Hemsjukvård
för boende i centrala Västervik

Vad är hemsjukvård?
Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver
hemma istället för att åka till hälsocentralen eller bli inlagd på
sjukhus.
Vem får hemsjukvård?
Det är den så kallade tröskelprincipen som avgör om du kan
få hemsjukvård. Den innebär att du i första hand ska ta dig till
din hälsocentral för vård. Om du av olika skäl (kan till exempel
vara på grund av sjukdom, socialt/saknar anhörig eller
psykiska besvär) inte kan ta dig till din hälsocentral, själv eller
med stöd, kan du ha rätt till hemsjukvård.
Alla kan få hemsjukvård, oavsett ålder.
Vem beslutar om du kan få hemsjukvård?
Det är hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget som
beslutar om du har rätt till hemsjukvård. Det kan antingen ske
genom att du ringer till din hälsocentral eller efter en
sjukhusinläggning.
Du kan få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse, men också om du behöver sjukvård under lång tid.
Det är behovet som styr och det utvärderas kontinuerligt av
ansvarig sjuksköterska. Om/när du mår bättre kan
hemsjukvården avslutas i samråd med ansvarig läkare.
Vilka är vi?
I kommunens hemsjukvård arbetar sjuksköterskor och
undersköterskor.

Insatser
Hemsjukvårdens personal utför planerade sjukvårdsinsatser
hemma hos patienter, dygnet runt. Enheten kan bland annat
hjälpa till med medicin, sår, smärtlindring med mera. Det
beslutas av hälso- och sjukvårdspersonal vad just du ska få
hjälp med. Varje ny insats ska tas beslut om.
Vård i livets slut är också något vi tillgodoser i hemmet. Vi har
ett nära samarbete med PRIVO (palliativt rådgivningsteam)
och rehab med flera.
Viktigt att veta
Om anhörig/närstående följer med på läkarbesök eller annat
sjukvårdsbesök är det viktigt att ni berättar vad som
bestämdes vid besöket för ansvarig sjuksköterska.
Kostnad
Hemsjukvård är avgiftsbelagd med en månadskostnad och
den ingår i den kommunala maxtaxan. Se taxor och avgifter
på www.vastervik.se.
Hembesök är belagda med avgift utanför maxtaxan.

Kontakta oss
Vi svarar gärna på frågor och lämnar ytterligare information.
Hemsjukvård centrala Västervik

0490-25 51 91
0490-25 51 92
Telefontid måndag-fredag
Klockan 8:00-12:00, 13:00-15:30
Handläggare

0490-25 50 51
Telefontid måndag-fredag klockan 10:00-12:00,
torsdag även klockan 13.00-14.30
Kommunens växel

0490-25 40 00

