Information om
rehabilitering och
hjälpmedel

Välkommen till Gällivare Kommun!
Du kommer att jobba med våra boende inom äldreomsorg, handikappomsorg eller psykiatri.
Vad kul att du vill göra det! Här kommer lite information från oss i rehabteamet.

Att rehabilitera i vardagen
Våra boende på kommunen behöver ofta personalens hjälp för att klara vardagen. Vissa
behöver hjälp med allt. Men bäst är att våra boende får göra så mycket själva som de bara
kan. Då håller de sig pigga längre och orkar mer i längden. Arbetet för personalen blir också
lättare i längden, men tar ibland lite längre tid. Så ge stöd, men hjälp inte heller för mycket!
Kanske kan de kamma håret själv även om de inte kan tvätta det. Kanske kan de gå halva
vägen ut till matsalen, men få skjuts sista biten. Kanske kan de stoppa i fötterna i skorna själv,
även om de inte kan knyta dem. Det är det som är vardagsrehabilitering.

Vad är rehabteamet?
Inom Gällivare Kommun finns ett Rehabteam. Vi är arbetsterapeuter och
sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi kommer ut på kommunens alla boenden när vår hjälp kan
behövas. Här berättar vi kort vad vi gör för något:

Arbetsterapeut
En arbetsterapeut på Gällivare Kommun hjälper till med den boendes problem i hemmet. Det
kan t ex handla om att personen har svårt att ta sig upp ur sängen, tvätta sig själv, stå och gå,
klä på sig, äta själv mm. Det kallas ofta för ADL - Activities in Daily Life.
En arbetsterapeut kan hjälpa till med träning av dessa saker. De kan också ge den boende
hjälpmedel som gör att han/hon klarar av att göra saker lättare.
Ett hjälpmedel kan t ex vara en lyft för att komma upp ur sängen, en rullstol när man inte kan
gå, en sked som är lättare att hålla i om man har problem att äta osv.
Om du som jobbar tycker att något är svårt att göra tillsammans med den boende så kan
kanske en arbetsterapeut hjälpa dig. Det kan t ex vara tungt att hjälpa den boende att duscha,
vända sig i sängen, komma upp från toaletten osv. Ring och fråga om hjälp!

Sjukgymnast/Fysioterapeut
En sjukgymnast och en arbetsterapeut jobbar ofta tillsammans. En sjukgymnast hjälper den
boende som har svårt att gå, komma upp ur sängen, ställa sig, sätta sig, har dålig balans, är
svag i kroppen, har ont, är stel mm. De kan ge den boende hjälpmedel som t ex rollator,
gåbord mm.
De kan hjälpa till med träning som t ex gymnastik i grupp (sittgympa), promenader, träna i
bassäng, eller att lära sig gå med sin rollator på boendet. Om en boende har brutit en höft, en
arm, en handled osv. så kommer sjukgymnasten och hjälper till att träna när de kommer hem
från sjukhuset.
Du kan också fråga en sjukgymnast om hjälp om du tycker det är tungt att hjälpa en boende
att gå, resa sig upp, vända sig i sängen etc. Vi kan då visa dig hur du ska använda din kropp
på bästa sätt när du jobbar, så kallad ergonomi. Med några små enkla tips om hur du ska stå,
hålla, luta dig, böja på benen osv. så kan arbetet bli mycket lättare.

Om hjälpmedel
Ett hjälpmedel hör bara till den person som har fått det, man får inte låna ett hjälpmedel till en
annan boende.
Om något är trasigt, så ring en arbetsterapeut eller sjukgymnast så kan vi eller en tekniker laga
det. Personal får inte använda ett hjälpmedel självständigt om de inte har fått genomgång av
arbetsterapeut/sjukgymnast eller hjälpmedelsombud.
Om du känner dig osäker - kontakta sjukgymnast eller arbetsterapeut.
Hjälp till att hålla hjälpmedlen rena och fräscha.

Exempel på hjälpmedel:

Mobil lyft

Rullstol

Rollator

Duschstol

Gåbord

Toaförhöjning

Så här kan du nå oss:
Skicka ett fax
Använd pappret ”Ärende till Rehabteamet”, en sk förfrågan (s. 9) till nr 17468. Tänk på detta
när du skriver i pappret:
 Berätta vad problemet är.
 Skriv inte ut något personnummer. Du kan skriva t ex
K.A 1937 och vad avdelningen heter.
 Be en sjuksköterska läsa och skriva under.
 Om du inte är den boendes kontaktperson, så prata med
kontaktpersonen innan du skickar in förfrågan.
 Skriv i SafeDoc på datorn att du gjort en förfrågan och varför.
 Sätt in pappret med förfrågan i den boendes pärm.
Du kan också ringa oss på telefon
Se telefonlista för rehabteamet där du jobbar. Vi jobbar mån-fre, ca kl. 08:00-16:30.
Vi kommer alltid så fort vi kan. Ibland är de väldigt mycket att göra,
då måste vi ta det som är absolut viktigast och mest akut först.

Datum ________________

ÄRENDE TILL REHABTEAMET

Boende/ DC:

_____________________________________________________

Avd/lägenhetsnr:

_____________________________________________________

Namn (endast initialer): _____________________________________________________
Kontakt/stödperson:

_____________________________________________________

ÄRENDE:
(kryssa för ett alternativ)

□ Vård i livets slut
□ Nyinflyttning med aktuell fråga
□ Åter från lasarettet
□ Förändring i förmåga/ aktivitet
□ Kommunikation/Kognition
□ Trasigt hjälpmedel
□ Handledning/ konsultation
□ Övrigt ________________

Kontakt gäller:
□ Arbetsterapeut
□ Sjukgymnast
□ Vet ej

AKTUELL FRÅGA:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Datum: ________________ Uppgiftslämnare:______________________________________

OAS:_______________________________________________

Samtliga förfrågningar
Skickas till Vändpunkten faxnr: 17468

Rehabteamets egna anteckningar:
Namn:

Mottaget, dat:
________________

FÖRDELAT TILL: Namn:
□ Arbetsterapeut
□ Sjukgymnast

Påbörjat, dat:
________________

Statistik klar: □
Avslutat:
□

