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Välkommen till VM hälsa och sjukvård, hemsjukvården. 

 

Vi på VM hälsa och sjukvård arbetar för att du ska få en trygg och säker vård. 

Med vår samlade kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda en hemsjukvård 

efter dina behov och önskemål. Trygg vård för dig! 

 

 

VM hälsa och sjukvård samarbetar med Råcksta Vällingby 

Närvårdsmottagning och Västervården Husläkarmottagning. 
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Under Våra distrikt är ditt kontaktnummer markerat, detta telefonnummer 

ringer du i första hand vid frågor. Du kan alltid nå oss mellan kl.08-17 

helgfria vardagar.  

Vid beställning av hjälpmedel når du oss bäst mellan kl.13-15.  

Det går inte att lämna meddelanden på dessa telefoner utan du måste ringa 

upp igen eller skicka ett sms. 

Våra distrikt: 

Råcksta/Bromma/Blackeberg: 070-789 98 20 

Tunet: 070-787 90 27 

Nälsta/Spånga: 070-787 90 39 

Grimsta: 070-787 90 38 

Hässelby: 070-787 90 26 

Vällingby: 070-787 90 29 

Vällingby centrum: 070-787 90 25 

Vid frågor av akut karaktär och du inte får tag på din kontaksköterska så når 

du oss på jourtelefonen. Vid livshotande och akuta tillstånd ring alltid 112. 

Är du listad på Råcksta Vällingby närvårdsmottagning så ringer du på 

telefon: 070-634 70 79.  

Är du listad på Västervården husläkarmottagning så ringer du på telefon: 

070-787 90 28.   

För medicinsk rådgivning övrig tid ring Vårdguiden på 1177.  

 

 

 

 



 

VM hälsa och sjukvård AB  Snårvindevägen 43 
Org.nr. 559173-7423                                                                                                         165 74 Hässelby                    
vmhalsasjukvard.se                                                                                                                          

 

Namn: _________________________________________________ 

Du är inskriven i hemsjukvården hos VM hälsa och sjukvård.  Sjukvård i 
hemmet är ett alternativ till att ta sig till vårdcentral/husläkarmottagning 
eller till att bli inlagd på sjukhus. Du kommer kontinuerligt få hembesök av 
våra erfarna sjuksköterskor, distriktssjuksköterska och undersköterskor. 
 
Vid våra hembesök kan vi hjälpa dig med medicinadministrering, 

provtagning, injektioner, såromläggningar, rådgivning osv. Vi utför även 

hembesök av akut karaktär.   

Vi kommer även kvalitetssäkra din omvårdnad genom att handleda din 

hemtjänstpersonal, anhöriga och övriga intressenter. 

 

Den här mappen innehåller: 

Kontaktuppgifter till VM hälsa och sjukvård 

Lathund för beställning av hjälpmedel 

Nyckelkvitto 

Signeringslista 

Aktuell läkemedelslista 
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Beställning av hjälpmedel  

Vid beställning av redan utskrivna hjälpmedel 

När du fått ett hjälpmedel utskrivet såsom inkontinenshjälpmedel, 
näringsdryck, diabetesstickor mm. Så ska dessa beställningar räcka i ungefär 
ett år. När du fått din första leverans kommer en ny beställningstalong per 
post, kuvertet är då märkt med landstingssymbol och texten 
förbrukningshjälpmedel i hemmet.  På baksidan av beställningstalongen står 
det vilka typ av hjälpmedel du har fått utskrivet. För att göra en ny 
beställning kryssar ni för vilket hjälpmedel som du 
behöver och lägger på brevlåda. Alternativ kan ni 
beställa direkt via www.1177.se 

 
Vid beställning av hjälpmedel når du oss bäst mellan 

kl.13-15.  

Vid beställning av nya hjälpmedel 

Saknar ni något hjälpmedel som inte är akut vill vi att ni mailar oss på 
maria@vmhalsasjukvard.se alternativ skicka sms till 070 634 70 79 om du är 
listad på Råcksta Vällingby Närvårdsmottagning, sms till 070-787 90 28 om 
du är listad på Västervården husläkarmottagning.  

Vi behöver då veta: 

Namn och personnummer 

Adress till kunden, eventuell portkod eller porttelefon. Går det bra att ställa 
leveransen utanför dörren? 

Telefonnummer till kontaktperson 

Namn och storlek samt vilken sorts hjälpmedel och antal per dygn 

 

http://www.1177.se/
mailto:maria@vmhalsasjukvard.se
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Nyckelkvitto 

 

Namn: __________________________________________ 

 

Personnummer: __________________________________ 

 

Antal nycklar: _______________Datum: _______________ 

 

Nyckelbeteckning: 

 

 

 

 

 

Personal som mottagit nyckel/bricka: 

________________________________________________ 

 

Patient anhörig som lämnat ut nyckel/bricka: 

________________________________________________ 

 

Återlämnat antal nyckel/bricka: ________Datum: _____________ 

 

Personal som lämnat ut nyckel/bricka: ______________________ 

 

Anhörig/Patient som mottagit nyckel/bricka: _________________ 


