
Postadress: 452 80 Strömstad 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 

E-post: sn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-190 00 
Fax: 0526-194 00 

Plusgiro: 4902102-5 
Org nr: 212000-1405 

Beställning av insats enligt HSL vid 
Tillfällig vistelse i Strömstads kommun 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får 
lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Ifylld blankett skickas till: ENHETSCHEF FÖR HEMSJUKVÅRD, Karlsgatan 51, 452 80 
STRÖMSTAD alternativt faxas till 0526-194 00 

Personuppgifter PATIENT 
Namn Personnummer 

Adress Hemkommunen 

Telefon vistelseadress i Strömstads kommun (även riktnummer) Hemtelefon (även riktnummer) Mobiltelefon 

Adress vistelsebostad i Strömstads kommun 

Namn  närstående Relation Telefon till närstående (även riktnummer) 

Uppgifter hemkommunen (beställare) Kommun/Stad/Stadsdel 
Hemkommun/Stad/Stadsdel och beställarorganisation Adress 

Ansvarig VC/läkare Hemkommunen och telefonnummer 

Beställning har faxats till Strömstads kommun fax nummer 0526-194 00 
 DATUM 

Fax hemkommunen 

Vistelseperiod Namn aktuell handläggare Telefon (även riktnummer) 

Är personen informerad 
om att ta med hjälpmedel?  Ja  Nej 

Namnteckning 
Namnteckning av ansvarig chef Vistelsekommunen Namnteckning ansvarig chef Hemkommunen 

Namnförtydligande Ort och datum 
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Postadress: 452 80 Strömstad 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 

E-post: on@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-190 00 
Fax: 0526-194 00 

Plusgiro: 4902102-5 
Org nr: 212000-1405 

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemsjukvården under sommarmånaderna och det är av vikt för oss 
att beställningen kommer från er så tidigt som möjligt, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens 
startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering. 

Varje påbörjad insatstimma debiteras med hel timma inkl rested. 

Om personens hälsotillstånd förändras så att beställningen bli inaktuell kommer vi att kontakta Hemkommunen 
för åtgärder. Det kan röra sig om att personen behöver sjukhusvård, förändrade insatser el dyl. Om det behövs 
förändringar kommer vi v b att upprätta ett nytt avtal. 

Då beställningen nått vistelsekommunen och godkänts kommer ansvarig chef I vistelsekommunen att 
underteckna detta och återsända till Hemkommunen. Uppstår frågeställningar kommer vistekommunen att 
kontakta Hemkommunen. 

Personliga hjälpmedel ska medtagas från Hemkommunen 

Upprättat avtal gäller då bada kommunernas ansvariga skrivit under avtalet och båda erhållit var sitt exemplar. 

Eventuella frågor: 

Telefon Enhetschef Hemsjukvård, Rehabenheten och Anhörigstödet 
Karin Bemert, tel 0526 – 19192. Mail karin.bemert@stromstad.se 
Fax: 0526-194 00  

Obekväm tid: 0526 -19420 

Rehabenheten 
Telefon 0526-196 98, 0526-196 97, vxl 0526-190 00 
Fax 0526-196 96 
Postadress Gymnasiegatan 2E 
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