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Du kan bli erbjuden stöd av vårt Mottagningsteam om du 
efter sjukhusvistelse har behov av fortsatt vård/omsorg 
och/eller rehabilitering.

Varför hemgång med mottagningsteam?  

•	 Ökad trygghet

•	 Öka din självständighet

•	 Stödja dig i att kunna bo kvar i din bostad

•	 Ge dig goda förutsättningar till att göra det du själv kan, vill och måste 
göra

Vad händer efter din sjukhusvistelse?

När det bedöms att du inte längre är i behov av sjukhusvård kan du behöva 
stöd från kommunen. Vi erbjuder vårdplanering den dagen du kommer hem. 
Vi samtalar om din situation och vilket stöd du behöver efter sjukhusvistelsen. 
Fundera gärna på hur du vill att din vardag och livssituation ska se ut när du 
kommer hem.

Hur går vårdplaneringen till?

•	 Mötet äger rum hemma hos dig och tar ungefär en timme.

•	 Du själv/närstående berättar hur du klarar vardagen just nu och vad 
du behöver för stöd.

•	 Tillsammans kommer du och dina närstående med övriga deltagare 
överens om vilket stöd (t.ex. hemvård, hemsjukvård, rehabilitering, 
hjälpmedel) du behöver de närmaste veckorna.

•	 Mötet sammanfattas och tid för uppföljning bokas.

Vilka kan vara med vid vårdplaneringen?

•	 Du själv är viktigast

•	 Närstående/anhöriga får vara med om du önskar
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•	 Biståndshandläggare

•	 Undersköterska

•	 Sjukgymnast/Fysioterapeut

•	 Arbetsterapeut

•	 Sjuksköterska/Distriktssköterska

•	 Finns behov av tolk ordnar vi det

Stöd och behov

Mottagningsteamet ger dig stöd direkt vid hemkomsten. De hjälper dig dagtid 
och kvällar utifrån dina behov under två till tre veckor. På nätterna får du hjälp 
och stöd från ordinarie personal. Om inte dina behov kan tillgodoses hemma 
kan du bli beviljad en korttidsplats.

Vad händer sen?

Två veckor efter att du kommit hem har vi en uppföljning. Om du bedöms ha 
behov av fortsatta stödinsatser efter två till tre veckor tar ordinarie hemvård 
och hälso- och sjukvårdspersonal hand om dig.

Kostnad

Ordinarie hemtjänsttaxa i Båstads kommun

Kontakt

Biståndshandläggare 0431-774 88

Sjuksköterska 0431-774 17, 0431-773 04

Arbetsterapeut: 0431-777 43

Sjukgymnast/Fysioterapeut 0431-774 29

Undersköterska: ...............................................



Telefonväxel
0431-770 00
Webb
www.bastad.se
Instagram
www.instagram.com/bastadskommun
Facebook
www.facebook.com/bastadskommun

Öppettider kommunhuset
Måndagar, onsdagar och torsdagar 08.00 - 16.30 
tisdagar 08.00 - 18.00 
fredagar 08.00 - 15.00 


