
 

 

 

 

 

 

Från och med 1 februari 2013 har kommunerna i 
Norrbotten ansvaret för hemsjukvårds-
patienter, för hjälpmedel i hemmen, för 
hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast samt för medicinsk fotvård.     

Bedömning om patienten är en 
hemsjukvårdspatient eller inte görs av kommunens 
sjuksköterska och landstingets läkare gemensamt i 
en Samordnad Individuell Planering (SIP) som 
erbjuds och görs tillsammans med patient.  
Patienten ska lämna samtycke till denna planering. 
 
Patienten kan inte själv välja vilken verksamhet 
hon/han vill tillhöra. 
Efter behov medverkar även kommunens och/eller 
primärvårdens arbetsterapeut och sjukgymnast i 
planeringen. 
 

Trygg och säker vård 
 
Hälso- och sjukvården i hemmen ska vara trygg 
och säker dygnet runt. 
Vården ska utgå från den enskildes behov och 
livskvalitet.  
  

Kommunen har ansvaret för alla hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt rehabilitering som utförs i 
hemmen av distriktssköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast. 

Det gäller: 

• Personer över 18 år 

• Hela dygnet, årets alla dagar 

• Både planerade och oplanerade besök i 
hemmet 

• Handledning av hemtjänstpersonal i 
vardagsrehabilitering 

• Förskrivning av hjälpmedel 

• Bostadsanpassningsintyg 

 
De som är i behov av sjukvård ska i första hand 
vända sig till sin hälsocentral.  

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta 
sig till hälsocentralen kan hälsocentralen eller 
sjukvårdsrådgivningen (1177) beställa hembesök 
av kommunens distriktssköterskor/arbetsterapeut 
eller sjukgymnast. 
När socialtjänsten övertar ansvaret för läkemedel 
ska patienten tillhandahålla ett säkert låsbart 
medicinskåp enligt beslut i Socialnämnden 170228.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avgifter 
Patienter inskrivna i hemsjukvården betalar 300 
kr/månad.  
Vid del av månad beräknas avgiften utifrån hur 
många dagar man varit inskriven i hemsjukvården. 
Alla avgifter beräknas på 30 dagar/månad. 

 
Ingen höjning av avgifterna har skett för hjälpmedel 
(ingår ej i maxtaxan).  
De vanligaste kostnaderna är: 
Rullator – egenavgift 300 kr per styck 
Stödkäpp eller armbågskryckor inklusive tillbehör: 
100 kr per styck. 
Hygienhjälpmedel utan hjul – egenavgift  
300 kr/styck 
Förbrukningsartiklar vid inkontinens -  
egenavgift 170 kr per tolvmånaders period. 
 
Fotvård:  
250 kr/besök för medicinsk fotvård (ingår ej i 
maxtaxan) 
 
Är man inte en hemsjukvårdspatient betalar man 
en avgift för hembesök enligt taxa fastställd av 
kommunstyrelsen. 
 
Avgift för hemsjukvård, hembesök och 
förbrukningsartiklar vid inkontinens räknas in i 
kommunens maxtaxa som år 2021 är max 2138 kr. 
 
Ingår ej i Landstingets högkostnadsskydd. 
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Aktuella telefonnummer och telefontider 
 

Jokkmokks kommuns växel:  
0971-17 000  

 
Chef för hemsjukvården: 

0971-17302 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska:  
0971-173 01 

 
Avgiftshandläggare: 

0971-171 39 

 
Hemsjukvårdssköterska 

nås per telefon 
vardagar kl 8.15 - 9.00 
                  14.00-14.30 

Vuollerim med omnejd: 0971-17336 
Jokkmokk Solrosen:      0971-17313 
Jokkmokk Satelliten:      0971-17314 
Porjus med omnejd:       0971-17163 

 
 

Sjukgymnast och arbetsterapeut 
nås per telefon  

vardagar kl 11.00-12.00 
Sjukgymnast: 0971-17284 

Arbetsterapeut: 0971-17148 
 

Övrig tid och för mer information kontakta kommunens växel 
Tel: 0971-17000 

 
 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3biu5uTSAhWHiSwKHYehB1EQjRwIBw&url=http://62.80.138.132/skolor/skolbilder/hamtabilder.php?kat%3D%26page%3D4&psig=AFQjCNGP9OxFblRiniVDhWvjjI0iSkGILg&ust=1490089523483739

