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Hemsjukvård i Falu kommun
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Sektionen för hälso- och sjukvård

KommunRehab
(arbetsterapeuter och fysioterapeuter)

Sjuksköterskor inom VOB, LSS, psykiatri 
och jour

Hemsjukvården (sjuksköterskor)

Korttidsenheten 
Lunden/trygghemgångsteam
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Sektionen hälso- och sjukvård uppdrag

Sektionen ansvarar för att säkerställa en god hälso- och 

sjukvård i de verksamheter där kommunen har ett hälso-

och sjukvårdsansvar. 

Kommunen ska även erbjuda habilitering, rehabilitering 

och hjälpmedel för funktionshindrade i samband med 

hälso- och sjukvård som omfattas av kommunens ansvar.
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Hemsjukvård

• Hemsjukvård är till för patienter som inte på egen hand eller med 

stöd kan ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen). De kan då få 

hjälp i hemmet

• Inom kommunens hemsjukvård arbetar sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter, undersköterskor och 

rehabiliteringsassistent

• Ansvaret för hemsjukvård gäller hela dygnet, året runt. 

Hemsjukvård kan handla om både planerade och mer tillfälliga 

besök i hemmet för alla oavsett ålder och sjukdom. Personer som 

skrivs in i hemsjukvården har en vårdplan. Hemsjukvård omfattar 

även förskrivning av hjälpmedel
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Personalsammansättning hemsjukvården
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Personalsammansättning KommunRehab

Befattning Antal medarbetare Anteckning

Enhetschef 1

Gruppledare (2) Två fysioterapeuter;

klinik/gruppledare 80/20

Leg arbetsterapeut 12

Leg fysioterapeut 14

Rehabassistent 2

Hjälpmedelssamordnare 1 + tjänsteköp 0,5 åa

Totalt 30
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Ansvarsfördelning mellan FK och Region Dalarna

Kommunen ansvarar för:

• Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut och 

fysioterapeut för patienter inskrivna i hemsjukvården

• Planerade och mer tillfälliga hembesök

• Rehabilitering i hemmet

• Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning

• Förskrivning av hjälpmedel i hemmet

Regionen ansvarar för:

• Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso-

och sjukvården.
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Hemsjukvårdspatient och hembesökspatient

Hemsjukvårdspatient

Antal patienter idag - 69

- All planerad hälso- och sjukvård på 

primärvårdsnivå

- Hemsjukvård omfattar alla 

sjuksköterskeinsatser samt rehabinsatser 

av arbetsterapeut och fysioterapeut

- Vårdplan ska finnas 

- Ansvaret omfattar hela dygnet

- Allmän palliativ vård ingår

- Omfattar alla åldrar

Hembesökspatient (sjuksköterska)

Antal patienter idag – 450

Hembesökspatient (rehab)

Antal patienter idag ca 550- 600

- Tröskelprincipen

- Vårdbegäran

- Omfattar alla åldrar

- Både planerade och mer tillfälliga besök
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Hemsjukvård

• Områdesindelning – Väst, Centrum och Öst

• Samordningsfunktion

• Läkarbemanning

• Planeringsstöd - TES

• Nära samarbete med hemtjänstgrupperna (20 grupper)

• Teambaserade ronder

• Riskbedömningar enligt Senior Alert
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KommunRehab
Kontakt för medborgaren

Hemsjukvården

Telefontid vardagar (utom torsdag) 08.15- 09.15

023- 832 20

Förutsättning: kontakt med vårdcentralen tagen eller befintlig kontakt
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Frågor?


