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Förteckning över verksamheter inom kommun som kan bistå med stöd till patienter  
efter utskrivning från slutenvård under helgdagar 
Uppdaterad 2022-12-14 
För att ändra eller komplettera informationen i detta dokument skickas ett e-post till kommunikation@storsthlm.se 

Under helger kan det finnas behov av att skriva ut patienter från slutenvården, som har 
behov av fortsatt hälso- och sjukvård och/eller omsorg från region och kommun. Denna 
förteckning har tagits fram för att vårdgivare som har uppdrag att erbjuda hemsjukvård, 
kvällar, helger och nätter, samt göra oplanerade hembesök ska veta vilka verksamheter 
inom kommunen som kan bistå med insatser till dessa patienter, vilket uppdrag dessa 
verksamheter har, samt hur personal inom slutenvården kommer i kontakt med dem.  
 

 För hänvisning till den för patienten aktuella vårdgivaren, ring 1177. Observera att hemsjukvård, 
kvällar, helger och nätter inte har planeringsansvar, varför eventuellt förbrukningsmaterial och 
läkemedel som patienten har behov av ska skickas med patienten vid utskrivning. 

 

Kommun/stadsdel Verksamhet och telefonnummer Beskrivning Övrig information 

Stockholm  
(samtliga 
stadsdelar) 

Stockholms stads socialjour:  
08-508 400 00.  
 
Trygghetjouren /Jourenheten:  
08-508 407 00 

Stockholm stads socialjour omfattar myndighetsutövning gällande Stockholms stads stadsdelars 
socialtjänst under icke-kontorstid (16.30-08.00 vardagar samt helger). Akuta utredningar, 
bedömningar och beslut enligt SoL och LVU, LVM. Ej beslut om hemtjänst eller LSS. Utredningar, 
bedömningar och beslut gällande individer som tillfälligt vistas i Stockholm och är i behov av akut 
stöd. Socialjourens öppettider: Dygnet runt. 
 
Trygghetsjouren  
Här finns stadens larmmottagning för äldre och personer med funktionsnedsättning dygnet runt.  
 
Inom samma verksamhet finns Jourenheten med jourhandläggare som arbetsleder stadens 
omsorgspersonal på jourtid samt ger råd och stöd och kan besluta om akuta hjälpinsatser under 
jourtid. Till Jourenheten kan du vända dig i frågor som inte kan vänta till närmaste vardag.  
 
Jourenheten arbetar utifrån delegation från stadens stadsdelar.  
Öppettider för allmänhet och biståndshandläggare på telefon 08-508 40 700:  
Fram till 31/12-2022:  
Måndag-torsdag: klockan 16.00 - 8.00,  
Helger: fredag klockan 16.00 till måndag klockan 8.00.  
Fr.o.m. 1/1 2023:  
Måndag-torsdag: klockan 16.30 - 8.00,  
Helger: fredag klockan 16.00 (15.00 sommartid) till måndag klockan 8.00.  
Röda dagar dygnet runt. 

- 

mailto:kommunikation@storsthlm.se
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Botkyrka Socialjour Södertörn: 
020-708 003 

 Länk till info om Socialjouren Södertörn. 

Danderyd Socialjour Nordost:  
08- 410 200 40 

Socialjouren hanterar akuta ärenden under kvällar, nätter och helger  - 

Ekerö Socialjouren Nordväst:  
010-444 05 00 

Allt utanför kontorstid hänvisas till socialjour Nordväst som hanterar ärenden utifrån sitt 
uppdrag.  

- 

Haninge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haninge 
(fortsättning) 

Socialjour Södertörn: 
020-70 80 03 

Öppettider: måndag -–torsdag, kl. 16.00–02.00 fredag, kl. 14.00–02.00 lördag, kl. 14.00–02.00 
söndag, kl.  
16.00–02.00 Efter klockan 02.00: ring SOS Alarm 112 och säg att du vill komma till socialjouren. 

