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FAKTA

Vad är hemsjukvård?
Den som på grund av 
sjukdom eller funk-
tionsnedsättning inte 
kan ta sig till vårdcen-
tralen kan istället få 
hälso- och sjukvård 
i sitt hem, så kallad 
hemsjukvård.

I hemsjukvården/
rehabilitering arbe-
tar sjuksköterskor, 
undersköterskor, 
arbetsterapeuter,  
fysioterapeuter samt 
en rehabiliteringsas-
sistent.

Hemsjukvård och rehabilitering
Region Skåne och kommunen delar ansvaret för 
att Sjöbos invånare får den hälso- och sjukvård och 
rehabilitering de är i behov av.

Kommunen svarar för hälso- och sjukvård i hem-
met, rehabilitering till personer som behöver be-
dömning/insats och inte kan ta sig till vårdcentral. 
Region Skåne har ansvar att tillhandahålla behövligt 
stöd till alla andra kommuninvånare.

Vem kan få hjälp i hemmet?
Om du är över 18 år och bosatt i Sjöbo kommun 
kan du ha rätt till sjukvård i hemmet. Legitimerad 
personal bedömer ditt behov av hemsjukvård. Både 
den som bor i ordinärt boende och den som bor i 
en lägenhet på ett särskilt boende kan få hemsjuk-
vård.

Tröskelprincipen
Det är tröskelprincipen som avgör om du kan få 
hemsjukvård. Den innebär att du i första hand ska 
ta dig till din vårdcentral. Om du av olika skäl inte 
kan ta dig till din vårdcentral, själv eller med stöd, 
kan du ha rätt till hemsjukvård. 

Du kan få hemsjukvård under en period efter en 
sjukhusvistelse, men också om du behöver sjukvård 
under lång tid. Det är behovet som styr och det 
utvärderas kontinuerligt av ansvarig legitimerad 
personal. Om/när du mår bättre kan hemsjukvår-
den avslutas.



Nöjd?

Om du inte är nöjd!

Du har alltid rätt att 
framföra klagomål och 
synpunkter eller om 
du inte är nöjd med 
hemsjukvården. 

Genom att du berättar 
för oss kan vi förbättra 
kvaliteten.
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Hemsjukvård
Du är alltid välkommen att kontakta sjuksköter-
skorna om du har frågor om kommunens möjlig-
heter att ge hemsjukvård. 

Vad kan du få hjälp med
Efter samråd med din läkare kan sjuksköterskan 
utföra sårbehandling, smärtlindring, provtagning, 
medicindelning eller andra sjukvårdsinsatser.
Omsorgspersonal inom hemtjänsten och i särskilt 
boende utför vissa sjukvårdande uppgifter efter 
instruktion av sjuksköterska. 

Rehabilitering och Habilitering
Du är alltid välkommen att kontakta rehabilite-
ringen om du har frågor till våra arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter. 

Vad kan du få hjälp med 
Rehabiliteringsverksamheten vänder sig till dig 
som har svårigheter och problem i hemmet eller i 
närmiljön. Det kan handla om förflyttningar, per-
sonlig vård eller andra situationer som gör att du 
har svårt att klara din vardag. Målet är att du ska 
känna dig trygg, säker hemma och kunna leva ett 
så självständigt liv som möjligt. 

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeu-
ter gör individuella bedömningar av patientens 
funktions- och aktivitetsförmåga inför planering 
av rehabiliterande insatser.

Förskrivning av hjälpmedel sker inom ramen för 
Hälso- och Sjukvårdslagen.

MAS & MAR

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
har ansvar för att 
hemsjukvården är 
av god kvalitet och 
håller hög säkerhet.

Medicinskt ansvarig 
för rehabilitering 
(MAR) ansvarar man 
för patientsäkerheten 
kopplat till rehabilite-
ring/ habilitering och 
hjälpmedel.



Frågor?
Kontakta din
sjuksköterska,
arbetsterapeut
eller fysioterapeut.

Mer information
Information för dig som vill veta mer
om hälso- och sjukvård i hemmet.

Kontaktuppgifter Vård och omsorg
Sjöbo kommun 
Kommunhuset
Gamla Torg 
275 80 Sjöbo 

e-post:
maria.martensson@sjobo.se (MAS) 
malin.rosberg@sjobo.se (MAR)

Telefonnummer till telesvar
Lämna ett meddelande så ringer vi upp
0416-27385 (arbetsterapeuter & fysioterapeuter)  
0416-27380 (sjuksköterskor) 




