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Bra telefonnummer
att känna till i din kommun
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Kommunens verksamhet
Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre
personer i kommunen ges förutsättningar för att bevara hälsan och kunna ha ett aktivt och självständigt liv så länge som
möjligt. Åre kommun har i samarbete med primärvården startat en försöksverksamhet, där personer som är 75 år erbjuds
ett förebyggande hembesök. Målsättningen är att det förebyggande hembesöket ska bli en permanent verksamhet i kommunens och landstingets hälsofrämjande arbete. I den här
broschyren får du veta lite om kommunen och landstingets
verksamhet för äldre samt bra telefonnummer att känna till.

Bistånd, hemtjänst, särskilt boende
Om du har frågor kring hemtjänst, särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm eller dylikt är du välkommen att kontakta biståndshandläggaren inom kommunen för en bedömning
av insatser, du når dem via kundtjänst, 0647–161 00.
Fixartjänster
Om du behöver hjälp med fixartjänster som t.ex. byte av glödlampor, hänga upp gardiner , uppsättning av brandvarnare,
fästa lösa sladdar, hämta saker från vind eller källare, eller
det där lilla extra som du behöver hjälp med kan du kontakta
kommunens fixare, 0647–163 54.
Du kan också kontakta Åre kommuns arbetsmarknadsenhet,
som vid behov kan hjälpa till med gräsklippning, snöskottning, trädfällning och enklare trädgårdsarbete, du når dem
via kundtjänst, 0647–161 00.
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Hemsjukvård
Hemsjukvårdsinsatser kan efter bedömning ges både i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Behovet av hemsjukvårdsinsatser ska vara sammanhängande över tid och
kan t ex vara hjälp med medicinhantering och hjälpmedel.
Om du har behov av att få dina hälso- och sjukvårdsinsatser utförda i hemmet kan du kontakta kommunens distrikts-/
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, du når
dem via kundtjänst, 0647–161 00.
Anhörigsamordnare
Om du vårdar en anhörig och behöver få råd och stöd, träffa
andra i liknande situationer, avlastning, samtala med mera
är du välkommen att höra av dig till kommunens anhörigsamordnare, 0647–164 64.
Hörsel och syn ombud
Om du behöver hjälp med service av syn– och hörselhjälpmedel kan du vända dig till kommunens syn– och hörselombud,
du når dem via kundtjänst, 0647–161 00.
Stöd till psykiskt funktionshindrade
Om du behöver råd när det gäller funktionshindrades rättigheter och vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp, kan
du vända dig till kommunens biståndshandläggare, du når
dem via kundtjänst, 0647-161 00.
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Färdtjänst
Den som, på grund av funktionshinder, inte kan åka med de allmänna kommunikationerna kan få färdtjänst. Det är Länstrafiken i Östersund som ansvarar för färdtjänsten. Du kan komma
i kontakt med färdtjänsthandläggarna, 063–16 82 00.
Närtrafik och Anropsstyrd linjetrafik
Närtrafik kan nyttjas för att komma till orter inom kommunen
som har affär, bank eller annan service. Anropsstyrd linjetrafik avser anslutning till ordinarie busslinjetrafik. För information och beställning av resa kontakta Länstrafiken,
020–85 00 85 eller www.ltr.se
Synpunkter och klagomål
Vår målsättning är att hålla god kvalitet i våra verksamheter.
Vi vill att du som tar del av insatserna i Åre kommuns hemvård ska känna dig nöjd med insatserna och tycka att du får
ett bra bemötande. Vi tycker därför att det är värdefullt att få
ta del av dina synpunkter - det ger oss en chans att förbättra
oss. Om du har synpunkter/klagomål på vår verksamhet ska
du ta kontakt med enhetschefen på den verksamhet som du
berörs av, du når dem via kundtjänst, 0647–161 00.
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Landstingets verksamhet
För invånarna i Åre kommun betyder närheten till god hälsooch sjukvård ökad livskvalitet. Hälsocentralerna och Östersunds sjukhus har ansvaret för din hälsa dygnet runt. Med
mottagning under dagtid samt genom jour och beredskap på
kvällar och nätter får du kontinuitet, hög kvalitet och trygghet.
Du vänder dig i första hand till din hälsocentral om du blir
sjuk, har skadat dig eller vill fråga om råd.

