Kontakt
Har du frågor?
Kontakta gärna Rehabenheten på vår telefontid.
Vardagar: kl 08.00-09.00 och kl13.00-14.00
Tel: 0550-885 27
Hjälpmedeltekniker kontaktas
Vardagar kl 07.30-15.00
Tel: 0558-885 86, 0550-885 89 och 0550-885 94.
Dr Enwallsväg 3B, Kristinehamn.

Socialförvaltningen, Kristinehamns kommun
Nya Kyrkogatan 19-21, 681 84 Kristinehamn
Tel. 0550-880 00 E-post: Receptionen.IFO@kristinehamn.se
www.kristinehamn.se

Rehabilitering och
hjälpmedel

Information om Rehabenheten
Vi som arbetar på rehabenheten är arbetsterapeuter, fysioterapeuter
och hjälpmedelstekniker. Rehabenhetens verksamhet riktas till dig
som har behov av rehabinsatser i hemmet i form av till exempel
rådgivning, träning och/eller hjälpmedel.
Träning
Rehabenheten arbetar med hemträning för de personer som har
behov av träning i hemmiljön. Bedömning, behandling och träning
sker i hemmet och består ofta av vardagliga aktiviteter och syftar till
att den enskilde skall klara sin personliga vård, dagliga aktiviteter
och fritid så självständigt som möjligt.
Stor vikt läggs vid handledning och information till anhöriga och
personal.
Information till dig som lånat ett hjälpmedel
Det här är information till dig som har fått låna ett hjälpmedel som
tillhör landstinget eller kommunen.
Ett hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeuter och fysioterapeuter
är ett personligt hjälpmedel. Det är utprovat utifrån personens
behov och får inte användas av någon annan, säljas eller lånas ut.
Hjälpmedlet förskrivs som lån. Du som lånar hjälpmedel ansvarar
för det under lånetiden. Ta kontakt med hjälpmedelstekniker vid
eventuellt fel på hjälpmedlet.
Vid eventuell stöld av hjälpmedlet ska du göra en polisanmälan
Dessa hjälpmedel lånas ut till dig och ska lämnas tillbaka när
behovet inte kvarstår. Om du avser att flytta från kommunen vill vi
att du tar kontakt med kommunens rehabenhet.
Du har under lånetiden ansvar att sköta dina hjälpmedel
enligt bruksanvisningen och enligt de instruktioner du fick
när hjälpmedlet provades ut. I de fall då du själv inte klarar av
att ansvara för detta övergår ansvaret till närstående eller till
vårdpersonal.

Det är viktigt att du tar kontakt med kommunens rehabenhet om
ditt hjälpmedel går sönder, tappas bort eller blivit stulet eller om
du vill lämna tillbaka ditt hjälpmedel. Du kan själv lämna dina
hjälpmedel hos oss. Vardagar mellan kl 7.30-15.00. Lunch mellan
12.00-13.00.
Vid akuta problem under helger kan centralsjukhuset i Karlstad
kontaktas kl. 09.00-15.00. Ring växeln på tfn 054-61 50 00 och
begär hjälpmedelstekniker.
Vid inlämning av hjälpmedel för service eller reparation samt vid
återlämnande ska hjälpmedlet vara rengjort.
Arbetsterapeuten/ fysioterapeutens bedömning om din
aktivitetsförmåga och vilka hjälpmedel du har behov av
kommer att finnas dokumenterade i din kommunala hälso- och
sjukvårdsjournal.
Skada och försäkringar
Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller
förstör genom ovarsam hantering.
Om hjälpmedlet skadas vid transport till exempel vid flygresa ska
detta anmälas till transportbolaget. Transportskada ersätts inte av
landsting eller kommun.
Om du har ett hjälpmedel som är stöldbegärligt är det viktigt att du
ser över ditt försäkringsskydd.
Gemensam nämnd i Värmland
Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i
en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden
beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas i Värmland.
För mer information om policy och riktlinjer avseende hjälpmedel
www.liv.se/hjalpmedelsservice

