Vart vänder jag mig?
Några vägar till stöd och hjälp
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Här finns hjälp
Här finns kontaktuppgifter till olika
verksamheter som ger stöd och service till
äldre, personer med funktionsnedsättning
och deras anhöriga.
Frågor om äldreomsorgen
Äldreomsorgen Direkt svarar på frågor om äldreomsorg.
Äldreomsorgen Direkt........................... 48 80 30

Frågor om funktionsnedsättning
Handikappomsorgen Direkt svarar på frågor om
området för funktionsnedsättning.
Handikappomsorgen Direkt. ...............48 80 10

Ansöka om hjälp inom äldreomsorg
För att få hjälp med till exempel hemtjänst, särskilt
boende, matdistribution, telefontjänst och trygghetslarm ska du kontakta biståndshandläggare.
Biståndshandläggaren bedömer dina behov av
insatser.
Kontakta biståndshandläggare via
Äldreomsorgen direkt:............................ 48 80 30
Min handläggare
............................................................................

Ansöka om hjälp inom funktionshinderområdet
Funktionshinderområdet arbetar för att personer
med funktionsnedsättning och deras anhöriga är
trygga och har förutsättningar att leva som aktiva
och självständiga samhällsmedborgare.
Insatserna regleras genom lagen om stöd och
service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och
socialtjänstlagen (SoL).
Information lämnas av LSS-handläggare:
LSS-handläggare socialpsykiatri............. 568 64
LSS-handläggare barn............................. 568 65
LSS-handläggare vuxna....................... 48 81 27

Anpassa bostaden
Du möjlighet att få bidrag om du behöver för att
anpassa ditt hem för att bo kvar hemma.
Information lämnas av handläggare.
Handläggare...............................................575 24

Dagverksamhet
Äldre som har ett eget boende kan få delta på
aktiviteter genom dagverksamheten.
Dagverksamheten ger också personer som
vårdar anhöriga hemma möjlighet till avlastning.
En handläggare bedömer om du har rätt till dagverksamhet. Information lämnas av biståndshandläggare.
Personer med psykisk funktionsnedsättning kan
få dagverksamhet genom kommunens socialpsykiatri. Information lämnas av områdeschef.
Områdeschef socialpsykiatri.................... 577 20

Fixar-Malte
Fixar-Malte hjälper dig som är över 65 år eller
har en funktionsnedsättning med till exempel att
hänga upp gardiner och tavlor, byta glödlampor
eller bära möbler. Fixar-Malte ger även råd om hur
du kan förbättra din skade- och brandsäkerhet.
Tjänsterna är kostnadsfria. Fixar-Malte utför inte
trädgårdsarbete eller snöskottning.
Fixar-Malte................................... 073-814 29 72

Vård och omsorg för dementa
För att höja livskvaliteten hos de som drabbas av
demens samverkar bland annat anhöriga,
familjeläkare, hemtjänst, sjukvård i demensteam.
Kontakta demenssjuksköterska för mer
information.
Demenssjuksköterska.............................. 572 43
.................................................... 070-558 91 13

Avlastning för anhöriga
Personer som vårdar en anhörig i hemmet har
möjlighet att få hjälp vissa tider. Avlastning kan till
exempel vara avlösning i hemmet eller att personen
som behöver vård tillfälligt får en plats på ett korttidsboende. Kontakta boendesamordnare för mer
information.
Boendesamordnare................................. 578 27

Stöd till anhöriga

Sjukvård

Du som vårdar eller ger stöd till en närstående
som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp av kommunens anhörigstöd.
Vi har också ett webbaserat anhörigstöd där du
kan få information, råd och stöd och kontakt med
andra i liknande situation. Kontakta Anhörigcentralen för att få ett användarkonto.
Anhörigcentralen, telefontid 8-12............ 578 60
Anhörigstöd på webben. ............ www.gapet.se

Sjukvårdsrådgivning................................... 1177
Vårdcentralen Nävertorp....................... 48 86 00
Vårdcentralen Linden............................... 722 00
Vår vårdcentral......................................... 725 00
Landstinget Sörmland...........0155-24 50 00 vx.
Psykiatrisk öppenvårdsmottagning,
kl. 6-14.........................................010-492 58 22
Psykosteamet Katrineholm ..................... 747 04

Gilla oss
www.facebook.com/anhorigcentralen
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Du som har en funktionsnedsättning kan få färdtjänst om det är omöjligt för dig att resa med
traditionell kollektivtrafik. Din rätt till färdtjänst
prövas individuellt utifrån lagen om färdtjänst
respektive lagen om riksfärdtjänst. Kontakta
färdtjänsthandläggare för mer information.
Färdtjänsthandläggare............................. 578 34

Rådgivning om alkohol och droger
Mercur öppenvård erbjuder rådgivning i alkoholoch drogfrågor. Kontakten med Mercur är gratis
och kan ske anonymt.
Mercur, alkohol- och drogrådgivning....... 576 94
Anhörigrådgivning.................................... 576 93

Apotek i Katrineholm
Apoteket Hjärtat............................0771-405 405
Apoteket Nävertorp......................0771-450 450
Apoteket Violen.............................0771-450 450
LloydsApotek........................................ 29 49 00
Kronans Apoteket.........................0771-612 612

Bostadstillägg
Pensionärer kan få bostadstillägg för att betala
sitt boende. Kontakta Pensionsmyndigheten för
mer information.
Pensionsmyndigheten..................0771-776 776
.......................... www.pensionsmyndigheten.se

Rehabilitering och hjälpmedel
Om du är över 65 år och behöver rehabilitering
eller har en funktionsnedsättning och behöver
hjälpmedel kan du vända dig till din vårdcentral
eller till kommunens rehabenhet.
Vårdcentralen Nävertorp....................... 48 86 00
Vårdcentralen Linden............................... 722 00
Vår vårdcentral......................................... 725 00
Rehabenheten....................................... 48 84 60

Habilitering
Landstinget Sörmlands enhet för funktionsnedsättning och habilitering ger råd och stöd i frågor
som rör speciella funktionsnedsättningar. Det
gäller medicinsk, social och psykologisk hjälp.
Landstinget Sörmland...........0155-24 50 00 vx.

Vårdbidrag
Försäkringskassan kan bevilja vårdbidrag till
föräldrar som vårdar barn som är sjukt eller har
funktionsnedsättning. Mer information finns på
Försäkringskassans webbplats.
Försäkringskassan informerar om möjligheterna
att få hjälp med tandvårdsförsäkring, handikappersättning, vård av närstående, bilstöd med mera.
Försäkringskassan........................0771-524 524
.................................www.forsakringskassan.se
Besöksadress:..............................Djulögatan 27
(samma lokal som biblioteket)

Tolk
Behöver du tolk vid kontakt med myndigheter
kan du kontakta en auktoriserad tolk.
Semantix Tolkjouren AB...............0770-45 74 00

Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsidé

Besöksadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Postadress: Katrineholms kommun,
Vård- och omsorgsförvaltningen, 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 00 (vardagar 8–17)
www.katrineholm.se
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Människor med särskilda behov och deras anhöriga
är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva
och självständiga samhällsmedborgare.