Tjänst för: barn och ungdomar som far illa, insatser för våldsutsatta kvinnor med råd och stöd 
samt skyddat boende, akut behov av logi, insatser för missbrukare samt rådgivning både till 
missbrukare och anhöriga råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar, upplysning och 
rådgivning i sociala frågor t ex vid separation eller vårdnadstvist" 

Slutenvården kan kontakta patientens ordinarie utförare, t.ex. hemtjänst eller 
boende, vid redan beslutade insatser. Gäller över och under 65 år. 
 
Hemtjänst 
Västerhaninge hemtjänst bemannat varje dag mellan 07:00-22:00 
Verksamhetschef: Maria Persson, maria.a.persson@haninge.se,  
tel: 08-606 52 90. 
Gruppchefer: 
Kim Östberg, kim.ostberg@haninge.se, tel: 08-606 49 17 
Aramia Östman, aramia.ostman@haninge.se, tel: 08-606 54 08 
 
Grupp 1: 08 – 606 50 58 (Västerhaninge, Ribby) 
Grupp 2: 08 – 606 50 68 (Jordbro) 
Grupp 3: 08 – 606 50 75 (Tungelsta, Jägartorp) 
Grupp 4: 08 – 606 50 76 (Muskö, Dalarö, Utö, Ornö, Österhaninge, Årsta 
havsbad) 
 
Brandbergens hemtjänst 
Telefonerna bemannade kl.16:00-07:00 samt helger. 
Kundtelefon 1: 08- 606 72 59 
Kundtelefon 2: 08-606 81 23  
 
Verksamhetschef: Maria Persson, maria.a.persson@haninge.se,  
tel: 08-606 52 90. 
Gruppchefer:  
Marie Ericsson, marie.ericsson@haninge.se, tel: 08-606 81 21 
Marianne Ericsson, marianne.eriksson@haninge.se, tel: 08-606 71 07 
 
Handens hemtjänst  
Telefon bemannat varje dag mellan kl. 07:00 till 22:00.  
Utanför kontorstid: tel. 08-6067827  
 
Verksamhetschef: Maria Persson, maria.a.persson@haninge.se,  
tel: 08-606 52 90. 
Gruppchefer:  
Nina Mirovic, nina.mirovic@haninge.se, tel: 08-606 78 75 
Harvinder Kaur, harvinder.kaur@haninge.se, tel: 08-606 82 57 

https://huddinge.se/stod-och-omsorg/akut-hjalp/
mailto:nina.mirovic@haninge.se
mailto:harvinder.kaur@haninge.se
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Stöd- och nattgruppen 
Gruppchef nattgrupp: Petra Krans, petra.a.krans@haninge.se, 08-606 55 24 
 
Gruppchef stödgrupp: Karin Florén, karin.floren@haninge.se, 08-606 86 50 
Telefon stödgrupp och nattgrupp: 070-6062083 
 
Vård- och omsorgsboende och Teamet för stöd och hälsa 
 
Vård och omsorgsboende 
Hagagården  
Verksamhetschef Anna-Carin Berkal anna.karin.berkal@haninge.se 08-606 75 99 
 
Vallagården: 
Verksamhetschef: Fatou Chorr, Fatou.chorr@haninge.se, 08-606 7269,  
 
Ros-Anders 
Verksamhetschef Maja Malmgren, maja.malmgren@haninge.se,  08-606 86 20  
 
Malmgården 
Verksamhetschef Maria Mattsson,  maria.mattsson@haninge.se,  08-606 88 23 
 
Johanneslund:  
Verksamhetschef: Tytti Hiekkaranta. 08-606 9128, Tytti.hiekkaranta@haninge.se 
 
Terrassen: 
Verksamhetschef: Pontus Svanamo, Pontus.svanamo@haninge.se , 08-606 9650 
 
Teamet för stöd och hälsa 
Verksamhetschef: Camilla Gisgård, Camilla.gisgard@haninge.se, 08-606 7388. 
ADPT sjuksköterskejour: ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna vardagar 
16.00-08.15, helger dygnet runt, samt storhelger och röda dagar dygnet runt.  
Tel. till ADEPT sjuksköterskejour är 08-655 31 04 

