••• Hemtagarteam

Trygghet för dig och anhöriga/närstående
i samband med hemkomst
från sjukhus eller korttidsboende

Trygg hemgång med hemtagarteam
Vårt team består av undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och biståndshandläggare.
• Vi är det team som möter upp dig direkt vid hemkomsten från sjukhuset
eller efter en kortidvistelse på något av kommunens korttidsboenden.
• Du kommer under den första veckan efter hemgång få stöttning i din
vardag med träning, hjälpmedel, medicin samt omvårdnad. Syftet är att
du ska öka din självständighet samt att stödja dig i att kunna bo kvar i
din bostad. Vi vill ge dig goda förutsättningar att göra det du själv kan,
vill och måste göra.
• Målet, är att du och din anhörig/närstående ska känna trygghet och delaktighet vid hemkomst.
Hemtagarteamet arbetar dagtid måndag-fredag samt kvällar måndagtorsdag. På fredagkvällar, natt och helg finns hemtjänst och sjuksköterskor
som arbetar i ditt geografiska område om du har behov av hjälp. Vi har ett
nära samarbete med hemtjänsten samt hälso- och sjukvårdspersonal i ditt
område.

Uppföljning
Inom cirka åtta dagar träffas vi i ditt hem för att göra en uppföljning och
planera ditt eventuella fortsatta behov av stöd och hjälp.

Vilka kan vara med vid uppföljningen?

• Du själv är viktigast.
• Närstående/anhöriga får vara med om du
önskar.
• Biståndshandläggare
• Personal från hemtagarteamet.
• Personal från hemtjänsten i ditt område.

Vad händer sedan?
Hemtjänsten i ditt område tar över om du har behov av fortsatt stöd
och hjälp.
Det beslutas om du ska vara inskriven i kommunal hälso- och sjukvård eller höra till primärvården, enligt de regler som finns i hälsooch sjukvårdsavtalet.

Kontakt måndag–fredag
Du når oss på följande telefonnummer dagtid:
Undersköterska (nås fram till 21.30 måndag-torsdag):
Biståndshandläggare:
Sjuksköterska:
Sjukgymnast:
Arbetsterapeut:

Ditt mål med hemtagarteamet
Under den här perioden med hemtagarteamet är ditt individuella mål:

Hjälp oss att bli bättre!
Säg vad du tycker! Har du synpunkter på socialtjänsten? Vi tycker att
det är värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer eller klagomål, det
ger oss en chans att förbättra vår verksamhet.
Vår blankett ”Säg vad du tycker” finns tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida:
http://www.lulea.se/omsorg--stod/sag-vad-du-tycker.html
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