Till dig som får
hälso- och sjukvård
i hemmet
Den 20 januari 2014
tar din kommun över
huvudansvaret för
hälso- och sjukvård
i hemmet.
Vad betyder det
för dig?

Din kommun tar över hemsjukvården
Vad betyder det för dig?

Den 20 januari 2014 tar din kommun över huvudansvaret
för hälso- och sjukvård i hemmet från landstinget.

Du kommer att få hälso- och sjukvård
hemma på samma sätt som tidigare,
men nu är det din kommun som har
ansvaret.

Konkret betyder det att personal som
arbetar med hemsjukvård – distriktssköterskor, sjuksköterskor och skötare,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster
– i fortsättningen kommer att ha sitt
uppdrag från kommunen. På samma sätt
som till exempel hemtjänstpersonal har.

I många fall kommer det att vara samma
personer som tidigare som kommer
hem till dig. Många som arbetar med
hemsjukvård i landstinget idag fortsätter
med det, men har sitt uppdrag från
kommunen i stället.

En bättre helhetsbild
Detta innebär att personalen som ger
vård, omsorg och rehabilitering i hemmet får en bättre helhetsbild av just
dina behov. Det gör att de tidigare kan
se vilka insatser du behöver, och också
se till att du får dem.

Vem berörs av förändringen?

Du får hälso- och sjukvård hemma
precis som tidigare, men nu är det
din kommun som har huvudansvaret.

Lite förenklat kan man säga att du som
behöver hälso- och sjukvård i hemmet
får det av kommunen. Precis som
tidigare kommer den som kan ta sig
till en vårdcentral eller mottagning att
få hälso- och sjukvård av landstinget.
Landstinget kommer fortfarande att
ansvara för läkarna och allt de gör i
hemsjukvården. Landstinget ansvarar
också för specialiserad hemsjukvård,
inklusive specialiserad rehabilitering.

Vi behöver ta del av dina uppgifter
För att du ska få så god vård som möjligt
behöver de som arbetar i kommunens
hemsjukvård få tillgång till vissa uppgifter i din
patientjournal hos landstinget.
Det är bara den personal som arbetar med
din vård som har rätt att ta del av uppgifterna i din journal och för att få göra det måste
de ha ditt samtycke. Därför får du en blankett att skriva under med din namnteckning.
Blanketten får du av den personal som i
dag kommer hem och ger dig hemsjukvård.
När du har fyllt i den, tar de med blanketten
tillbaka till vårdcentralen eller kliniken.
Om du säger nej till samtycke tar du själv
ansvar för att informera vårdpersonalen om

det de behöver veta för att kunna ge dig en
god och säker vård. Det är värdefullt, både
för dig och för vårdpersonalen, att du ger ditt
samtycke till att de får ta del av uppgifter ur
din journal i landstinget.

Här får du veta mer
Din kontaktperson i hemsjukvården kan ge dig mer information.
Du kan också kontakta din vårdcentral eller din kommun.
Boxholms kommun

0142-895 00

www.boxholm.se

Finspångs kommun

0122-850 00

www.finspang.se

Kinda kommun

0494-190 00

www.kinda.se

Linköpings kommun

013-20 60 00

www.linkoping.se

Mjölby kommun

0142-850 00

www.mjolby.se

Motala kommun

0141-22 50 00

www.motala.se

Norrköpings kommun

011-15 00 00

www.norrkoping.se

Söderköpings kommun

0121-181 00

www.soderkoping.se

Vadstena kommun

0143-150 00

www.vadstena.se

Valdemarsviks kommun

0123-191 00

www.valdemarsvik.se

Ydre kommun

0381-66 12 00

www.ydre.se

Åtvidabergs kommun

0120-830 00

www.atvidaberg.se

Ödeshögs kommun

0144-350 00

www.odeshog.se

Landstinget i Östergötland

010-103 00 00

www.lio.se

Sjukvårdsrådgivning
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www.1177.se

Hemsjukvårdsreformen

www.lio.se/hemsjukvard
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Hemsjukvårdsreformen i Östergötland, ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland
och länets tretton kommuner.

