Välkommen att kontakta oss!
Lomma
Bjärred

Gemensamt telefonnr

040-641 16 62. Tel tid 9-10

Gemensamt telefonnr

040-641 16 63. Tel tid 9-10

Hemrehab
Arbetsterapeut		
Sjukgymnast		
Undersköterska		

040-641 16 52
040-641 16 53
040-641 18 44

Vårdplaneringsteam
Arbetsterapeut		
Sjukgymnast		

040-641 15 82
040-641 12 99

Enhetschef Christina Ekdahl

040-641 12 51

För mer information: www.lomma.se/kommunrehab
Aktuella telefonnummer

Socialförvaltningen
121204

Hamngatan 3
234 81 Lomma
040-641 10 00

KommunReHab

KommunReHab Lomma
har ansvar för rehabilitering och habilitering för dig
- som bor i Lomma kommun
- som inte klarar att ta dig till vårdcentral/hälsocentral
- som behöver tekniska hjälpmedel i hemmet (exempelvis
rullstol, rollator, vårdsäng, hygienhjälpmedel) och är över 20 år
Personal
KommunReHab Lomma består av områdeschef, administratör,
legitimerade arbetsterapeuter, legitimerade sjukgymnaster och
rehabundersköterskor. Vi arbetar dagtid måndag till fredag.
Vår målsättning
Vårt mål är att du med våra rehabiliterings- och habiliteringsinsatser ska kunna fungera så självständigt som möjligt i vardagen
och samhällslivet utifrån dina egna behov och mål.
Rehabiliteringen/habiliteringen planeras och utformas tillsammans
med dig och ska följas upp och utvärderas.
Hur får du kontakt med oss?
- via telefon direkt med oss (se baksidan)
- via kommunens växel, 040-641 10 00
- vid vårdplanering på sjukhus
Vi kontaktar dig så fort som möjligt och allra senast inom tre
vardagar efter att du hört av dig till oss. Om du behöver hembesök erbjuder vi det snarast och allra senast inom 14 dagar.

Våra insatser
Rehabilitering och habilitering utförs hemma hos dig, på kommunens
korttidsenhet eller, i vissa fall, på daglig verksamhet. Insatserna är tidsbegränsade och utförs ibland av annan personal på uppdrag av arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Arbetsterapeuten - Aktivitet, Hälsa och Miljö
- Bedömning och träning av din förmåga att klara det dagliga livets
aktiviteter (ADL).
- Bedömning av din boendemiljö med förslag till förändringar, till
exempel i samband med bostadsanpassning.
- Bedömning och förskrivning av tekniska hjälpmedel exempelvis rullstol, hygienhjälpmedel, personlyft och vårdsäng.
Sjukgymnasten - Rörelse och Hälsa
- Bedömning, träning och behandling vid sjukdom eller skada.
- Bedömning och förskrivning av tekniska hjälpmedel, framförallt gångoch förflyttningshjälpmedel.
Arbetsterapeut och sjukgymnast samarbetar kring:
- att tillsammans med dig ta fram en Rehab-plan
- bedömning och åtgärd när du har svårigheter med förflyttningar
- bedömning och åtgärd när du har risk för att falla
- utbildning av personal
- handledning och information till dig, dina närstående och övrig
personal
Avgifter
Enligt gällande kommunal taxa. För information - ring kommunens
växel 040-641 10 00.

