HEMSJUKVÅRD
Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård
som kommunen ansvarar för och ges i ditt hem.
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HEMSJUKVÅRD

Med hemsjukvård menas den
hälso- och sjukvård som
kommunen ansvarar för och där
insatser ges i ditt hem om du på
grund av sjukdom, social
situation eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller
med hjälp av stöd.
Hälso- och sjukvårdspersonal
på din vårdcentral eller sjukhus
bedömer om du har behov av
hemsjukvård och lämnar därefter ett uppdrag till kommunens
hälso- och sjukvårdsenhet att
utföra insatsen.

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSINSATSER

Arbetsterapeut, sjukgymnast/
fysioterapeut och sjuksköterskan
i hemsjukvården utför många
olika rehabiliterings-/habiliterings- och sjukvårdsinsatser. Det
kan röra sig om sårbehandling,
dosettdelning av läkemedel,
provtagning i hemmet, smärtlindrande behandling, läkemedelsbehandling i form av injektion,
hjälp med näringstillförsel i
dropp, sond, gång eller rörelseträning.

Du ansvarar själv för att alla läkemedel finns tillhands i hemmet.
Vid behov kan hemtjänstpersonal
utföra hemsjukvårdsuppgifter,
men då alltid på delegering av
arbetsterapeut, sjukgymnast/
fysioterapeut eller sjuksköterska.
Sjuksköterskan kan också hjälpa
till med rådgivning vid inkontinensbesvär och skriva ut inkontinenshjälpmedel till dig. Hemsjukvården finns för dig dygnet
runt alla dagar i veckan. Även om
du är svårt sjuk finns möjlighet
för dig att få din vård i hemmet.

AVGIFTER SEKRETESS OCH
SAMTYCKE

Den kommunala hälso- och
sjukvårdsinsatsen utförs enligt
läkarordinationer, vilket innebär
att vården bedrivs mellan kommun och region. För att kunna
ge en god och säker vård är
kontakt mellan sjuksköterska och
läkare nödvändig. Som patient
får du ge samtycke till att information om ditt hälsotillstånd
delges mellan vårdgivare. Alla
personuppgifter som lagras om
dig som patient, lyder under
sekretess. All personal har tystnadsplikt.

AVGIFTER

Enligt fastställd hemsjukvårdsavgift.
Avgiften ingår i maxtaxan för
hemtjänst.
Avgiften ingår inte i landstingets
högkostnadsskydd.

MEDICINSKT ANSVARIG
SJUKSKÖTERSKA - MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande
ansvar för säkerhet och kvalitet
i den kommunala hälso- och
sjukvården.
Om du har synpunkter eller
allmänna frågor som gäller hemsjukvården i Vingåkers kommun
är du välkommen att kontakta
MAS 0151-192 15 eller
områdeschef 0151-191 96.

Kontaktuppgifter
Enhetschef 						0151-192 59
Sjuksköterska
Norr 						
0151-193 93
Söder 						0151-193 98
City 						
0151-193 12
Demenshemtjänst 					
0151-193 75
Funktionshinderomsorgen 				
0151-193 88
Arbetsterapeut
Norr
						
Söder
						
City							
Demenshemtjänsten					

0151-192 40
0151-193 09
0151-192 97
0151-192 93

Sjukgymnast/Fysioterapeut
		0151-192 69,
							193 96

