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TR § 2
Information från KommunRehab
Beslut
Informationen noteras.
Ärendet
Anette Gustavsson och Esme Richardsson informerar om KommunRehab:s
verksamhet och svarar på frågor.
I Ljungby kommun är sjukgymnaster och arbetsterapeuter organiserade i
enheten KommunRehab.
Personer som bor i ett av kommunens särskilda boenden eller i det egna hemmet
och har stora omfattande omvårdnadsbehov kan få hjälp av KommunRehab.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan bland annat ge en bedömning av
personliga träningsbehov samt föreslå hjälpmedel och träningsprogram och
deltar vid vårdplanering på lasarettet.
Är man i behov av service av hjälpmedel kan man använd sig av
KommunRehab:s drop in-tid torsdagar kl. 10.00-12.00, Köpmansgatan 18.
Strokeföreningen föreslår att man bygger upp team på Ljungberga och
Brunnsgården för att kunna erbjuda en aktiv träning för strokepatienter efter
utskrivning från lasarettet. Vid utskrivning får patienten med sig en vårdplan för
fortsatt träning. Anhöriga ska inbjudas till anhörigmöte innan patienten skrivs ut
från lasarettet. Det är viktigt att göra uppföljningar.
KommunRehab har redan i dag mycket kontakter med landstingets primärvård,
säger Anette. Vi har också ett bra samarbete med landstinget när det gäller
kognitiva hjälpmedel. Kommunen och landstinget har olika huvudmän och
kommunen kan inte ta över ett ansvar som någon annan myndighet har inom
området. KommunRehab:s mål är att ha individen i fokus och man gör
uppföljning av patienten efter hemkomst från lasarettet.
Svar på frågor om syninstruktörer, talande klockor samt fritt val av hjälpmedel:
I varje hemtjänstgrupp finns personal som är utbildad för att kunna hjälpa de
synskadade. Två arbetsterapeuter på KommunRehab är specialiserade på
synskador. Är man i behov av synhjälpmedel då är det landstingets syncentral
som ansvarar för detta.
Talande klockor har tagits bort som hjälpmedel.
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Fritt val av hjälpmedel innebär att användaren, efter behovsbedömning, har
möjlighet att själv välja andra hjälpmedel än vad landstinget kan erbjuda.
Från strokeföreningen framförs önskemål om att bilda ett rehabteam. Vi tar
frågan med oss, säger ordföranden.
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