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Det finns möjlighet att få hemsjukvård och
kommunrehab om du har behov av sjukvårdande behandling eller rehabilitering i ditt
hem och du inte kan besöka en vårdcentral.
Arbetet bedrivs i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen och all personal arbetar under
sekretess.
Inom hemsjukvård arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor,
arbetsterapeuter och sjuk¬gymnaster. De
ansvarar för planerade medicinska insatser och rehabilitering som är ordinerade
av läkare. Insatserna sker i ditt hem.
Vissa sjukvårdande eller rehabiliterande
insatser kan utföras av annan personal
till exempel vårdbiträden eller undersköterskor.

Organisation
Distriktssköterskor och sjuksköterskor
arbetar dygnet runt i hela kommunen.
Under dagtid ansvarar de för respektive
område i kommunen. Arbetsterapeuter
och sjukgymnaster arbetar dagtid, måndag till fredag.
Hemsjukvården har kontakt och samarbetar tillsammans med andra vårdgivare
som finns runt dig, såsom sjukhus och
vårdcentraler.

Arbetssätt
Sjuksköterskan gör medicinska bedömningar samt utför medicinska insatser
efter läkarordination.
Arbetets utgångspunkt är att vård och
omsorg ska baseras på att åstadkomma
hälsa, trygghet och lindring så långt det
är möjligt. För att du och dina anhöriga
ska vara delaktiga i beslut är informationen till er viktig.
Dokumentation sker fortlöpande och en
hälso- och sjukvårdsjournal skrivs. Vården och/eller rehabiliteringen är individuell och bestäms i samråd med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast
och läkare. Därför underlättar det om
du uppger vilken vårdcentral du valt.
Om ditt vårdbehov ändras kan insatserna förändras eller utskrivning bli
aktuell.

Kvalitetsregister
I hemsjukvården används olika kvalitetsregister som en hjälp att systematiskt följa
upp och utvärdera vård och behandling.
Det är en hjälp i att garantera kvalité och
säkerhet i den vård vi ger. Mer information kan ges av din omvårdnadsansvariga
sjuksköterska. Om du inte vill delta i något, flera eller samtliga register meddelar
du omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Om du inte själv avsäger dig detta tolkas
det som ett medgivande.
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Samtycke

Ett samtycke måste lämnas om du vill
att kontakt ska kunna tas med andra
enheter, som sjukhus eller andra vårdcentraler.

Betalning
Hemsjukvården fakturerar efter inkomstförfrågan dock max 300 kronor/
månad år 2018. Om kommunen får
lägga ut läkemedelskostnader i samband
med läkemedels uttag så faktureras
detta i efterhand till den enskilda.
Inom hemsjukvården hanteras inga
kontanter. Om du behöver hjälp med
till exempel apoteksärenden måste en
fullmakt finnas och delbetalning göras
på apoteket. Vid e-recept kan inga andra
inköp göras på delbetalning. Vårdcentralen skickar faktura på eventuella
läkarbesök och andra undersökningar
som görs.

Kontakt
ENHETSCHEF
0520-65 96 89

MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA
0520-65 96 48

PLANERINGSSJUKSKÖTERSKA
0520-65 99 03

DEMENSSJUKSKÖTERSKA
0520-65 97 88

SJUKGYMNAST
0520-65 97 80 eller 0520-65 97 96

ARBETSTERAPEUT
0520-65 97 81 eller 0520-65 97 76,
0520-65 98 77

SJUKSKÖTERSKA
VÄVAREN OCH PRÄSSEBÄCK
0520-65 96 37
LINDKULLEN
0520-42 28 30
PILGÅRDEN
0520-65 97 79
SOLÄNG
0520-65 96 88
SKÖRDEVÄGEN
0520-65 96 44
OMRÅDE LILLA EDET, ÅSBRÄCKA OCH GÖTA
0520-65 96 37
OMRÅDE VÄSTERLANDA, STRÖM OCH
HJÄRTUM
0520-65 96 44
OMRÅDE LÖDÖSE, PRÄSSEBO OCH NYGÅRD
0520-42 28 29

Hemsjukvård och
kommunrehab
Vid behov av sjukvårdande behandling eller rehabilitering
i ditt hem, och om du på grund av somatisk, psykisk eller
kognitiv funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral erbjuds hemsjukvård och kommunrehab.

LILLA EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Tel 0520-65 95 00
www.lillaedet.se
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