Huddinge Socialjour Södertörn:  
020–708 003 

Socialjourens uppdrag är att vara jourverksamhet för akuta händelser som rör socialtjänstens 
målgrupper exempelvis barn och ungdomar, missbruk, våld i nära relationer, äldre- och personer 
med funktionsnedsättningar. Socialjouren kan inte fatta beslut om några hemtjänstinsatser. 
Socialjouren kan ge information om vilken hemtjänstutförare en kund har om det är aktuellt att 
denna ska gå hem med samma hemtjänstinsatser som den haft tidigare. Det vill säga det får inte 
föreligga något utökat behov. När en anhörig som vårdar en äldre i hemmet blir akut inlagd på 
sjukhus kan socialjouren i akuta fall ordna en korttidsplats till den äldre. 

- 

mailto:petra.a.krans@haninge.se
mailto:maja.malmgren@haninge.se
mailto:maria.mattsson@haninge.se
mailto:Tytti.hiekkaranta@haninge.se
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Järfälla Socialjouren Nordväst: 010-444 05 00 Socialjouren Nordväst ansvarar för all socialtjänst som behöver akuta insatser utanför kontorstid 
(kvällar, nätter, helger och helgdagar) med fokus på våld i nära relationer, barn- och unga, äldre 
och funktionsnedsatta samt missbruk.  
För äldre- och funktionsnedsatta som har hemtjänst sedan tidigare som är tillräcklig för 
patienten vid hemgång kan respektive hemtjänstföretag kontaktas direkt. Är patienten 
beviljad natthjälp ska även nattpatrullen i Järfälla kommun kontaktas tfn: 08-580 296 80, 
070-626 13 20. 

Kontaktuppgifter Äldreomsorg till utförare hemtjänst och särskilda 
boende: LÄNK 

Lidingö Socialjour Nordost:  
Offentligt nummer:  
08-410 200 40, 
Fax: 08-758 17 22 

Socialjouren Nordost. Ger råd och stöd, kvällar, nätter och helger när socialtjänsten har stängt. 
Kan fatta beslut om bistånd enligt SoL till nästkommande vardag för insatser som inte kan vänta. 
Gäller ärenden som rör våld, missbruk och insatser till äldre och funktionsnedsatta.  
Öppet: Vardagar: 16.30—02.00, fredagar: 15.00—02.00,  
Helger: 16.00—02.00 
Övrig tid nås socialjouren via SOS alarm. Ring: 08-454 23 37 

Hemtjänsten kan kontaktas direkt vid pågående insatser som ska 
återupptas för att informera om och planera hemgång.  
 

Nacka Socialjouren: 08-718 76 40 Socialjouren har i uppdrag att vara jourverksamhet för akuta händelser som rör socialtjänstens 
målgrupper ex. barn och ungdomar, våld i nära relationer, missbruk, äldre- och personer med 
funktionsnedsättningar.  
Öppettider: Måndag–torsdag 16:00–02:00, Fredagar 14:00–02:00, Lördag–söndag 16:00–
02:00. Akuta ärenden övrig tid, ring 08-454 24 91. 

 

Norrtälje Socialjour Nordost:  
Telefonnummer: 08-410 200 40 

 
 

Trygghetsjour nås dygnet om  
08-123 104 04 

Socialjouren ger dig råd och stöd. Socialjouren arbetar nära både polis och andra berörda 
myndigheter. Du kan vara anonym om ditt samtal gäller en annan person. Kontakta socialjouren 
om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar, nätter och under helger. 
Öppet: Vardagar: 16.30—02.00, Fredagar: 15.00—02.00, Helger: 16.00—02. 
Övrig tid nås socialjouren via SOS alarm. Ring: 08-454 23 37 

Trygghetsjouren riktar sig till alla som vistas i kommunen och behöver hjälp som inte kan vänta 
till vardag med, t.ex. hemtjänst.  

