Telefonnummer till Rehabenheten 0171-528 94
Telefontid är vardagar klockan 08.15-09.00

Återlämning av hjälpmedel

Du får låna ditt hjälpmedel så länge du behöver det. När behovet har
upphört ska hjälpmedlen återlämnas väl rengjorda. Du kan återlämna
hjälpmedel på Pomona, Plommonvägen 2 i entrén. Där finns anvisningar
om hur du går tillväga.

Reparation/service av hjälpmedel

När du lånat hjälpmedel har du ansvar att vara aktsam om hjälpmedlet
och att sköta det enligt bruksanvisning. Om ditt hjälpmedel går sönder
kontaktar du din arbetsterapeut/fysioterapeut.
Jourservice utanför kontorstid 018-155 15 innebär hjälp i akuta situationer
som till exempel:
• Åtgärdande av säng som fastnat i hög/upprätt läge.
• Hjälpa person som befinner sig utanför hemmet att frakta hem trasigt
hjälpmedel så som elrullstol

Skadat eller stulet hjälpmedel

Du bör se över ditt försäkringsskydd ifall ditt hjälpmedel skadas, blir
stulet eller orsakar skada på något i din bostad.
Allrisktillägg rekommenderas.

Din arbetsterapeut: _____________________
Din fysioterapuet:_______________________

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.håbo.se
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Rehabilitering
och
hjälpmedel

Kommunens rehabiliteringsinsatser
Rehabiliterande insatser ska stötta dig att kunna leva ett så självständigt
liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov. Den personal som
arbetar med rehabilitering är arbetsterapeuter och fysioterapeuter som
tillsammans med dig, närstående, omvårdnadspersonal och sjuksköterskor
planerar och genomför de insatser som är aktuella.

Vem kan få rehabilitering och hur går det till?

Vem kan få hjälpmedel och hur går det till?

Du som är 21 år och äldre och som har rörelsehinder eller kognitiv
funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel för att underlätta din
vardag. För att få ett hjälpmedel behöver du kontakta en arbetsterapeut
eller fysioterapeutt som gör en bedömning utifrån dina behov. Ett
hjälpmedel är ofta en del av flera insatser som ska göra det möjligt att
vara självständigt bibehålla aktivitetsförmåga.

Kommunens rehabilitering vänder sig till dig som är:
• vuxen

Hjälpmedel som kan lånas är till exempel:

• som har behov av en längre tids rehabilitering i hemmiljö

• rullstol

• som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till en
vårdcentral.

• hygienhjälpmedel

Behov av rehabilitering kan initeras av dig, din närstående eller av annan
vårdgivare. Tillsammans med dig gör vi en bedömning av ditt behov och
planerar aktuella rehabiliteringsinsatser.

Ett fåtal hjälpmedel är belagda med avgift

Rehabilitering i hemmet kan till exempel innebära:
• träning av gång och förflyttningsförmåga,

• träning i vardagliga aktiviteter som att klä sig, sköta personlig hygien
• träning i att använda hjälpmedel.
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• rollator

• olika typer av minnesstöd.

Bostadsanpassning

För att din bostad ska fungera för dig kan det vara aktuellt att ansöka
om bostadsanpassningsbidrag. För att kunna söka bidrag för
bostadsanpassning krävs ett intyg från en arbetsterapeut eller
fysioterapeut. De gör ett hembesök, bedömer situationen och skriver
ett intyg som beskriver din funktionsnedsättning och
aktivitetsförmåga/behov.
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