
BRÄCKE KOMMUN 
HEMSJUKVÅRD 

I den här broschyren finns information till dig som har 
rätt till hemsjukvård  

NÄRA 
NATUREN



VEM HAR RÄTT TILL 
HEMSJUKVÅRD?
Om du har daglig hjälp från kommunen eller närstående med 
minst en av punkterna nedan så har du rätt till hemsjukvård: 

• Hjälp vid måltidssituationen (stöd att äta/dricka) 
• Hjälp med påklädning 
• Hjälp med att förflytta dig 
• Hjälp att sköta personlig daglig hygien
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SJUKSKÖTERSKA
Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska omvårdnaden. De kontaktar 
även den läkare som har det medicinska ansvaret vid behov.

ARBETSTERAPEUT OCH FYSIOTERAPEUT
Om behovet finns hjälper de dig om du behöver träna upp din förmåga 
t.ex. balans, styrka och gång. De bedömer även behov av hjälpmedel samt 
skriver intyg för bostadsanpassning.

OMVÅRDNADSPERSONAL
Undersköterskor och vårdbiträden deltar i omvårdnadsarbetet och utför 
insatser på uppdrag av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/
fysioterapeut 

MAS= MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA
Har det yttersta ansvaret för att kvalitén på vården följer gällande lagar och 
föreskrifter. Om du inte är nöjd med vården som ges, kan MAS kontaktas.

SAMTYCKE BEHÖVS FRÅN 
DIG I FÖLJANDE FALL:
• Får information om dig lämnas ut 
och till vem?

• Om du tidigare vårdats på sjukhus 
eller har haft kontakt med 
hälsocentralen kan vi behöva få 
information via din journal (NPÖ – 
nationell patientöversikt) 

• För att minska risk för fall används 
ibland t.ex. sänggrind eller bälte på 
rullstol. För detta krävs samtycke

VÅRDENS KVALITET
Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårdens kvalitet så att resultatet och 
upplevelsen blir ännu bättre för dig. 

Därför arbetar vi med kvalitetsregister som gör det möjligt för oss att följa 
upp och förbättra vården. Genom att medverka hjälper du till att förbättra 
vården. Ditt deltagande är helt frivillig och påverkar inte den vård du får. 

Vi registrerar bland annat i Senior Alert, där fokus ligger på att förebygga 
fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen.

Om du vill ha mer information om kvalitetsregistren, vänd dig till omvård-
nadsansvarig Sjuksköterska. 

AVGIFTER
När du blir beviljad hemsjukvårdsin-
sats dvs. att du får hjälp av 
sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut, kommer det att tas ut 
en månadsavgift för insatserna. 

Vid frågor och funderingar kring 
avgifter, ta kontakt med avgiftshand-
läggare.



Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke 
Tel. 0693-161 00 | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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Sjuksköterska Bräcke hemsjukvård
0693–16340, 0693–16288

Sjuksköterska Gällö hemsjukvård
0693–16476, 0693–16477

Sjuksköterska Kälarne hemsjukvård
0696–16576

MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska
0696–16523

Avgiftshandläggare    
0693–16100 vx

Arbetsterapeut: 
Gällö      0693-16233
Bräcke     076-1069493
Kälarne     0693-16341

Fysioterapeut: 
Bräcke     0693-16342
Kälarne     0693-16529
Gällö      0693-16187

Rehabassistent    070-3751711


