
Hemsjukvården i Håbo 
Verksamhetens uppdrag 
Hemsjukvården i Håbo kommun ansvarar för hälso- 
och sjukvårdsinsatser i hemmet upp till sjuksköters-
kenivå. Hemsjukvård utförs av legitimerad sjukskö-
terska eller personal som fått delegering för uppgif-
ten. 
Landstinget har ansvar för alla läkarinsatser. 
Hemsjukvården gäller för alla som fyllt 17 år och 
har ett behov av hemsjukvård som beräknas löpa 
mer än 14 dagar. 
Hemsjukvården ansvarar även för tillfälliga hem-
sjukvårdsbehov hos personer med hemtjänstinsatser 
för personlig omvårdnad.  
Hemsjukvården ansvarar för akuta sjukvårdsinsatser 
dygnet runt vid trygghetslarm. 

Verksamhetens uppgifter 
Hemsjukvård kan till exempel vara provtagning, 
läkemedelshantering och såromläggningar. 

Palliativ vård 
I nära samarbete med Palliativa Enheten i Enköping 
ges även palliativ vård och stöd till boende i Håbo 
kommun. På uppdrag av landstinget utförs också 
viss avancerad sjukvård i hemmet. 

Bli inskriven i hemsjukvården 
För att bli inskriven i hemsjukvården, krävs ett 
överlämnande från landstingets läkare eller di-
striktssköterska. Detta sker oftast i samband med 
vårdplanering eller med ett meddelande innehållan-
de ett vårdunderlag. I vissa fall kan du själv ta kon-
takt. 

Kvalitetsdeklaration 
Kontinuitet, trygghet, säkerhet 
  Du får en namngiven sjuksköterska som är 

ansvarig för din omvårdnad. 
  Legitimerad sjuksköterska finns tillgänglig 

dygnet runt.  
  Dina behov av hemsjukvård bedöms indivi-

duellt i samråd med Dig och eventuellt när-
stående och dokumenteras. 

  Vi utför hemsjukvård enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

  Vi arbetar under sekretess. Om vi ska kunna 
föra information vidare till andra vårdgivare 
behövs samtycke från Dig. 

Tänk på att 
  Att Du meddelar oss i förväg om Du inte är 

hemma eller har fått förhinder. 
 
 

Kontaktinformation  
Har Du frågor eller synpunkter på verksamheten 
kan Du kontakta; 
 
Gruppledare: Marie Andersson 0171- 
marie.andersson@habo.se 
 
Enhetschef: Ulrika Wahlstrand 0171-52979 
ulrika.wahlstrand@habo.se 
 
 
 

mailto:marie.andersson@habo.se
mailto:ulrika.wahlstrand@habo.se


Hjälp oss att bli bättre! 
Meddela oss Dina synpunkter på hur vi utför 
vårt uppdrag. Det gör Du genom att: 
 
Gå in på vår webbplats: 
www.habo.se/synpunkter 
 
Skicka SMS: skriv Håbo mellanslag och Ditt 
meddelande till 71350. 
 
Skicka E-post till: 
synpunkter@habo.se 
 
Skicka ett brev till: 
Synpunkter 
Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 
 
Ring oss: 
På telefon 0171-525 00 
 
 
 
 
 
Personuppgifter som sänds till kommunen behand-
las enligt personuppgiftslagen, PUL. Du medger att 
informationen Du lämnar får lagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt begära 
utdrag och rättelser. 
 

Socialförvaltningen i 
Håbo kommun 

 
 
 
 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med  

sociala verksamheter i Håbo kommun  
har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, öd-

mjukhet, respekt och omtanke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håbo kommun,  
Socialförvaltningen 
746 80 BÅLSTA 
Telefon: 0171 - 525 00 vxl 
Telefax: 0171 - 563 33 
Hemsida: www.habo.se 

 
 
 
 

 

Hemsjukvård 
 
 
 
 
 

 
 

Kvalitetsdeklaration 
– ett sätt att tydliggöra innehållet i den 

kommunala servicen. 
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