Hemsjukvård
Vad är det? Hur går det till?
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Att bli och vara hemsjukvårdspatient
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet när du inte
kan ta dig till din vårdcentral på egen hand. Detta kallas för tröskel
principen. Den hjälp du kan få i hemmet är den som utförs av
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.
Du har kontakt med din familjeläkare som tidigare och vid behov
gör han/hon hembesök hos dig.
Behov av hemsjukvård kan finnas under en begränsad tid. När du
åter kan ta dig till din vårdcentral så avslutas sjukvården i hemmet
och all kontakt sker åter med personalen på vårdcentralen.
Om du behöver hemsjukvård under en längre tid så upprättar
ansvarig hemsjukvårdspersonal och din läkare en vårdplan till
sammans med dig. Vårdplanen beskriver vilka behov du har och
hur de ska tillgodoses.
Ansvarig hemsjukvårdspersonal ska registrera sitt besök hos dig.
Det betyder att de kan behöva använda din telefon. Det blir dock
ingen samtalskostnad för dig.
Du har rätt att välja leverantör av hemsjukvård. Du kan byta
leverantör om du inte är nöjd. För att välja eller byta leverantör
kontakta Västerås stads Kontaktcenter, 021-39 27 25.

Har du frågor kring din hälsa och den sjukvård du får i hemmet?
Ta kontakt med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller
fysioterapeut/sjukgymnast.
Min ansvariga sjuksköterska heter:

Och kommer ifrån:

Och kan nås på telefonnummer:

Arbetsterapeut:

Fysioterapeut/sjukgymnast:

Jag är listad på vårdcentral:

Och min ansvariga familjeläkare nås på telefonnummer:

Produktion: Västerås stad, Konsult och Service 838568 2015-03

Sociala nämndernas förvaltning
Stadshuset, 721 87 Västerås
Kontaktcenter 021-39 00 00
För frågor om stöd och insatser för äldre och personer
med funtkionsnedsättning 021-39 27 25
www.vasteras.se