- 

Nykvarn Socialjouren (Södertälje kommun)  
08-523 038 70.  
Gäller barn och familj samt missbruk 

Kommunen är kopplad till socialjouren i Södertälje kommun. Gäller för barn och familj samt 
missbruk   

Kontakt tas direkt med utförare i form av hemtjänst eller boende 
vid utskrivning där biståndsbeslut finns och insatser ska 
återupptas. Hemtjänstens jourtelefon: 08-555 011 41. 

Nynäshamn Socialjour Södertörn: 
020-708 003  

Nynäshamn tillhör Södertörns Socialjour - 

https://www.jarfalla.se/omsorgochstod/stodtjansterochhjalpmedel/hemtjanst/valbarautforareforhemtjanstavlosarserviceochledsagarservice.4.640dac6b1300db73e7c800018902.html
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Salem Socialjour: 
Tel: 08-523 038 70 
Fax: 08-523 028 10 

Socialjouren ger råd, stöd och hjälp i akuta situationer. Socialjouren prioriterar insatser där barn 
och ungdomar är inblandade samt fridskränkningsärenden. Socialjouren ger stöd fram tills du 
kan få hjälp av en socialsekreterare som arbetar dagtid på den enhet där ditt ärende ska 
handläggas. Socialjouren kan ge råd och stöd per telefon samt vid behov avtala om möte eller 
hembesök. 
Måndag - Torsdag: 17.00-24.00  
Fredag: 17.00-01.00, 
Lördag: 16.00-01.00 
Söndag: 16.00-01.00 

- 

Sigtuna Socialjour Nordväst:  
010-444 05 00  

Socialjouren kan även förmedla kontakt med utförare i Sigtuna kommun.  
Dock kan inga biståndsbedömningar göras. 

 

Sollentuna Socialjouren Nordväst  
010-444 05 00 

Till Socialjouren Nordväst kan man vända sig med akuta sociala problem utanför socialkontorets 
kontorstid. 
Socialjourens ordinarie öppettider (Tfn: 010-444 05 00)  
Måndag- torsdag kl. 17-02 
Fredag kl. 15-02 
Lördag- Söndag kl. 16-02 

 

Solna 
 
 
 
 
 
 
 
Solna 
(fortsättning) 

Socialjour Nordväst: 
 010-444 05 00 

Solna stad har utanför kontorstid en rutin med Socialjouren Nordväst. De ansvarar för all 
socialtjänst som behöver akuta insatser med fokus på våld i nära relationer, barn-och unga samt 
missbruk. 
 
För äldre-och funktionsnedsatta som inte har hemtjänst sedan tidigare och inte heller någon 
anhörig som kan hjälpa till, så kan Socialjouren Nordväst vara behjälpliga om en patient ska 
skrivas ut från sjukhus under kvällar och helger. De kan kontakta den kommunala hemtjänsten i 
Solna, så att patienten kan få hjälp med det mest nödvändiga ex. inköp och mat från hemtjänst.  
Det kan också vara så att den partnern som vårdar den andra partnern i ett hushåll blir sjuk 
och behöver vård på sjukhus, då kan Socialjouren Nordväst vara behjälplig med att ordna 
insatser till den partnern som blir kvar hemma. 

Har en patient hemtjänst sedan tidigare och ska skrivas ut, 
kontaktas aktuellt hemtjänstföretag i god tid före utskrivning. 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan: 
https://www.solna.se/omsorg--stod/stod-for-
aldre/hemtjanst/valj-hemtjanstutforare 
 
 
 
 
Hemtjänst för patient som inte har hemtjänst tidigare: 
Kontakta Socialjouren Nordväst som kan vara behjälpliga med att 
fatta beslut om nödvändig hemtjänst under helgdagarna som ex. 
hygien, förflyttningar, måltider. 
Socialjour Nordväst: 010-444 05 00   
 
Kontaktuppgifter till säbo i Solna: 
https://www.solna.se/omsorg--stod/stod-for-aldre/boende-for-
aldre om en patient har hemtjänst sedan tidigare, och ska skrivas 
ut från sjukhus under kvällar och helger kan kontakt tas direkt 
med det hemtjänstföretaget. Tänk på att kontakta 
hemtjänstföretaget så snart som en utskrivning planeras. Bortsett 



6 (8) 

Kommun/stadsdel Verksamhet och telefonnummer Beskrivning Övrig information 

från att information behöver ges i god tid till våra boenden vid 
utskrivning av patienter finns inga rutiner som har betydelse för 
vårt mottagande av brukare på våra boenden. 

