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Beställning av insatser faxas till: 0485-886 27 
 
 
 

Kontaktuppgifter: 
Borgholms Kommun 
Socialförvaltningen 
Enhetschef Hemsjukvård 
Tel. 0485-882 42 

Denna fax gäller: 

□ Beställning 

□ Ändring 

□ Avbeställning 
 

• Enhetschef för hemsjukvården, kontaktas per telefon innan beställningen faxas. 

 
• Beställningen ska ha inkommit senast 14 dagar innan planerad vistelse för att 

planering av insatsen ska kunna ske. 

 
• Avbeställning av planerad hemsjukvård ska ske senast 14 dagar innan beställd tid, 

annars faktureras angivet ersättningsbelopp 14 dagar från avbeställningens datum. 

 
• Beställningen faxas till 0485-886 27 

 
• Fakturering kommer att ske efter vistelsens slut om inte annat överenskommes. 

 
Beställningsuppgifter 

Ansvarig huvudman Beställare 

Telefon/mobil E-post beställare 

Ansvarig läkare Telefon 

Faktureringsadress 

 

Personuppgifter patient 

Namn Personnummer 

Bosättningsadress Telefon 

Vistelseadress i Borgholms kommun 

Vägbeskrivning 

Beräknad vistelseperiod 
                Från och med:                          Till och med: 

Närstående/legal företrädare Telefon 
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Behov av insats  

 

 
Sjuksköterska 

Ansvarsövertagande läkemedel 

Omvårdnadspersonal (delegerad uppgift) 

Ja □ 
Ja □ 
Ja □ 

Nej □ 
Nej □ 
Nej □ 

 

 

Beställning av insatser 

 
Planerade insatser Antal planerade besök Beräknad tidåtgång 

   

   

   

   

   

 
 

 
Bifogar handlingar: 

□Aktuell ordination □Hälsohistoria eller annan relevant information 
 

 
 
 
 
 
 
 

□ Jag tagit del av informationen om vad som gäller vid 
beställning/ändring/och avbeställning av insatser. 

 
 
 
 

Ort/datum Handläggarens namn Underskrift 
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