
Kompetanse og omsorg - rett hjem

Vi bringer 
apoteket hjem 

til deg!

Personlig omsorg

STOMI KATETER SÅRINKONTINENSERNÆRING DIABETES LEGEMIDLER



Slik bestiller du
Du kan enkelt bestille medisinsk forbruksmateriell selv på telefon eller på nett. Registrer 
deg som bruker på www.homecare.no eller ring vårt nasjonale kundesenter på 23 37 66 
00, så hjelper vi deg eller henviser deg til nærmeste HomeCare avdeling.  
I startfasen kan du også få hjelp av en av våre sykepleiere til bestillinger. 

Vil du ha faste leveranser?
Vi kan tilrettelegge for at leveransene dine kommer automatisk.  
Dette letter hverdagen din, og det er også ressurssparende for helsepersonell  
og offentlige boenheter. 

Det du trenger – der du er!
Boots HomeCare leverer rett hjem på døren på en sikker og diskret måte.  
Vi leverer også til feriebolig, rehabiliteringssted, omsorgsbolig, hjemmesyke- 
pleie og direkte til sykehusavdelinger i forbindelse med utskrivning fra sykehus.  
Ta kontakt dersom du trenger tilpasset levering!

Som kunde hos  
Boots HomeCare får du:

Boots HomeCare er en del av Boots Norge, landets største aktør på 
sykepleie- og apotekvarer. Hos oss kan du få både sykepleieartikler, 
medisiner og andre apotekvarer. Vi er spesialister på produkter innen 
stomi, inkontinens, kateter, ernæring, sårbehandling med mer. 

Hos oss jobber det mer enn 40 sykepleiere, flere med spesialutdanning 
innen stomi, sår og urologi. HomeCare har base på 16 av landets Boots 
apotek, men du kan få rådgivning og hjemlevering over hele Norge.  
Vår oppgave er å skape trygghet for deg som kunde og gi deg hjelp og 
støtte på veien mot en problemfri hverdag.

Viktig støtte for helsepersonell

Sykepleierne i Boots HomeCare er en  
viktig støtte for helse- og omsorgs- 
arbeidere over hele landet. Med oss på 
laget sparer de tid og bygger kompetanse. 
Vi bistår helsepersonell med råd og  
undervisning. Våre ansatte har lang  
erfaring fra helsevesenet, høy faglig  
kompetanse og bred produktkunnskap. 

Våre sykepleiere gjør deg trygg!

Du skal ikke føle deg alene: Vi hjelper  
deg til å mestre din egen hverdag,  
med de utfordringene akkurat du har. 
Sykepleierne våre gir deg god opplæring, 
hjelp til bestillinger og personlig støtte og 
veiledning, og de er spesielt viktige for  
deg i begynnelsen av kundeforholdet ditt.  
Vår oppgave er å skape trygghet for deg!

• Enkel bestilling, nå også på nett
• Sykepleiere med høy faglig kompetanse 
• Personlig oppfølging
• Hjemlevering av varer
• Stort lagerført sortiment –  
 rask levering til deg!
• Apotek + bandasjist 
• Mulighet for fast levering

«Det er dypt  
givende å få være   
til hjelp og utgjøre  

en forskjell for  
kundene mine.»

Unik  
service og  
rådgiving!



Nasjonalt kundesenter:
homecare.kundesenter@boots.no,  23 37 66 00

Mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 9-16
www.homecare.no

HOMECARE APOTEK OG KUNDESENTRE

• Akershus 23 37 66 00
• Arendal 37 00 42 05 
• Askim 69 81 72 05
• Bergen (Spelhaugen) 55 17 60 12
• Fredrikstad 69 39 65 19
• Haugesund (Ørnen) 52 71 90 90
• Kristiansand 38 17 18 10 
• Larvik 33 13 24 46  
• Moss (Lilleeng Helsepark) 69 27 86 85

• Molde 71 25 92 05
• Oslo 23 37 66 00
• Sandnes (Samarit) 51 60 97 50
• Sarpsborg (Lande) 69 10 25 73
• Skien (Medicus) 35 51 98 08
• Stavanger Helsehus 51 52 35 31
• Tromsø (Kvaløysletta) 77 75 89 92 
• Trondheim (Ladetorget) 73 53 37 20
• Ålesund (Moa) 70 17 80 55

Kompetanse og omsorg – rett hjem
Boots HomeCare er den største aktøren i Norge innenfor sykepleieartikler 

og medisinsk forbruksmateriell. Vi er unike med vår rådgivningstjeneste, digitale  
bestillingsløsning og våre ordninger for hjemlevering.

Ta kontakt med vårt nasjonale kundesenter om du ikke bor i 
nærheten av ett av våre HomeCare apotek.


