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Hemgångsteamet
Hemgångsteamets ansvar är att ge dig det stöd du behöver för att
kunna återgå till ditt ordinära boende efter sjukhusvistelsen. En säker
hemgång ska säkerställas genom att ge dig trygghet och vård och
omsorg i hemmet.
Hemgångsteamet består av undersköterskor, sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast.

Innan du kommer hem
En biståndshandläggare bedömer om insatser hos dig ska utföras av
hemgångsteamet. Efter det kan personal från hemgångsteamet besöka dig på
sjukhuset för att planera din hemgång.

När du kommer hem
När du sedan kommer hem möts du upp av personal från hemgångsteamet,
som senare ser över behovet av omvårdnad, träning, läkemedelsgenomgång
samt fallprevention.
När du har varit hemma i några dagar, kommer hemgångsteamet att
göra en bedömning av hur länge du kommer att behöva ha insatser från
hemgångsteamet och informerar biståndshandläggarna om detta.
Om du är i fortsatt behov av insatser kommer hemgångsteamet successivt att
lämna över till den den hemtjänstutförare som du själv valt.
Biståndshandläggare gör en uppföljning, antingen genom att ta telefonkontakt
med dig eller genom ett hembesök.

Bemannade tider
Hemgångsteamet är bemannat måndag-söndag klockan 7.00-22.00.
Om du har behov av insatser på natten kommer du få hjälp av den
nattorganisation du tillhör. Kommunens larmteam kommer att ansvara för
trygghetslarm om du är i behov av det.

Kontakt
Hemgångsteamet 		

011-15 68 63

Sjuksköterska 			

0725-74 71 83

Arbetsterapeut 		

0725-74 71 86

Sjukgymnast 			

0725-81 27 61

Enhetschef 			

011-15 25 65

Vision 2035
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

Tryck: Tryckeri, månad år
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