Sundbyberg Socialjour Nordväst: 
010-444 0500  
Trygghetsjour: 
16:00-08:00  
08-508 407 00 
08:00- 16:00  
08-508 005 08.  

- Har en person hemtjänst eller bor på äldreboende sedan tidigare 
och ska skrivas ut från slutenvård, kontaktas aktuellt 
hemtjänstföretag eller äldreboende. 
Kontaktuppgifter till privata hemtjänstutförare finns på 
hemsidan; Hitta och jämför hemtjänst | Hitta och jämför service - 
Sundbybergs stad 
Kontaktuppgifter till äldreboenden finns på hemsidan; 
Hitta och jämför äldreboende | Hitta och jämför service - 
Sundbybergs stad. 
 
Kontaktuppgifter till hemtjänsten i egen regi, akut dygnet runt: 
Kl. 07:00-21:00 telnr. 070-087 50 92 och 070-087 58 04 
Kl. 21:00-07:00 telnr. 070-087 58 47 och 070-087 58 48  

Södertälje 
 

Socialjouren:  
08-523 038 70 eller  
fax 08-523 028 10 

Akut hjälp vid sociala problem under vardagar 
Kontaktcenter: 08-523 010 00 
Vid akuta sociala problem under kontorstid kontaktar du Södertälje kommuns kontaktcenter, 
som hjälper dig vidare till rätt person. Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag 08.00-17.00 och 
fredagar 08.00-15.00. 
Akut hjälp vid sociala problem efter kontorstid 
Socialjouren tel: 08-523 038 70 eller fax 08-523 028 10. 
Vid akuta sociala problem efter kontorstid kontaktar du socialjouren i kommunen. Socialjouren 
hanterar ärenden där det finns behov av omedelbara insatser, som inte kan avvakta till ordinarie 
verksamheter finns tillgängliga. 
Socialjourens öppettider: 
måndag–torsdag kl. 16.00–24.00 
fredag kl. 14.00–01.00 
lördag kl. 16.00–01.00 
söndag kl. 16.00–24.00 

Övrig tid finns socialsekreterare tillgänglig via beredskap på 
Socialjourens nummer. Beredskapen tar främst emot ärenden 
från andra myndigheter som är så pass akuta att de kräver 
omedelbart agerande. 

Tyresö Socialjouren Sydost,  
Tfn 08-718 76 40,  
Fax 08 716 35 91. 

Socialjourens öppettider:  
Måndag–torsdag 16.00–02.00 
Fredag 14.00–02.00 
Lördag–söndag 16.00–02.00 
Akuta ärenden utöver socialjourens öppettider:  
Tfn 112 

- 

https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/hitta-och-jamfor-service.html#/comparison/1/list
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/hitta-och-jamfor-service.html#/comparison/1/list
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/hitta-och-jamfor-service.html#/comparison/2/list
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/hitta-och-jamfor-service.html#/comparison/2/list
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Täby  Socialjour Nordost  
telefon 08-410 200 40  
Fax 08-758 17 22 

Socialjouren hanterar akuta ärenden under kvällar, nätter och helger.  
Öppettider Måndag- Torsdag 16.30-02.00  
Fredag 15.00-02.00  
Lördag -Söndag 16.00-02.00 ” 

Hemtjänstföretagen kan enligt avtal sätta in tillfälliga extra 
insatser vid behov utan biståndsbedömning. För brukare som 
redan har pågående insatser och oförändrade behov, går det bra 
att vända sig direkt till hemtjänstutföraren samt i förekommande 
fall till nattpatrullen. Utföraren har enligt kommunens avtal rätt 
till 24 timmars förberedelsetid innan insatserna påbörjas 

Upplands Väsby Socialjour Nordväst:  
010-444 05 00 

- - 

Upplands-Bro Socialjour Nordväst:  
010-444 05 00 

Socialjour Nordväst hjälper med akut stöd kvällar och helger vid utsatthet för våld, hot, 
missbruk, övergrepp eller om någon far illa. 

