Hemsjukvård
När sjukdom eller funktionsnedsättning gör det omöjligt för dig att komma
till vårdcentralen kan sjukvård erbjudas i hemmet. Hemsjukvården ska ge
en trygg och säker vård dygnet runt.
Som patient i hemsjukvården möter du många yrkesgrupper: sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, läkare
och hemtjänstpersonal. I hemsjukvård formas team av dessa yrkesgrupper efter dina
behov. En nära samverkan där du och dina närstående deltar och har inflytande är en
förutsättning för god kvalitet i vården.

Vägen till hemsjukvård
Hemsjukvård omfattar all hälso- och sjukvård som kan ges i ditt hem. Villkoret för att
få tillgång till hemsjukvård är att du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller
social situation inte kan ta dig från hemmet till vårdcentral eller mottagning på egen
hand eller med stöd.

Postadress:
Hemsjukvården
Söderväg 1A
62181 Visby

Hemsjukvården
Hagagatan 30
62184 Hemse

Kontaktuppgifter
Namn

Profession
Distriktssköterska/ sjuksköterska
Arbetsterapeut
Fysioterapeut
Undersköterska

Telefonnummer

Avgifter inom hemsjukvården
Du som är inskriven i hemsjukvården betalar 600 kr/månad.
Enstaka hembesök
Hembesök, planerade och oplanerade, ska utföras när legitimerad vårdpersonal
bedömt att det är motiverat för att kunna bedriva god och säker vård. Behov av hembesök kan initieras från vårdcentral, sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller hemtjänsten. Hembesök är inte att betrakta som hemsjukvård. Ingen avgift tas ut vid enstaka
hembesök. Är behovet av hembesök längre än 14 dagar aktualiseras inskrivning i
hemsjukvården.

Högkostnadsskydd
För den som inte har tillräckliga inkomster kan avgifterna komma att bli lägre. Har du
andra insatser från socialtjänsten räknas avgifterna för hemsjukvården in i högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen.
Avgiftsbroschyr: www.gotland.se - Socialtjänst och omsorg - Sjukvård Hemsjukvård - Avgifter inom hemsjukvården

Lämna dina synpunkter
Har du beröm, klagomål eller förbättringsförslag som rör någon av regionens verksamheter? Då vill vi gärna få reda på det så att vi har möjlighet att
förändra och förbättra oss.
Region Gotland välkomnar och värdesätter synpunkter från invånare, företag och
besökare. Genom beröm, klagomål och förbättringsförslag får vi information om vad vi
gör bra och vad vi kan göra bättre. Det hjälper oss att hela tiden förbättra och utveckla
vår service.

Du kan kontakta oss på flera olika sätt:


Till medarbetare eller till chefen för den verksamhet det gäller



Lämna dina synpunkter: www.gotland.se - Socialtjänst och omsorg
och på den sidan under Hitta direkt finns knappen för Lämna dina synpunkter



Genom att fylla i blanketten i pappersform. Blanketten kan därefter lämnas till
verksamheten eller postas.



Genom regionens sociala medier



Kontakta Kundtjänst 0498-269000 (val 9)

