
 
Kvalitetsregister
Vi använder oss av olika kvalitetsregis-
ter, t.ex. Senior alert vars syfte är att 
förebygga undernäring, fallskador eller 
trycksår.

Tystnadsplikt
Vi som arbetar hos dig har tystnadsplikt 
och får inte berätta något om dig och 
dina förhållanden till andra. Du ska kän-
na dig trygg med att det som vi personal 
behöver veta om dig förs inte vidare.

Vi arbetar för att du ska känna trygghet 
i ditt hem, kunna leva självständigt och 
ha en meningsfull tillvaro. Vårt bemö-
tande ska vara med respekt för dig och 
din situation.

Med hemsjukvård menas hälso- och 
sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. 
Det kan handla om hjälp med mediciner, 
injektioner, såromläggning, provtagning 
eller annan omvårdnad. 

Hemsjukvård kan bestå av både kor-
tare och mera långvariga vårdrelationer. 
Om du på grund av sjukdom inte kan ta 
dig till hälsocentralen kan du ha rätt till 
hemsjukvård. Ta i så fall kontakt med 
din hälsocentral. 

Säg vad du tycker!
Dina synpunkter är värdefulla och vi vill 
ta tillvara på såväl positiva som negati-
va synpunkter, idéer och klagomål. De 
hjälper oss att utveckla och förbättra vår 
verksamhet.

Alla som arbetar i verksamheten ska 
kunna ta emot synpunkter, vänd dig 
gärna till din sjuksköterska eller enhets-
chefen. Vill du hellre ge skriftliga syn-
punkter finns ett formulär på Borgholms 
kommuns hemsida: www.borgholm.se/
lamna-din-synpunkt

Post skickas till: 
Borgholms kommun
Socialförvaltningen
Box 52
387 21 Borgholm 

Viktiga kontaktuppgifter:
Enhetschef
Namn:  
Telefonnr

Patientansvarig sjuksköterska 
Namn:  
Telefonnr

Hemsjukvård
 i Borgholms kommun

SOCIALFÖRVALTNING



Varje påse är tydligt märkt med ditt 
namn, födelsedatum, påsens innehåll 
och vid vilken tidpunkt läkemedlen ska 
tas. Dospåsarna hämtar du på apotek 
eller hos ombud. När du har hemsjuk-
vård levereras dospåsarna av din sjuk-
sköterska. Detta förutsätter att läkemed-
len betalas med faktura eller autogiro.  

För att få dosförpackade läkemedel 
måste din läkare ordinera det till dig.
När du samtycker till att bli doskund 
godkänner du också att läkare, apotek 
och vårdpersonal får utbyta information 
om dina läkemedel. Information om dos-
förpackade läkemedel får du vid leve-
rans eller av din sjuksköterska. 

Så här betalar du för dina läkemedel 
Om du inte anmäler något annat önske-
mål kommer Svea Ekonomi, på uppdrag 
av Apotekstjänst, automatiskt att skicka 
en faktura till dig. Fakturan skickas 
månaden efter leverans och ska betalas 
vid månadsskiftet. Ingen ansökan eller 
kreditprövning behövs. Fakturaavgift till-
kommer. Vill du betala kontant görs det 
på apotek eller hos ombud, det ombe-
sörjer inte hemsjukvården.

Om läkaren eller distriktssköterskan 
på hälsocentralen bedömer att du är i 
behov av vård i hemmet förmedlar de 
kontakt med kommunens hemsjukvård.

Det kan också vara på en vårdplane-
ringen efter en sjukhusvistelse som du 
kommer i kontakt med hemsjukvården.

När hemsjukvårdens sjuksköterskor fått 
information om ditt behov från hälsocen-
tralen kommer distriktssköterskan eller 
sjuksköterskan att kontakta dig för att 
planera insatserna tillsammans med dig. 

Utifrån dina behov kan du få hemsjuk-
vård dygnet runt. Här arbetar distrikts-
sköterskor och sjuksköterskor. Ansvaret 
för läkarinsatser och vissa andra speci-
alistinsatser ligger hos Region Kalmar.

Sjuksköterskan i kommunen är din fasta 
vårdkontakt och samordnar insatserna 
runt dig. En del uppgifter utför den-
ne själv och andra delegeras till om-
sorgspersonalen. Sjuksköterskan har 
också kontakt med din läkare på vård-
centralen, på sjukhuset eller på specia-
listmottagning. För att överföra informa-
tion mellan hemsjukvården och läkare 
krävs att du ger ditt samtycke.

Vad kostar det?
Du betalar en avgift per månad efter fast-
ställd taxa. Vad du får betala beror bland 
annat på vad du har för inkomst. Hem-
sjukvård ingår inte i regionens högkost-
nadsskydd.

Läkemedel
Om du behöver hjälp att dela dina läke-
medel så förordar vi att läkemedlen dos-
förpackas av apoteket. Dina läkemedel 
kommer att levereras i en dosrulle med 
dospåsar för en eller två veckors förbruk-
ning åt gången.   
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