Rehabenheten

Rehabiliteringsverksamheten vänder
sig till dig som har svårigheter och
problem i hemmet eller i närmiljön.

Vård och omsorg
Sjöbo kommun
www.sjobo.se

Rehabenheten i Sjöbo kommun
Arbetstearpeut
Aktivitet, Hälsa och
Miljö
Bedömning och träning av din förmåga
att klara det dagliga livets aktiviteter
(ADL).
Bedömning och
förskrivning av medicinskt tekniska hjälpmedel exempelvis
kognitiva hjälpmedel,
hygienhjälpmedel.

Vi har ansvar för rehabilitering och medicintekniska
hjälpmedel för kommuninnevånare som är över 20
år och som bedöms inte kunna ta sig till vårdcentralen. Elrullstolar och kommunikationshjälpmedel
så som syn- och hörselhjälpmedel är dock Region
Skåne ansvariga för.

Personal

Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter
och hjälpmedelsassistent. Vi arbetar måndag till
fredag dagtid.

Vår målsättning

Målet med rehabiliteringsinsatserna är att du ska
kunna fungera så självständigt som möjligt i din
vardag.

Våra insatser

Inom rehabiliteringen arbetar legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter med att förebygga, förbättra och kompensera för nedsatta funktions- och/
eller aktivitetsförmågor i hemmet, genom bedömning och träning.
Rehabiliteringen utförs i hemmet. Insatserna är
tidsbegränsade och utförs ofta av annan personal på
uppdrag av arbetsterapeut eller fysioterapeut.
Exempel på träning är
• Balans
• Gång
• Rörlighet
• Styrka
• Förflyttningsteknik.
Arbetsterapeut och fysioterapeut gör ofta gemensamma bedömningar kring exempelvis förflyttningar, medicinskt tekniska hjälpmedel och fallrisk,
handleder och utbildar personal samt informerar
och handleder dig och dina närstående. Vi är också
behjälpliga med intyg gällande bostadsanpassningsansökan.

Fysioterapeut
Rörelse, Hälsa och
Miljö
Bedömning och träning vid sjukdom eller
skada.
Bedömning och
förskrivning av
medicinskt tekniska
hjälpmedel, framförallt gång och förflyttningshjälpmedel.

Avgifter

Enligt gällande kommunal taxa. För information ring kommunens växel 0416-270 00

www.sjobo.se

Frågor?
Kontakta din
arbetsterapeut
eller fysioterapeut.

Hur får du kontakt med oss?
- via vår telefonsvarare: 0416-273 85
- via e-mailadress: rehabiliteringsenheten@
sjobo.se
Vi kontaktar dig så fort som möjligt och allra
senast inom fem vardagar efter att du hört av
dig till oss. Vi erbjuder hembesök vid behov.
Anteckningar:

