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Hemsjukvård
I hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor,
undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/
sjukgymnaster. Hemsjukvården samarbetar med kommunens
omvårdnadspersonal och andra vårdgivare utifrån dina behov.

Hur går det till?
Bedöms du vara i behov av hälso- och sjukvård i hemmet
kan du få den av kommunen, medan den som kan ta sig till
en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av
Regionen. Du kan få hemsjukvård under en kortare eller längre
tid.
När du har bedömts vara i behov av hälso- och sjukvård
i hemmet får du ett hembesök av en distriktssköterska/
sjuksköterska för en första bedömning. Efter det upprättas
vårdplaner tillsammans med dig utifrån dina behov,
förutsättningar och önskemål.

Vad kostar det?
Hembesök i hemsjukvården är avgiftsbelagt och kostar för
närvarande 100 kr/tillfälle, dock max 400 kr/månad. Detta
ingår i kommunens maxtaxa och är inkomstprövat. Alla besök
faktureras.

Avgift för hämtning av hjälpmedel räknas inte in i maxtaxan,
utan tillkommer.
Du hittar även information om avgifter på norrkoping.se eller
genom att kontakta vård- och omsorgskontorets debitering via
kommunens växel, 011-15 00 00.

Återlämning av hjälpmedel
Om du inte längre har behov av dina hjälpmedel ska de lämnas
tillbaka. Återlämning av rengjorda hjälpmedel sker vardagar
klockan 8-16 på Hantverkaregatan 51 i Norrköping.

Kontakt
Du når hemsjukvården på telefonnummer 15 68 00
Distriktssköterska/Sjuksköterska klockan 7-17.
Rehab klockan 7-13. Övrig tid kan du lämna meddelande.
Vid allvarlig skada eller sjukdom, ring larmnumret 112.
Vill du lämna synpunkter eller klagomål hittar du mer
information om hur du går tillväga på www.norrkoping.se.
Du kan också prata med din hemsjukvårdspersonal som
kan hjälpa dig att fylla i synpunkts-klagomålsblanketten.

Noteringar:

Vision 2035
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med
175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en
innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med
bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett
näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är
en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi
vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET
Adress: Lindövägen 5A
Tel: 011-15 00 00
www.norrkoping.se

