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omvårdnad gävle

Hemsjukvård 

Om du är över 18 år och på grund av sjukdom eller 
skada är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i 
mer än två veckor kan du få hemsjukvård i det 
egna hemmet. Förutsättningen för att få hem-
sjukvård är att du inte på egen hand eller med 
hjälp av  assistans kan ta dig till hälsocentral eller 
annan inrättning.

Vad är hemsjukvård?
Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt, alla 
dagar i veckan och utförs i din bostad av distrikts
sköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/
fysioterapeut. Vid inskrivning i hemsjukvården gör 
hemsjukvårdens personal en bedömning av vilka 
insatser du behöver (så kallad vård planering). 
Därefter upprättas en vård/  rehabplan tillsammans 
med dig. Planen beskriver lämpliga åtgärder och 
mål för din vård.

Distriktssköterska
Distriktssköterskan hjälper till med sjukvårdande 
insatser, till exempel sårvård, provtagning, 
läkemedelshantering och vård i livets slutskede. I 
Gävle kommun finns distrikts sköterska i aktiv 
tjänst dygnet runt. Distriktssköterskan sam arbetar 
med ansvarig läkare på hälsocentralen.

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut
Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut 
ansvarar för bedömning och behandling av 
funktions och aktivitetsförmåga. De kan hjälpa 
till med rådgivning, träning, behandling och 
utprovning av hjälpmedel.

Hemtjänstpersonal
Hemsjukvårdens personal samverkar med samt liga 
hemtjänstutförare. Hemsjukvården kan delegera 
vissa sjukvårdsuppgifter till hemtjänst personalen.

Intyg för nödvändig tandvård
Vissa äldre och personer med funktionsned
sättning har rätt till fri munhälsobedömning och 
nödvändig tandvård till hälso och sjukvårdstaxa. 
Din biståndshandläggare bedömer om du tillhör 
denna grupp och skriver ett tandvårdsintyg.

Vad kostar det?
För hemsjukvård betalar du 300 kronor per 
månad, oavsett antal besök. Avgiften minskas om 
det behövs för att du ska garanteras ditt minimi
belopp. Hemsjukvård ingår i maxtaxan. 
Läs mer i ”Avgifter för hjälp i hemmet och vård- och 
omsorgsboende”.
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Har du behov av hemsjukvård
Vid behov av hemsjukvård, kontakta läkare på din 
hälsocentral för en första bedömning. Du kan 
också kontakta hemsjukvården i ditt område för 
mer information.

Kontaktuppgifter hemsjukvården  
Gävle kommun

Vardagar kl 07.00-16.30

Andersberg    026-17 29 65

Bomhus    026-17 29 86

Brynäs     026-17 29 85

Centrum    026-17 29 96 

Hamrånge (07.00-15.30) 026-17 29 50

Hedesunda (07.00-15.30) 026-17 29 52 

Sätra     026-17 29 98

Söder    026-17 29 71 

Hille, Strömsbro, Stigslund  026-17 29 95

Valbo, Hagaström   026-17 29 97

LOV    026-17 88 25