För patienter som redan har ett biståndsbeslut som täcker 
patientens behov kan hemtjänstföretaget kontaktas direkt. 

Vallentuna Socialjour Nordost: 
Telefon: 08–410 200 40 
Fax: 08-758 17 22  

Trygghetsjour: 0771-10 26 00  

Vallentuna har socialjouren för akut hjälp av socialtjänsten kvällar, nätter och under helger. 
Socialjouren ger råd och stöd samt övrig myndighetsutövning. Socialjouren har i uppdrag att 
vara jourverksamhet för akuta händelser som rör socialtjänstens målgrupper ex. barn och 
ungdomar, våld i nära relationer, missbruk, äldre- och personer med funktionsnedsättningar. 

- 

Värmdö Socialjour Sydost:  
08-718 76 40 

Uppdraget är att vara jourverksamhet för akuta händelser som rör socialtjänstens målgrupper 
ex. barn och ungdomar, våld i nära relationer, missbruk, äldre- och personer med 
funktionsnedsättningar. Måndag-torsdag 16:30-02:00 
Fredag 14:00-02:00, 
Lördag-söndag 16:00-02:00 

Om brukaren/patienten har insatser som skall fortsätta efter 
utskrivning måste slutenvården kontakta utföraren direkt och 
komma överens om tid för mottagandet, så att de vid behov kan 
möta upp i hemmet och har kännedom om att 
brukaren/patienten nu befinner sig i hemmet. 

Vaxholm Socialjour Nordost: 
 08-410 200 40 

Socialjouren hanterar akuta ärenden under kvällar, nätter och helger.  För patienter som redan har ett pågående beslut/insatser och 
oförändrade behov, går det bra att vända sig direkt till utföraren 
av insatsen (exempelvis vald hemtjänstutförare eller särskilt 
boende). Kväll, helger och storhelger går det att nå 
hemtjänstverksamheten i kommunal regi på: 08522 426 44, 
kl. 07:00 – 22:00, alla dagar året runt. 
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Österåker  
 

Socialjour Nordost  
telefon 08-410 200 40 

Socialjouren hanterar akuta ärenden under kvällar, nätter och helger. 
 
Äldreomsorg: 
Ring direkt till Ljusterö hemtjänst som i sin tur kontaktar distrikts sjuksköterska eller PR-vård 
(om det är några läkemedels ändringar). Ljusterö hemtjänst: 08 540 81338 
 
Funktionsnedsättning: 
Inom LSS skickar vi alltid med en röd mapp med uppgifter till ansvarig SSK och joursjuksköterska. 
Vi vill att sjuksköterska ska kontaktas i första hand. (utskrivning från sjukhus innebär ofta 
läkemedelsförändringar) 
 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Vid behov av sjuksköterska (SSK) 
Vardagar mellan klockan 07.00-17.00 
Linnéa 08-540 812 46, 073-625 23 72 
Razieh 08-540 812 58, 073-625 23 74 
Teija 08-540 812 06, 073 625 21 46 
Övrig tid kontaktas joursjuksköterska via Attendos mobila team  
(för ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag) 
Ring i första hand BLÅ: 072-0848983 
annars pröva RÖD: 072-0849024 

Kontaktuppgifter Äldreomsorg till utförare hemtjänst och 
särskilda boende finns samlat här:  
Hemtjänst | osteraker (stratsys.se) 
 
Faxnr Vård- och omsorgsnämnden 54 081 695  
(Äldreomsorg Vuxenstöd LSS, socialpsykiatri) 

Faxnr: Socialnämnd 08-54081117 (Barn och ungdom, Ekonomiskt 
bistånd, Missbruk) 
 
 

 

https://jamforelse.stratsys.se/v6.0/osteraker#/comparison/13/list

