Hemvårdens
läkartjänster

Broschyr om aktiviteten vid hemvårdens läkare-enheten

Vad gör hemvårdsläkaren i praktiken?
Hemvårdens läkartjänst består till
största delen av allmänläkare med
inriktning på geriatrik. Vi har också
ett flertal specialistläkare i vår tjänst.
Vi erbjuder hälsocentralsläkartjänster
i hemmet åt de personer som omfattas
av hemvården och vars hälsotillstånd
regelbundet är ostabilt. På grund av
sjukdom och försämrad funktionsförmåga
klarar våra patienter oftast inte längre av
att besöka hälsocentralen.
En enskild hemvårdsläkare ansvarar
samtidigt för flera hemvårdsområden.
Våra läkare nås dagligen per telefon
av hemvårdsteamet. Hemvårdsteamet
består av patientens egenvårdare och
hemvårdens sjukvårdare.

Vem vårdas under
hemvårdsläkarens
uppsyn?
Våra blivande patienter hänvisas till
hemvårdsläkaren på förslag av hemvårdens personal, hälsocentralsläkaren,
sjukhuset eller minnespolikliniken.

Vårdansvaret förflyttas från hälsoscentralen till hemvårdsläkare i samförstånd
med patienten. Hemvårdsläkaren vårdar
sina patienter i nära samarbete hemvårdsteamet.
Om man man önskar byta läkare, är det
alltid möjligt att återgå till att vara klient
vid hälsostationen. Man kan dessvärre
inte byta det egna områdets hemvårdsläkare.

Hur arbetar vi inom
hemvårdsläkarkåren?
Våra hemvårdsläkare gör alltid ett första
kartläggningsbesök tillsammans med
vårdaren varefter vårdansvaret oftast
flyttas över till vår läkare. Under kartläggningsbesöket sätter sig hemvårdsläkaren in i patientens sjukdomshistoria
och gör en helhetsbedömning av
patientens aktuella hälsotillstånd och
medicinering, samt eventuella behov av
hjälp, stöd och rehabilitering. Därtill kan
hemvårds-läkaren utgående från besöket
ge utlåtanden för t.ex. ansökan om vårdbidrag för pensionstagare eller ansökan
om transportunderstöd (taxikort).
Eftersom våra patienter ofta är multisjuka, sköra och ålderstigna diskuterar
vi i allmänhet också med patienten om
hens tankar och önskemål om vården
i livets slutskede samt om eventuella
vårdbegränsningar.

Patientens anhöriga informeras rutinmässigt om de kommande hembesöken
där de alltid är välkomna att delta.
Hembesöken sker alltid tillsammans
med hemvårdens skötare.

Ifall nya besvär uppstår eller måendet
förändras, konsulterar hemvårdens
vårdare läkaren, som bedömer behovet
av eventuella fortsatta undersökningar
eller vård.

Efter det första kartläggningsbesöket
träffar hemvårdsläkaren sina patienter
i samband med de regelbundna hembesöken. Våra läkare hålls ständigt
uppdaterade om patientens hälsotillstånd
genom vårdteamets regelbundna
uppföljning.

I samband med en plötslig sjukdom
diskuterar vårdteamet och hemvårdsläkaren hur en brådskande bedömning
av sjukdomen bäst kan arrangeras.
Hemvårdsläkaren nås under tjänstetid
genom hemvårdens skötare. Lämna gärna
in ett ringbud så kontaktar vi er!
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