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Hemsjukvård 
Om du på grund av fysiska och/eller psykiska hälsoskäl inte kan ta 

dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Du kan få 

hemsjukvård under en period efter sjukhusvistelse, men också vid 

långvarigt behov av vård eller vid behov av vård i livets slutskede. 

Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende. Sjuksköterskor 

från hemsjukvården finns tillgängliga dygnet runt. Från hemsjukvården 

kan du även få hjälp med r e h ab i l i t e r in g ,  att prova ut olika 

hjälpmedel och få intyg för bostadsanpassning. 

 

 Inom hemsjukvården arbetar: 
 

• Distriktssköterskor & sjuksköterskor: Utför medicinska bedömningar, 

planerar omvårdnaden runt den enskilde och ser till att läkares 

ordinationer utförs. De arbetar också med hälsoupplysning och 

förebyggande arbete. När du får hemsjukvård så kommer en 

sjuksköterska att vara din patientansvariga sjuksköterska. 

• Sjukgymnaster: Arbetar med bedömning och behandling av fysiska 

funktioner och smärtupplevelser. De bedömer hjälpmedelsbehov, 

provar och skriver ut hjälpmedel samt konsulteras för utformning av 

personligt träningsprogram. 
 

• Arbetsterapeuter: Bedömer, behandlar och tränar såväl fysiska, 

psykiska som sociala funktioner och förmågor. De bedömer 

hjälpmedelsbehov, provar och skriver ut hjälpmedel samt bedömer 

behov av bostadsanpassning och skriver ut bostadsanpassningsintyg. 

• Psykiatrisjuksköterska: Ansvarar för hälso- och sjukvårdande insatser 

av omvårdnadskaraktär i hemmet till personer med psykisk 

funktionsnedsättning. I ansvaret ingår rådgivning, s t ö d  o c h  

i n f o r m a t i o n   till  den  enskilde e l l e r  personal, bedömningar, 

samverkan och samordning av olika insatser. 

• Rehabtekniker: Ansvarar för service och rekonditionering av 

hjälpmedel. 

 

  



 

 

Hemsjukvårdens arbete regleras huvudsakligen i Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och för att garantera att vården som ges är säker 

finns i kommunen en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Läkare 

från vårdcentralen besöker regelbundet hemsjukvården för hembesök hos 

hemsjukvårdspatienter. 
 
 

Personalen som jobbar inom hemsjukvården har tystnadsplikt. 

 

Vem som är berättigad till hemsjukvård 

 

I samband med samordnad vårdplanering, som sker inför utskrivning från 

sjukhus, bedöms behov av hemsjukvård. Om du känner behov av 

hemsjukvård i ditt ordinära boende och vill veta om du är berättigad 

kontaktar du distriktssköterskan i det område där du bor. 

Telefonnummer hittar du under rubriken kontaktuppgifter på sista sidan. 
 
 

Om du är berättigad till hemsjukvård eller inte prövas individuellt och 

vården planeras i samråd mellan dig och hemsjukvården. Vid behov kan 

även närstående delta i planeringen. Hemsjukvården har viktiga 

samarbetspartners i hemtjänsten och läkare från vårdcentral. 

 
 

Avgifter 

För information om avgifter, samt hur beräkning sker, se broschyren över 

avgifter. 

 

Frågor och synpunkter 

Om du har frågor om, eller synpunkter på, vårdens innehåll kan du vända dig 

till Hälso- och sjukvårdschefen (nås via kommunens växel) och/eller den 

medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Om du har några övriga synpunkter kan 

du framföra dem via kommunens hemsida eller fylla i blanketten ”Säg vad du 

tycker” som du kan få på kommunhuset i Lessebo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Hemsjukvårdspersonalen nås lättast under telefontid som är 8:00 – 9:00 

alla vardagar. Psykiatrisjuksköterska och MAS har inte telefontid, utan kan 

kontaktas när som helst under dagen. 

 
 
Hälso- och sjukvårdschef 070 – 670 76 61 

Distriktssköterskor: 

Område Lessebo 0478 – 126 17 

Område Skruv 0478 – 127 77 

Område Kosta 0478 – 127 28 

Område Hovmantorp 0478 – 127 55 

Psykiatrisjuksköterska 0478 – 125 72 

Sjukgymnaster 0478 – 126 33 

 0478 – 126 76 

Arbetsterapeuter 0478 – 126 19 

 0478 – 126 20 

 0478 – 126 21 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 0478 – 125 84 

 
 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 


