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 TRYGG HEMGÅNG 
 

 

Vad innebär Trygg hemgång? 

Trygg hemgång är en förstärkning och komplet-

tering till den ordinarie hemtjänsten den första  

tiden efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse. 

Den som av biståndshandläggare bedöms ha  

behov av mer omfattande hjälp i hemmet efter 

sjukhusvistelse eller korttidsvistelse kan bli aktuell 

för denna insats.  

Trygg hemgång kan pågå under maximalt fyra 

veckor. Återhämtning och rehabilitering främjas  

i hemmiljö. Efter en period med Trygg hemgång 

kan du återgå till en vardag utan hjälp eller med 

hjälp från ordinarie hemtjänst.  

Att uppnå ökad självständighet är central i  

behovsbedömningen av insatsen Trygg hemgång. 

Det ska finnas ett rehabiliteringsbehov där  

Trygg hemgång kan göra dig mer självständig. 

 

 

Hemgång med uppstartsmöte 

Uppstartsmötet leds av en arbetsterapeut eller 

sjukgymnast. Insatser planeras utifrån dina behov. 

Med på mötet är undersköterska från hem- 

tjänstens Trygg hemgångsteam, vid behov även  

en sjuksköterska. En genomförandeplan görs som  

ligger till grund för hur de fortsatta insatserna  

ska genomföras. 

 

 

Genomförande 

Under de första dagarna genomför arbetstera-

peut och sjukgymnastbedömningar, ordinerar 

lämpliga hjälpmedel, sätter upp mål med träning 

och genomför den i samarbete med underskö-

terska. Sjuksköterska utför hälso- och sjukvårds-

insatser enligt läkarordination.  

Undersköterska utför övriga omvårdnads- och 

serviceinsatser enligt gällande genomförandeplan. 
 

 

 

Kontakt 

 

Om du har frågor om Trygg hemgång, kontakta 

biståndshandläggare i Vellinge kommun.  

Telefon 040-42 50 00 

 

 

 

 

 

 
 

 

Trygg hemgång med Forenede Care 

Forenede Care utför hemtjänst och hemsjukvård 

som vi driver inom ramen för kundval. Vi utför 

biståndsbeviljade insatser på uppdrag av Vellinge 

kommun. 

Trygg hemgångsteamet utgår ifrån Almgården  

och jobbar över hela kommunen. 

Forenede Care ansvarar för hemsjukvården i  

Vellinge kommun som inkluderar förebyggande 

hembesök, rehabilitering, hjälpmedel och demens-

sjuksköterska. 

 

 

I Vellinge kommun driver Forenede Care: 

• Hemtjänst och hemsjukvård 

• Hälso- och sjukvård inom kommunens ansvars- 

område 

• Servicehus Almgården, Bäckagården och Post-

gården med aktivitetscentra och restauranger 

• Vård- och omsorgsboende S:t Knut och Aspen, 

Omtankens hus, Postiljonen och Månstorps 

Ängar 

• Dagverksamheter 

• Personlig assistans, ledsagarservice och avlösar- 

service 

 
Forenede Care är del i den familjeägda Forenede  

koncernen som består av två affärsområden, Care  

och Service fördelat på fyra bolag. Forenede Care är 

verksamt inom vård och omsorg, personlig assistans, 

hälso- och sjukvård, socialt boende och måltidsservice. 

www.forenedecare.se 


