
Städ, tvätt och inköp 
Du som är 80 år eller äldre har rätt till 8 timmars 
serviceinsatser per månad och hushåll, till exempel 
hjälp med att städa, tvätta och handla. Timmarna 
fördelas efter dina önskemål. Hjälpen debiteras 
per timme. Är du yngre än 80 år och önskar 
serviceinsatser görs en behovsprövning. 
 
Trygghetslarm 
Du som har balansproblem, lider av oro eller av 
annan anledning vill kunna tillkalla hjälp kan 
ansöka om trygghetslarm. 

Duschning, hjälp med maten, 
påklädning, bäddning, promenad 
med mera. 
Du kan få hjälp med ovanstående efter 
behovsprövning av handläggare. 

Rehabilitering 
Du som är sjuk, skadad eller har ett 
funktionshinder som gör att du inte kan ta dig till 
vårdcentralen kan få hjälp av våra arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster i ditt hem. 

Vi fokuserar på att ta vara på dina resurser och göra 
det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem. 

Hjälpmedel 
Du som är över 20 år och sjuk eller har ett 
funktionshinder kan få hjälpmedel från 
kommunen. Våra arbetsterapeuter eller 
sjukgymnaster bedömer ditt behov, ordinerar, 
provar ut och visar dig hur du använder 
hjälpmedlet. 

Hemsjukvård 
Du som är för sjuk för att gå till Region Skånes 
distriktssköterska eller läkare kan få hjälp av 
våra sjuksköterskor i ditt hem. Du kan få hjälp 
med sårvård, inkontinensskydd, injektioner och 
medicinering. 

Demenssjuksköterska 
Du som är anhörig till demenssjuk är välkommen 
att kontakta vår demenssjuksköterska för stöd och 
rådgivning. 

(se nästa sida för fortsättning)

Detta kan kommunens vård- och 
omsorgsavdelning hjälpa dig med  
All hjälp i hemmet är behovsprövad. Det betyder att du 
måste ansöka om att få hjälp. Du ansöker hos kommunens 
biståndshandläggare.
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Korttidsboende
Om du under en begränsad tid är i behov av 
tillfällig vård och omsorg dygnet runt, kan du vara 
berättigad till korttidsboende.  På korttidsboendet 
finns det närhet till personal som stödjer med alla 
hjälpinsatser du behöver.

Växelvård 
Det finns avlösning i olika former för närstående, 
som vårdar en anhörig med stora omfattande 
hjälpbehov. I första hand ges avlösning i hemmet 
(se längre ned).
 
Vård- och omsorgsboende 
Du som trots omfattande hemtjänstinsatser ändå 
behöver mer vård och stöd, kan ansöka om plats på 
vård- och omsorgsboende. 

Avlösning 
Du som vårdar anhörig i hemmet kan få hjälp med 
avlösning i och utanför hemmet. 
 
Fixartjänst 
Fixartjänsten hjälper dig som är 65 år eller äldre 
och bor i Vellinge kommun med enklare uppgifter 
i hemmet. Syftet är att förebygga och motverka 
fall- eller halkolyckor. Tjänsten är kostnadsfri. 
Tjänsten erbjuds av extern vårdleverantör.  

Digicenter
DigiCenter vänder sig till dig som är 65 år och 
äldre och ska hjälpa dig ta ett steg framåt mot 
det digitala samhället. Du kan till exempel 
få rådgivning eller hjälp att installera appar. 
DigiCenter erbjuds på kommunens aktivitetshus av 
extern vårdleverantör. 

 

Särskild kollektivtrafik – 
färdtjänst 
Färdtjänst är en särskild del av kollektivtrafiken 
för dig som har en varaktig funktionsnedsättning 
som gör att du har svårt att förflytta dig på 
egen hand eller har svårt att resa med allmänna 
kommunikationsmedel.  

Ansökan 
Kontakta kommunens biståndshandläggare för 
information om hur du gör för att ansöka om den 
hjälp du anser dig behöva. 

Avgift 
Alla insatser är avgiftsbelagda enligt maxtaxan. Hur 
mycket du betalar beror på din inkomst. Avgiften 
betalas månadsvis i efterskott. Mer om avgifter kan 
du läsa på Vellinge kommuns hemsida, ”Avgifter 
inom vård och omsorg”. 

Kontakt

Vellinge kommun
Biståndshandläggare
040- 42 50 00


