
 

 

  
Kontaktuppgifter  

Sjuksköterska område norr 
Centrala Mölndal, Stensjön, Bifrost, Eklanda, Krokslätt 
031-315 24 79 
Vardagar kl. 07.30–15.00 

Sjuksköterska område söder 
Lindome, Kållered, Rävekärr, Åby, Balltorp 
031-795 31 51  
Vardagar kl. 07.30–15.00 

Sjuksköterska jour 
031-315 24 79 
Alla dagar kl. 15.00–7.30. Dygnet runt på helger och röda dagar.  

Kommunrehab Mölndal  
031-315 23 53  
Alla vardagar kl. 10–12. Övrig tid, tala in meddelande via 
telefonsvarare. 

Mina kontakter:___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

HEMSJUKVÅRD 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
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Om hemsjukvård 

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta 
dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala 
hemsjukvården. Hemsjukvård får du som bor i det egna hemmet.  

Det är den legitimerade sjukvårdspersonalen som bedömer om du 
har rätt till hemsjukvård. 

Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en 
sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. I Mölndals stad 
finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna 
i hemsjukvården. 

Det här kan vi hjälpa dig med 

Hemsjukvården är anpassad efter dina individuella behov och sker i 
samarbete med primärvård och sjukhus. Du kan få vård och 
rehabilitering i hemmet under en kortare eller längre period.  

Rehabiliteringen kan bestå av träning men det kan också bli 
aktuellt att prova ut hjälpmedel och/eller anpassa din bostad. 

Genom hemsjukvården kan du få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser, 
exempelvis: 

• medicinering 
• omläggning 
• behandling 
• rehabilitering 
• habilitering 
• bedömning och utprovning av hjälpmedel 

 

 

 

Vårt arbetssätt 

Hemsjukvårdens personal ingår i det tvärprofessionella teamet runt 
dig som patient och samarbetar med omvårdnadspersonal och 
andra berörda aktörer där målet är att få en bra helhetsbild av din 
situation för att kunna ge en god vård och rehabilitering.  

Hemsjukvårdens personal har ett systematiskt arbetssätt och arbetar 
förebyggande för att förhindra trycksår, fall och undernäring. 

Avgifter 

Du betalar samma avgift oavsett omfattningen av hjälp. 
Hemsjukvården ingår i maxtaxan. Det innebär att även om du har 
fler insatser, till exempel hemtjänst, ska du aldrig betala mer än det 
belopp riksdagen beslutat som maxtaxa. 

I avgiftsbroschyren kan du läsa om vilka avgifter som gäller. 
Avgiftsbroschyren hittar du på vår webbplats, www.molndal.se.  
Du kan även beställa den i tryckt form. Ring 031-315 24 00 eller 
maila till voo-avgiftsenheten@molndal.se. 

Behöver du läkare? 

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din husläkare eller 
vårdcentral. Du kan även ringa 1177 Vårdguiden för 
sjukvårdsrådgivning eller besöka 1177.se.  

Vid nödsituation ringer du SOS Alarm på 112. 

 
 

 

 

 


