen.  

 
Vad händer på Finspångs kommuns korttidsavdelning? 

Du kommer få en individuell bedömning av arbetsterapeut / fysioterapeut för att lägga upp en 
plan för rehabilitering under din vistelse.  

En genomförandeplan vad gäller dina omvårdnadsbehov upprättas av omvårdnadspersonal. 

Sjuksköterska finns oftast på Finspångs kommuns korttidsavdelning måndag-fredag kl. 7.00-
15.00, övrig tid kan personalen nå sjuksköterska på telefon om det behövs. 

En dag i veckan kommer en läkare till Finspångs kommuns korttidsavdelning. Övrig tid finns 
läkare att tillgå efter kontakt med sjuksköterska.  

 

Sammanhållen journalföring – gör Din vård säkrare! 

Vi tillämpar sammanhållen journalföring (olika vårdgivare tex. regionen, kommunen eller 
privat vårdgivare delar elektroniskt med sig av dina journaluppgifter till varandra) vilket gör 
att omvårdnadspersonal får en heltäckande bild av din vårdhistorik och ger dig en säkrare 
vård. Ingen omvårdnadspersonal får läsa i din patientjournal utan att du gett ditt samtycke. 
Du kan välja att spärra din patientinformation – tala då med ansvarig sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Finspångs vårdcentrum, Finspångs kommuns korttidsavdelning 
Brinellsväg 9 
Trapphus B, våning 2 
612 30 FINSPÅNG 
 
Enhetschef:  Tfn 0122-858 09 
Omvårdnadspersonal: Tfn 0122-851 67 
Sjuksköterska:            Tfn 070-271 26 70 
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