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Hemsjukvård
Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
inte kan ta sig till vårdcentralen kan få hälso- och sjukvård i
sitt hem, så kallad hemsjukvård.

Hemsjukvård är ett gemensamt ansvar för kommunen och
Region Sörmland. I kommunen arbetar sjuksköterskor,
fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal.
Region Sörmland ansvarar för läkarinsatserna.

Du som är över 18 år och bosatt i Trosa kommun kan ha rätt 
till hemsjukvård. Personal på vårdcentral eller sjukhus bedömer 
ditt behov av hemsjukvård och ger ett uppdrag till kommunens 
hemsjukvårdspersonal.

När du inte längre behöver vård i hemmet skrivs du ut från
hemsjukvården och vänder dig som vanligt till
vårdcentralen för din hälso- och sjukvård.
www.regionsormland.se  

Sjuksköterska
Kommunens sjuksköterskor utför sjukvårdsinsatser på
ordination från läkare, till exempel läkemedelshantering,
sårvård eller provtagning. Sjuksköterskor instruerar också
omvårdnadspersonal att utföra en del sjukvårdsuppgifter.

Rehabilitering
Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar
med hemrehabilitering. Rehabiliteringen innebär att du
tränar för att förbättra eller återfå förmågor som behövs i
vardagslivet.

Läkare
Region Sörmland ansvarar för läkarinsatser. Kommunens
hemsjukvård samarbetar med Trosa vårdcentral.
Alla som får hemsjukvård erbjuds en
namngiven läkare på vårdcentralen och en namngiven
sjuksköterska i kommunens hemsjukvård.
Vanligtvis vänder du dig till vårdcentralen vid behov av
läkarbesök. Om dina medicinska behov så kräver kan du
erbjudas läkarbesök i hemmet.
Du som bor på ett särskilt boende kan få hjälp av en Sjuksköterska att 
boka hembesök av Läkare.



Sekretess och samtycke
För att kunna ge en god och säker vård behöver personalen
i hemsjukvården inhämta nödvändig information
från Region Sörmland. Det finns även möjlighet för vårdgivare att
på elektronisk väg dela journaluppgifter med varandra. 
Det kallas sammanhållen journalföring. 

Ditt samtycke krävs för att den legitimerade hälso- och
sjukvårdspersonal ska kunna ta del av journaluppgifter från andra 
vårdgivare.
Med samtycke menas att du, eller en legal företrädare, säger ja till att 
nödvändiga uppgifter inhämtas och lämnas vidare mellan vårdgivare 
som är delaktiga i din vård.

De personuppgifter som lagras om dig lyder under sekretess som 
betyder att bara den som vårdar dig får ta del av informationen.

All personal inom hemsjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att 
ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller 
om din privata situation utan att du själv har godkänt det.
 
 
 
 
 
 
 
Avgifter
För kommunens hemsjukvårdsinsatser betalar du 169 kr/mån (2022). 
Avgiften ingår i kommunens maxtaxa som är taket för månadsavgiften 
för hemtjänst.
Om du vill att din hemsjukvård ska ingå i maxtaxan lämnar
du uppgift om dina inkomster och bostadskostnader till
kommunen. Du som har hemtjänst har redan lämnat dessa
uppgifter.
Avgift för läkarbesök betalas till landstinget och ingår i
Region Sörmlands högkostnadsskydd.

Information enligt GDPR 
 
Personuppgifter behandlas fr.o.m. 25 maj 2018 enligt GDPR
(dataskyddsförordningen).
För information om behandling av personuppgifter enligt GDPR vid
hantering av ärenden rörande Vård och omsorg bifogas i separat dokument.



För att kunna förbättra hemsjukvården använder
kommunen och Region Sörmland nationella kvalitetsregister.

• Senior alert – förebygga fall, trycksår och undernäring
• Svenska Palliativregistret – god vård i livets slut
• Svenska Demensregistret – behandling vid demens
• BPSD-registret – bedömning av beteendemässiga och
psykiska symtom vid demens. 
Du kan när du vill avsäga dig att vara med i våra kvalitetsregister.

Kontakt
Postadress: Hälso- och sjukvårdsenheten, 619 80 Trosa

Besöksadress: Industrigatan 8 B

Tel. växel: 0156 - 520 00 Fax 0156 - 521 61

Sofia Lind, Enhetschef  

Tel. 0156-521 77      E-post: sofia.lind@trosa.se 

Sjuksköterska
Tel. 0156-523 87  Ordinärt boende

Tel. 0156-521 84  Häradsgården

Tel. 0156-521 44  Trosagården

Tel. 0156-521 11  Ängsgården

 

Heidi Frykman, Biträdande Enhetschef 

Tel. 0156-520 33      E-post: heidi.frykman@trosa.se 

 

Arbetsterapeut/Fysioterapeut  
Tel. 0156- 521 60      

Dina kontakter
Sjuksköterska ........................................... tel....................... 

Arbetsterapeut........................................... tel....................... 

Fysioterapeut ............................................... tel........................
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