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Här kommer en presentation till dig som ska ha 
verksamhetsförlagd utbildning inom Söderköpings kommun; 

hälso- och sjukvård 
 
 
 
 
Huvudhandledarna i Söderköpings kommun 2017-11-07 



Söderköpings kommun; Hälso- och sjukvård 

Inom hälso- och sjukvård ingår ansvarsområdet för sjukvård och rehabilitering i 
hemmet, på särskilda boenden samt på boenden för funktionsnedsatta. Även 
hjälpmedelsförsörjning, viss psykiatri och basal demensutredning ingår i 
ansvaret. 

Vi arbetar teamorienterat mellan distriktssköterska, sjuksköterska, 
arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och heminstruktör och genom 
samverkan med enhetschefer, vård- och omsorgspersonal arbetar vi för en god 
kommunikation och samsyn kring patientens hälsa, behov samt egna 
målsättning. Arbetsterapeuten och fysioterapeuten/sjukgymnasten har med sin 
spetskompetens en central roll i rehabiliteringsarbetet. Nedan hittar du vart du 
läsa mer om hemsjukvården, demensteamet, äldreomsorgen samt verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning.  

Hemsjukvården 

 

Enligt hemsjukvårdsavtalet i Östergötland omfattar kommunens ansvar av 
hemsjukvård insatser som utförs av skötare, undersköterska, sjuksköterska eller 
distriktssköterska med stöd av distriktsläkare eller läkare på specialist klinik, 
inklusive såväl planerade som oplanerade hembesök och allmän palliativ vård. 
Med oplanerade besök avses snabb insats från sjuksköterska vid oförutsedda 
behov. Beslut om hemsjukvård utförs med vägledning av tröskelprincipen. 
 
Grundprincipen för den somatiska hemsjukvården är att kommunen ansvarar för 
hemsjukvård och hembesök till personer som har behov av hälso- och sjukvård i 
hemmet oberoende ålder. 



Inom rehabiliterande hemsjukvård är det patientens behov och mål med 
insatserna som avgör om de bäst utförs i hemmet eller på mottagning. Vanligt 
förekommande arbetsuppgifter är individuell anpassad träning för att patienten 
ska återfå funktioner efter skada eller bibehålla/förbättra funktioner för att 
möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, förskrivning av hjälpmedel samt 
utbildning och handledning till personal. Insatserna kan vara enstaka eller 
intensivare träning i form av hemrehabilitering där målet på en tidsangiven 
period är att se en betydande skillnad i funktion vid utvärdering inför och efter 
träningsperioden.  

Läs mer här http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/halsa-
sjukvard/hemsjukvard/  

Lokaler och parkering 

Hemsjukvården har sina lokaler på Östra Rydsvägen 16 A. Det finns gratis 
parkeringsplatser i nära anslutning till lokalen antingen på gatorna intill eller på 
Nyströmska skolan. I hemsjukvårdens lokaler finns det matsal och 
mikrovågsugn. 

Demensteam 

 
På bilden från vänster Eva Menard Specialistsköterska i Vård av äldre och 
Camilla Göransson Silviasyster. 

Läs om demensteamet här http://www.soderkoping.se/stod-
omsorg/aldreomsorg/demensteam/  
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Äldreomsorgen 

Socialnämnden kan efter biståndsbeslut erbjuda äldre och funktionsnedsatta 
personer olika former av stöd i det dagliga livet såsom hemtjänst, matservice, 
trygghetslarm och daglig verksamhet. 

När insatser inte räcker till i den egna bostaden kan boende i särskilda 
boendeformer erbjudas efter biståndsbeslut.  
 
Här arbetar omvårdnadspersonalen med personer som har ett vård- och 
stödbehov enligt SOL (socialtjänstlagen) 
 
Söderköpings kommun ansvarar för tre vårdboenden; två boenden i innerstaden 
och ett i ytterområdet Östra Ryd. Närmare beskrivning av boendena följer på 
länkarna nedan.  

http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/aldreomsorg/boende/aspgardens-
serviceboende-och-vardboende/  

http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/aldreomsorg/boende/birkagardens-
demensboende/  

http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/aldreomsorg/boende/bla-portens-
serviceboende/  

Det finns även tre vårdboenden som bedrivs i privat regi, mer information finns 
på länkarna nedan: 

http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/aldreomsorg/boende/dalgardens-
vardboende/  
 
http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/aldreomsorg/boende/glantans-
tallgardens-vardboenden/  
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning – VPF 

I sektor LSS ingår verksamhet för personer med funktionsnedsättning, daglig 
verksamhet samt personlig assistans.  

Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning arbetar ett team med 
en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en fysioterapeut/sjukgymnast som 
kopplas in vid behov. 
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Läs mer på följande länkar 

http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/funktionsnedsattning/  

http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/funktionsnedsattning/boende/  

http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/funktionsnedsattning/vanlig-
verksamhet/  

http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/funktionsnedsattning/personlig-
assistans/  

Medicinskt ansvarig 
Läs mer på http://www.soderkoping.se/stod-omsorg/halsa-sjukvard/medicinskt-
ansvarig/  

Arbetskläder 

Kommunen tillhandahåller arbetskläder. Egna skor och hänglås till klädskåp 
ansvarar studenten själv för. 

Huvudhandledare och handledare 
I Söderköpings kommun finns det 2 huvudhandledare samt ett antal utbildade 
bashandledare enligt Linköpings universitets kriterier. 
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