Hälsocentraler
Vid behov kontakta din hälsocentral. Hälsocentraler finns på
följande orter,
Hallens hälsocentral 0643–44 55 00
Järpens hälsocentral 0647–165 50
Åre hälsocentral
0647–166 00
Sjukvårdsrådgivningen
I första hand ska du vända dig till din hälsocentral men när
hälsocentralen är stängd eller inte har möjlighet att ta emot
alla samtal är du välkommen att ringa sjukvårdsrådgivningen, 1177.
Apotek
För rådgivning och läkemedelsupplysning besök våra apotek
i kommunen, som finns i Åre och Järpen eller kontakta apoteket dygnet runt, alla dagar, 0771–450 450 eller
www.apoteket.se
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Sjukresor
Du som behöver transport till sjukhuset eller annan vårdinrättning kan få bidrag från landstinget. För information om
regelverket ring Länstrafiken sjukresetelefon, vardagar mellan 10.00 – 12.00, 063–16 82 12, eller hitta information på
Landstingets hemsida www.jll.se
Landstingskatalogen
Landstingskatalogen ges ut av Jämtlands läns landsting och
är en katalog som innehåller kontaktuppgifter och övrig nyttig information kring hälso- och sjukvården i länet. Katalogen
ersätter landstingets tidigare information i telefonkatalogens
blå sidor och skickas ut till alla hushåll årligen. Ring
063–14 76 50 eller e-post till info@jll.se om du vill
beställa fler kataloger.
Patienträttigheter
Som patient inom hälso- och sjukvården har du vissa rättigheter som kan vara bra att känna till. Du har rätt att få begriplig
information om ditt hälsotillstånd och om möjliga undersöknings- och behandlings metoder. Du ska även få information
om vart du ska vända dig med klagomål. Vid klagomål kan
du kontakta patientnämnden på 063 – 14 75 58 eller e-post
patientnämnd@jll.se

6

Föreningar/organisationer
Om du tycker om att umgås med andra i sociala sammanhang, finns det ett antal föreningar och organisationer i
kommunen. Nedan följer några exempel på föreningar och
organisationer. Utöver dessa finns även Röda Korset, hembygdsföreningar, föreningar för olika funktionshinder och
idrottsföreningar.
Exempel på utbud
Pensionärsföreningarna (PRO, SPF och RPG )finns i kommunen och är uppdelade i lokala föreningar som erbjuder sina
medlemmar olika aktiviteter. Bingo, boule, studiecirklar och
resor är några av de aktiviteter som erbjuds.
Många aktiviteter anordnas för allmänheten hos de olika församlingarna i kommunen. De har exempelvis soppluncher,
sångstunder och besöksgrupper. Utbudet av aktiviteter kan
variera i de olika delarna av kommunen. Om du vill veta mer,
kan du kontakta respektive förening/organisation direkt.
Äldrecenter
Äldrecenter finns i flera kommundelar och drivs i samverkan
mellan kommunen och frivilliga organisationer. Program med
aktiviteter annonseras på affärer och lokala anslagstavlor.
Program hittar du också på kommunens hemsida www.are.
se under socialt stöd/äldrecenter. Vill du veta mer, kontakta
din lokala pensionärsorganisation eller socialkontoret Åre
kommun telefon 0647-161 00.
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Fritid och kultur
Bibliotek
På kommunens bibliotek hittar du ett brett utbud av litteratur, tidningar och tidskrifter, filmer, ljudböcker, lättlästa böcker
med mera. Du kan också använda bibliotekens datorer med
internet. Om du vill komma i kontakt med biblioteken kan du
ringa bibliotekets utlåningsdisk, 0647–169 60 eller besöka
kommunens hemsida www.are.se
Badhus/träningsanläggningar
Det finns i Åre kommun fyra kommunala badhus som har öppet en till tre kvällar per vecka, samt flera hotell med bad- och
träningsanläggningar. Vill du veta mer, så ring fritidskontoret,
0647–162 14 eller e-post fritid@are.se
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