VÄLKOMMEN TILL
BRÄCKE
KOMMUNS
HEMSJUKVÅRD

Personal
Sjuksköterska/äldrevårdssjuksköterska/distriktssköterska
Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden ska bli så bra
som möjligt. Om behov uppstår när det gäller t.ex. din
medicinering eller sjukdom tar sjuksköterskan kontakt med
läkaren på Hälsocentralen som har det medicinska ansvaret.
Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut
Beroende på situation får du hjälp av kommunens eller
hälsocentralens sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.
De hjälper 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= Medicinskt 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.

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 önskar mer information om kvalitetsregistren, vänd
dig till omvårdnadsansvarig Sjuksköterska.

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

Avgifter
När Du blir beviljad hemsjukvårdsinsats dvs. att Du får hjälp
av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut
eller omvårdnadspersonal, kommer det att tas ut en avgift för
insatserna.
Din avgift baseras dels på om du har hemtjänstinsatser samt
insatser Du erhåller från sjuksköterska, arbetsterapeut,
fysioterapeut eller vårdpersonal. Detta kan då innebära att Din
avgiftsnivå ändras (Nivå 1,2, eller 3). Det är den totala tiden
som är avgörande för Din avgift.
Vid frågor och funderingar kring avgifter, ta kontakt med
biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast/fysioterapeut.

