Information inför bokat planeringsmöte
Planeringsmöte

När du vistas på sjukhus och har behov av insatser från socialtjänst och/eller kommunal
hemsjukvård efter sjukhusvistelsen har man ett planeringsmöte. På planeringsmötet får du
information från socialsekreterare om insatser i kommunen och har möjlighet att ansöka om
insatser enligt socialtjänstlagen. Du kan få hjälp av primärvården och i vissa fall hjälp av
hemsjukvården med hälso-och sjukvårdsinsatser efter sjukhus. Bedömning av hälso-och
sjukvårdsinsatser görs av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Planeringen av
insatserna påbörjas direkt när du skrivits in på sjukhus, om du samtyckt till detta. Ibland deltar
även dessa professioner på planeringsmötet, vanligtvis via video. Under mötet kommer de att
ställa en del frågor till dig och dina anhöriga för att bilda en uppfattning av situationen och
hur ditt eventuella omsorgsbehov kan tillgodoses.
Trygghetstelefon

Vid planeringsmötet har du möjlighet att ansöka om trygghetstelefon som är ett larm som
installeras i din bostad. Vid installation tar kommunens ansvariga kontakt med dig för att
bestämma tid för installation. Vid installationstillfället behöver du lämna ifrån dig nycklar,
annars kan inte installation ske.
Trygghetstelefonen har en högtalarfunktion vilket innebär att du kan prata med larmcentralen
när du tryckt på larmknappen. Du behöver inte vara i samma rum, det hörs ändå. Om du inte
kan kommunicera underrättar larmcentralen hemtjänsten som kommer hem till dig för att
kontrollera vad som hänt.
Hemtjänst

Under planeringsmötet har du möjlighet att ansöka om hemtjänst. Det som hemtjänsten
exempelvis kan hjälpa till med är:
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•
•
•

Iordningställa eller leverera måltider.
Hjälpa till med personlig hygien och kläder samt toalettbesök och dusch.
Förflyttningar inomhus och utomhus.

Du kan bli beviljad insatser några gånger i månaden eller punktinsatser över hela dygnet. Hur
ofta och vad du kan få hjälp med bestäms utifrån dina behov, vilket bedöms av
socialsekreterare under planeringsmötet. Förbered dig gärna genom att fundera på vad dina
omsorgsbehov är innan planeringsmötet.
Om du är sammanboende med någon och ansöker om serviceinsatser kan den du bor
tillsammans med också behöva ansöka om insatser då man som sammanboende har ett
gemensamt ansvar för hushållet.

Hemtjänstutförare

Om du har ansökt och beviljats hemtjänst kommer socialsekreterare att fråga dig om du vill ha
kommunen eller en privat utförare av hemtjänsten. Aktuella privata utförare kan du se på
www.lerum.se. Under planeringsmötet behöver du välja mellan dessa. Om du inte gör ett val
sker valet utifrån en fastställd turordningslista.
Skillnaden mellan dessa är att den privata hemtjänstutföraren utför hemtjänst mellan 07.00
och 22.00 medan den kommunala hemtjänstutföraren utför insatser under hela dygnet.
Om du har trygghetstelefon och väljer den privata hemtjänstutföraren behöver du lämna ifrån
dig tre nycklar till bostaden och du behöver lämna ut två nycklar om du valt den kommunala
hemtjänstutföraren. Det är den kommunala hemtjänsten som kommer vid larm från
trygghetstelefonen, även om du valt den privata hemtjänsten.
Korttidsboende

Om socialsekreterare bedömer att du inte kan återgå till din bostad efter sjukhusvistelse har du
möjlighet att ansöka om korttidsboende vilket är ett tillfälligt boende som du vistas på innan
hemgång till bostaden.
Vid bedömning av korttidsboende gör socialsekreterare en individuell bedömning och utreder
genom att ställa frågor om ditt omsorgsbehov och hemsituation. Generellt beviljas inte
korttidsboende på grund av bostadsproblematik som exempelvis bristande tillgänglighet eller
för rehabiliterande åtgärder då dessa kan ges i samma utsträckning i den ordinarie bostaden
som på korttidsboende. För att beviljas korttidsboende ska du generellt ha ett omfattande
omsorgsbehov dygnet runt som inte bedöms kunna tillgodoses i hemmet via
hemtjänstinsatser. Om du beviljas korttidsboende kan insatsen komma att verkställas utanför
kommunen om det är fullt på kommunens egna korttidsboende. Om du tackar nej till
korttidsplats utanför kommunen upphör ditt beslut om korttidsboende och du behöver snarast
återgå till din ordinarie bostad och ansökan om hjälp i hemmet.
Avgifter år 2021
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Du betalar en avgift för hemtjänst och hemsjukvård. Hur mycket det kostar för dig beror på
hur stor inkomst du har, rådande maxtaxa och hur mycket hjälp du beviljas.
Hemtjänst

318 kr/timme

Hemsjukvård

322 kr/månad

Trygghetstelefon

299 kr/månad

Korttidsboende

276 kr/dygn för plats, omsorg och kost

Maxtaxa

2139 kr/månad

Om du har frågor innan ditt planeringsmöte kan du kontakta socialsekreterare i
planeringsteamet via kundcenter KomIn på telefonnummer 0302-52 10 00.

