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Velkommen til  
Rehabiliteringsenheden 

Med denne folder ønsker vi kort at informere om vores kommende sam-
arbejde i dit rehabiliteringsforløb og give svar på nogle af de spørgsmål, 
du og dine pårørende har til os. Vi ser frem til samarbejdet, og kontakt os 
gerne, hvis I vil vide mere.

Hvem møder du i dit rehabiliteringsforløb:
• Du vil blive tilknyttet en fysio- eller ergoterapeut i dit nærområde,  

der følger dig igennem dit rehabiliteringsforløb
• Du tilknyttes også en lille gruppe af rehabiliteringshjælpere- og  

assistenter samt en sygeplejerske ved behov. Derfor vil du også  
møde forskellige fagpersoner med forskellige kompetencer for  
at sikre dig et sammenhængende forløb

Lidt om Rehabilitering:
Rehabilitering er et tilbud til dig, der ved hjælp af vejledning, støtte, 
træning og hjælpemidler kan lykkes med at klare hverdagen bedre og 
mere selv. Et rehabiliteringsforløb har en varighed af 1-8 uger, hvor vi  
sammen med dig løbende tilpasser mål og indsats, så du får den  
nødvendige hjælp, samtidig med at du gradvist genvinder tabte  
færdigheder eller finder nye måde at lykkes med hverdagens gøremål.
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Rehabilitering kræver en indsats fra dig, og du vil derfor opleve, at vi  
inddrager dig aktivt i de dele af opgaven, som vi sammen finder ud af,  
at du kan.

Det kan for eksempel være at:

• Du selv tager trøje på, men får støtte til at trække bukser på
• Du selv tørrer støv af og træner i at støvsuge med robot, men  

får støtte til gulvvask
• Du selv kan løse opgaver ved anvendelse af småhjælpemidler 

Der kan også være andre opgaver, som vi sammen finder frem til,  
at du kan deltage i. 

Vi er med på, at perioden f.eks. efter sygdom eller en indlæggelse på 
sygehuset kan være forbundet med følelsen af utryghed, og netop derfor 
er samarbejdet med dig og dine pårørende vigtig for os. Vi vil gøre vores 
bedste for at komme hele vejen omkring din situation, så planen for dit 
rehabiliteringsforløb er realistisk. 

 

Når dit rehabiliteringsforløb afsluttes, følger vi op på dit behov for varig 
hjælp og sørger for, at din ansøgning kommer videre til visitatorerne i 
Velfærdsrådgivningen
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Hvornår leveres hjælpen?
Hjælp ydes over hele døgnet og i dialog med dig:

• Sammen med din terapeut aftaler du, hvornår I ses og til hvilke opgaver 
• Din rehabiliteringshjælper(kontantperson) vil følge dig fra dag til dag
• Morgenhjælp vil normalt foregå i tidsrummet fra ca. kl. 07.00 - 11.00 
• Hvis du er forhindret eller ikke er hjemme f.eks. på grund af lægebesøg, 

sygehusbesøg e.l., bedes du kontakte os, så vi ved, hvorfor du ikke er 
hjemme.

Dit hjem som arbejdsplads:
Når vi kommer i dit hjem, bliver dit hjem også til vores arbejdsplads.  
Det betyder, at vi sammen skal sikre et arbejdsmiljø, der forebygger,  
at din hjælper kommer til skade. Derfor har vi brug for at:

• Dit husnummer er tydeligt, og adgangsforholdene til dit hjem er i orden 
• Udelyset virker, så vejen til dit hjem er tydelig 
• Der ryddes sne og saltes for is om vinteren
• Der er plads i hjemmet til relevante hjælpemidler

Vi udarbejder en arbejdspladsvurdering (APV) og stiller de nødvendige 
hjælpemidler til rådighed for at sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse 
med din pleje og forflytninger. Hjælpemidlerne kan bl.a. være: 

• En plejeseng, personlift, toiletstol, sengebord mv.
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Rengøring

Når vi sammen sørger for rengøring i dit hjem, har vi brug for,  
at rengøringsmidlerne er arbejdsmiljøvenlige, dvs. Svanemærket  
eller Astma og Allergimærket. Det er også vigtigt, at der er klude og  
andre nødvendige remedier til rådighed i hjemmet.

• Støvsugeren og fibermoppen skal være højdejusterbar så de  
kan tilpasses din hjælper 

• Støvsugerstangens højde skal minimim være 1,2m og  
fibermoppens skaft minimum 1,5m 

• Når du søger om hjælp til rengøring, kigger vi på, om robotstøvsugere 
og -gulvvaskere kan løse dele af rengøringsopgaverne for dig 

Røg i hjemmet
Røg er også en del af arbejdspladsvurderingen, og her skal du være 
opmærksom på at:

• Du venter med at ryge, til din hjælper ikke længere er i hjemmet
• Der luftes godt ud, før din hjælper kommer
• Det kan blive nødvendigt, at du lejer en luftrenser, hvis udluftning  

ikke er tilstrækkelig. Ønsker du at leje en luftrenser, kan din hjælper 
hjælpe dig videre

Dyr i hjemmet
Dyr indgår som en naturlig del af mange hjem, men hører ikke nødvendig-
vis hjemme på en arbejdsplads. Mange har allergi eller er bange for dyr. 
Dyr må derfor kun være i samme rum som din hjælper, hvis I har aftalt 
dette på forhånd.
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Du kan læse mere om rehabiliteringsforløb i kommunens 
kvalitetsstandarder på Hedensted Kommunes hjemmeside 
eller kontakte Velfærdsrådgivningen på telefon 79 75 58 20 
på hverdage imellem kl. 09:00 og 13:00

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig.

Rehabiliteringsenheden kan kontaktes via planlæggerne i din lokale 
hjemmeplejeenhed i tidsrummet kl. 09:00 – 11:00 på telefon:  

79 74 15 70

Ved akut behov for hjælp kontakt nærmeste 
plejehjem og vælg ”hjemmeplejen”.



Hedensted Rådhus
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 
T: 79 75 50 00

hedensted.dk


