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Om du eller din närstående behöver hjälp med vård
och omsorg
När du eller din närstående märker att det inte fungerar såbra hemma längre är det viktigt
att veta vart ni kan vända er. Det är inte alltid vård på sjukhuset som är lösningen utan en
bra planering tillsammans med vårdcentral, kommun och sjukhus. Träning och annan hjälp i
hemmet kan göra att du klarar dig själv i större utsträckning.
Att vara förberedd och veta vart du ska vända dig för att få information om du behöver hjälp
är en bra början. Om det inte handlar om livshotande tillstånd ska du vända dig till din
vårdcentral.

Vårdcentralen
Alla i Sverige tillhör en vårdcentral. Du har rätt att välja vilken vårdcentral du önskar, om du
inte väljer så tilldelas du en vårdcentral utifrån din bostadsadress. Här finns basen för hälsooch sjukvården både för att förebygga ohälsa och att undersöka, utreda och behandla både
fysisk och psykisk sjukdom för alla åldrar.
I Sörmland finns många olika yrkesgrupper på samtliga vårdcentraler. Bland annat finns
samordningssjuksköterskor. De ansvarar för att hjälpa till att samordna vård och
omsorgskontakter, att tillsammans med kollegor på vårdcentralen, sjukhuset och i
kommunen hitta lösningar utifrån vad just du behöver. Du kan kontakta
samordningssjuksköterskan på din vårdcentral både som patient och närstående för råd och
stöd. Samordningssjuksköterskan hjälper dig med andra kontakter om du önskar.
Ring din vårdcentral via Region Sörmlandskontaktcenter 0155-24 50 00 alternativt via
1177.se

Kommunen
Stöd, vård och omsorg
I varje kommun finns det biståndshandläggare som kan informera om hur olika insatser kan
vara till stöd för dig. Biståndshandläggare utreder och beslutar om stöd utifrån dina behov.
Vanliga insatser är trygghetslarm, hemtjänst och avlastning för närstående.
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Hemsjukvård
Hemsjukvård finns för dig som inte har möjlighet att ta dig till vårdcentralen. I
hemsjukvården finns distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter/sjukgymnaster och de arbetar tillsammans med vårdcentralen och
sjukhusens öppenvård. Det är sjukhuset eller vårdcentralen som beslutar om inskrivning i
hemsjukvård.
Hjälpmedel och rehabilitering
Hjälpmedel och rehabilitering i hemmet förskrivs och utförs av arbetsterapeuter och
fysioterapeuter/sjukgymnaster. Takontakt med din vårdcentral eller kommun för
bedömning om utprovning och träning kan ske på vårdcentral eller behöver ske i hemmet.
Stöd till närstående/anhörig
Om du som närstående/anhörig behöver stöd i din situation kan du vända dig till
anhörigstöd i din kommun som lättast nås via kommunens växel. Anhörigstödet är en service
som riktar sig till dig som lever nära någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en
funktionsnedsättning, fysiskt eller psykiskt. Det finns även stöd för dig som anhörig till någon
med missbruksproblematik. Många anhöriga tar ett stort ansvar och behöver samtal för
egen del, information, grupper för erfarenhetsutbyte och vägledning.
Samtliga av ovanstående funktioner i kommunen når du genom att ringa följande nummer
och efterfråga den funktion du önskar nå
Kommun
Eskilstuna
Strängnäs
Katrineholm
Flen
Vingåker
Nyköping
Oxelösund
Trosa
Gnesta

Telefonnummer
016-71 01 000
0152-29 100
0150-57 000
0157-43 00 00
0151-19 100
0155-24 80 00
0155-38 000
0156-52 000
0158-27 50 00

Takontakt i god tid såplanerar vi tillsammans, då hittar vi den bästa lösningen.

