
VÄLKOMMEN TILL  
KORTTIDSENHETEN  

ÅSEN



HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL KORTTIDSENHETEN ÅSEN!

Korttidsenheten Åsen är en kommunalt driven korttidsenhet belägen 
på Lillåsen i Hagfors. Åsen är till för dig som av olika anledningar 
har behov av en kortare vistelse på enheten, som är beviljad av 
biståndshandläggare.

Det finns 16 platser på Åsen och vi är bemannade dygnet runt. 
Läkare besöker Åsen vid behov mot normal kostnad för ett hembesök. 
Vi har ett nära samarbete med de personer som bedömer behovet av 
rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel, arbetsterapeut, sjukgymnast 
och rehabassistent på kommunens rehabiliteringsverksamhet.

Det är viktigt att du så långt som möjligt fortsätter att använda 
din egen förmåga i vardagliga aktiviteter även när du vistas på 
Åsen. Oavsett vilket målet är med din vistelse på Åsen, så kommer 
personalen att uppmuntra dig att klara så mycket som möjligt själv 
och bara hjälpa dig med det du inte kan.

När du vistas på Åsen kommer du att bli erbjuden en kontaktperson. 
Till kontaktpersonen kan du ställa frågor och ha önskemål om din 
vistelse hos oss. När du kommer till Åsen kommer du att bli erbjuden 
ett välkomstsamtal tillsammans med kontaktpersonen. Där kommer vi 
att prata om dina förväntningar och mål med vistelsen. Vi kommer att 
gå igenom lite praktiska saker som kan vara bra att veta. 



ATT TA MED

• Till Åsen ska du ta med dina egna hygienartiklar, såsom tvål, 
schampo, deodorant, tandborste och rakhyvel/rakapparat.

• Du ska också ta med egna kläder, både kläder för dagligt bruk och 
nattkläder, underkläder och inneskor

• Har du utprovade hjälpmedel hemma? Ta med dem till Åsen.
• Kom ihåg att ta med aktuell medicinlista, egna recept, mediciner 

eller Apodos samt salvor och ögondroppar

BRA ATT VETA

• Det är bra om du har med en mindre summa kontanter för 
personliga behov. Det finns möjlighet att förvara pengarna i ett 
låst skåp. Vi kan inte ansvara för smycken, klockor eller andra 
värdesaker

• Vi tvättar dina kläder på Åsen
• Det är viktigt att märka dina kläder inför vistelsen
• Du behöver inte ta med dig sängkläder och handdukar, det finns 

på Åsen
• Vi har fria besökstider
• Ta gärna med din mobiltelefon eller dator. Vi erbjuder möjligheter 

till Internetanslutning. Det finns inga fasta telefoner på rummen



KONTAKTUPPGIFTER

TELEFON 

Enhetschef Anna Michelsson 0563-189 68

Sjuksköterska 0563-187 31

Avdelningen 0563-189 52
Vänlingen ring mellan 11-12 eller

14-16.

ADRESS 

Sjukhusvägen 2
683 33 Hagfors

KOMMUNREHAB 

0563-189 69 
Telefontid vardagar 08.00-09.30

HAGFORS KOMMUN 

Kommunens växel 0563-185 00 
www.hagfors.se


