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VELLINGE HEMSJUKVÅRD 
 

 

På uppdrag av Vellinge kommun ansvarar  

Förenade Care för hemsjukvården i kommunen. 

Uppdraget omfattas av omvårdnadsinsatser, fö-

rebyggande hembesök, rehabilitering, hjälpme-

del, samordning vid utskrivning och demenssjuk-

sköterska.  

 

Med tvärprofessionella team bedriver Förenade 

Care hälso- och sjukvård och rehabilitering i 

hemmet. Det utförs omvårdnads- och rehabilite-

ringsinsatser samt uppföljning och dokumentat-

ion enligt gällande lagstiftning. Teamet arbetar 

med att främja en god och säker vård. Arbetet 

präglas av ett salutogent, flexibelt och lösnings-

orienterat arbetssätt med den enskildes behov i 

centrum.  

 

Förebyggande hembesök 

Du som fyller 80 år under året och som inte har 

någon kontakt med kommunens omsorgsavdel-

ning kommer att kontaktas av personal från För-

enade Care. De erbjuder ett kostnadsfritt före-

byggande hembesök med informationssamtal 

för att öka möjligheten att göra dig trygg och 

säker i hemmet. 

 

Hemsjukvård 

Du kan få sjukvård och rehabilitering i ditt hem 

när du på grund av sjukdom eller fysisk eller psy-

kisk funktionsnedsättning inte kan ta dig till vård-

central eller läkare på egen hand eller med 

stöd. Kontakta din läkare på vårdcentralen för 

bedömning. Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet 

runt årets alla dagar. De kan bland annat 

hjälpa dig med sårvård, inkontinensskydd, injekt-

ioner och läkemedel. Omvårdnadsinsatser och 

specifik rehabilitering kan även utföras av om-

vårdnadspersonal på delegation av legitimerad 

personal. 

 

Rehabilitering 

Om du inte kan lämna ditt hem för träning hos 

fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut 

på din vårdcentral kan du få stöd med träning 

och rehabilitering i hemmet. Våra arbetstera-

peuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster gör 

en bedömning och utformar därefter träning 

och rehabilitering efter ditt behov. Detta görs till-

sammans med dig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpmedel 

 

Du som är folkbokförd i Vellinge kommun, är 

över 20 år och har svårt att klara din vardag kan 

du behöva hjälpmedel för att öka din självstän-

dighet. Du kan erhålla hjälpmedel för att under-

lätta din vardag och för att bo kvar i din in-

vanda miljö. Exempel på hjälpmedel kan vara 

rollator, rullstol, duschpall.  

 

Det är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/ 

sjukgymnast som utifrån en behovsbedömning 

provar ut och visar dig hur du använder hjälp-

medlet. Om hjälpmedel inte är tillräckligt finns 

det även möjlighet att få sin bostad bostadsan-

passad. För kontakt med handläggare för bo-

stadsanpassning 040-42 50 00.  

 

Hjälpmedel för personer under 20 år liksom  

elrullstolar och vissa andra hjälpmedel sköts av 

Region Skåne.  

 

Planerad operation 

Kontakta oss i god tid inför en operation om du 

tror att du behöver få hjälpmedel utprovade 

040-42 50 00.  

 

Ditt ansvar för hjälpmedel 

Du ansvarar för rengöring och underhåll av 

hjälpmedlet, som att byta däck och slang på 

rullstol. Om du upptäcker något fel på hjälp-

medlet ska du genast kontakta arbetsterapeut 

eller fysioterapeut/sjukgymnast. 
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Återlämna hjälpmedel 

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska 

det snarast återlämnas rengjort till hjälpmedels-

återlämningen på Perstorpsgatan 20, den röda 

träbyggnaden, i Vellinge. Öppet varje dag, 

även på helger, afton och röda dagar kl. 07.00-

17.00 

 

Om du inte är folkbokförd i kommunen 

Du som inte är folkbokförd i Vellinge kommun 

har möjlighet att hyra vissa hjälpmedel via 

Sodexo Hjälpmedel, telefon 010-250 69 00. 

För övriga hjälpmedel hänvisas till din hemkom-

mun, hjälpmedelsbutiker, internet eller liknande. 

 

Demenssjuksköterska och Silviasyster 

Demenssjuksköterska och Silviasyster kan ge 

stöd och råd till dig som drabbats av en de-

menssjukdom eller dig som är anhörig. Du som 

är orolig över symtom på minnessvikt men inte 

har diagnos kan vända dig till demenssjukskö-

terska och Silviasyster som kan lotsa dig rätt och 

förmedla kontakt med biståndshandläggare, 

hemsjukvård, primärvård eller anhörigstöd. De-

menssjuksköterskan kan även göra hembesök. 

 

Vår profil 

Förenade Care är ett familjeföretag med mång-

årig erfarenhet av vård och omsorg. Vi lägger 

stor vikt vid kvalitetsutveckling och en engage-

rad, välutbildad personal. Våra medarbetare 

omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet 

och service. ISO-certifierat inom kvalitet, miljö 

och arbetsmiljö. 

 

Vår personal 

Vi är en engagerad personalgrupp som består 

av arbetsterapeuter, demenssjuksköterska, di-

striktssköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, 

silviasyster, sjuksköterskor och verksamhetschef 

och biträdande verksamhetschefer.   

 

All vår personal jobbar utifrån mottot Omtanke-

Vänlighet-Service med dig som individ i cent-

rum. Vi lägger stor vikt vid bemötande och  

attityder. Personalen behandlar dig vänligt  

med omtanke och respekt samt värnar om  

integriteten. 

 

Din möjlighet att påverka 

Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna 

emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra 

och utveckla vårt sätt att arbeta. Förenade 

Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och 

eventuella klagomål ska hanteras.  

 

Fakta 

I Vellinge kommun driver Förenade Care 

• Hemtjänst  

• Hemsjukvård inom kommunens  

ansvarsområde 

• Servicehus Almgården, Bäckagården och 

Postgården med aktivitetscentra och  

restauranger 

• Vård- och omsorgsboenden Omtankens hus, 

Postiljonen, ST Knut/Aspen och Månstorps 

Ängar 

• Dagverksamheter 

• Personlig assistans, ledsagarservice och  

avlösarservice 

 

Förenade Care är sedan 20 år tillbaka ett  

familjeföretag som är verksamt inom vård- och  

omsorg, personlig assistans, hälso- och sjukvård, 

socialt boende och måltidsservice.  

Läs mer på www.forenadecare.com 

 

På Vellinge kommuns hemsida https://vel-

linge.se hittar du information om avgifter inom 

vård och omsorg. 

 
 

Kontakt 

 

Christina Bull 

Verksamhetschef 

Telefon: 040-42 57 40 

Epost: christinabu@forenadecare.com 

 

Förenade Care Vellinge hemsjukvård 

Kungstorpsgränden 3  

236 32 Höllviken  

 

Biträdande verksamhetschef  

Anna Winckler och Ann-Catrin Svensson 

Telefon: 040-42 57 02 och 040-42 50 88 

Epost: annaw@forenadecare.com och  

ann-catrins@forenadecare.com 

 

Demenssjuksköterska 040-635 47 47 

Silviasyster 070-019 17 83 

 

Du kan även kontakta oss via Vellinge kommuns 

växel 040-42 50 00 
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