VÅRDVAL
Avancerad sjukvård
i hemmet (ASiH)

A

vancerad sjukvård i hemmet (ASiH) är ett
alternativ till att bli inlagd på sjukhus. Det
innebär att du i ditt hem kan få en lika avancerad sjukvård som på sjukhuset. Det är din
läkare som avgör om denna vårdform är lämplig för dig.
Sedan är det du som själv väljer vårdgivare inom det
geografiska område du tillhör. Den ASiH-enhet du väljer
sätter samman ett vårdteam som motsvarar dina behov.
Ett ASiH-team kan bestå av till exempel läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.
Teamet leds alltid av en läkare.
Din läkare inom primärvården eller på sjukhuset hjälper
dig med det praktiska kring valet. Du kan också ta hjälp
av närstående. ASiH-vårdgivarna inom ditt område uppdaterar varje dag sin möjlighet att ta emot nya patienter.
Din läkare hjälper dig med att ta reda på vilka vårdgivare
som har plats just nu. Om du inte vill eller kan välja finns
en särskild turordning som avgör vilken vårdgivare du får.
Om du inte är nöjd med din vård kan du byta till en annan
ASiH-vårdgivare inom ditt område. Din ASiH-enhet
hjälper dig med detta omval.
Vården kan ges under kortare eller längre tid. Om du till
exempel har en allvarlig kronisk sjukdom kan avancerad
sjukvård i hemmet vara ett alternativ till vård på sjukhus
om ditt tillstånd försämras under en period. Om du har
cancer och genomgår en tuff behandlingsperiod kan du
också få hjälp av ASiH.

Om du får akuta behov av vård är vårdgivaren skyldig att ge
dig vård dygnet runt, vardag som helg. Enheten samarbetar
också med andra vårdgivare på och utanför sjukhusen. Om
ditt tillstånd förbättras så att du inte längre behöver ASiH
ansvarar enheten för att du blir utskriven och överförd till
en lämpligare vårdform. ASiH ser också till att du blir inlagd
på sjukhus om du skulle behöva det.
Om du har en obotlig sjukdom och vårdas inför livets slut,
så kallad palliativ eller lindrande vård, kan du välja att bli
vårdad i hemmet av ASiH. Vården syftar till att göra den
sista tiden i livet så bra som möjligt. Det handlar oftast
om att lindra symtom från din sjukdom eller biverkningar
av din behandling. Om du själv önskar, eller om vård i
hemmet inte längre är möjlig av medicinska, sociala eller
psykologiska skäl, kan du byta till en vårdplats inom den
specialiserade palliativa slutenvården.
Din ASiH-enhet ansvarar för att du får en sådan vårdplats.
Din läkare kan svara på frågor om vårdvalet eller om
vårdformen avancerad sjukvård i hemmet. Du hittar även
information på Vårdguiden.se och Vårdguiden på telefon,
08-320 100.

