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Rehabenheten  
Rehabilitering i Vimmerby kommun  

 

 
Bostadsanpassning 
Kommunens arbetsterapeuter och/eller sjukgymnaster/ 

fysioterapeuter kan bedöma behov av bostadsanpassning 

och skriver bostadsanpassningsintyg. Ansökan om bostads-

anpassning sker till Vimmerby kommun, fastighetskontoret. 

 

Kontakt med Rehabenheten 
Rehabenheten nås på telefon 0492-76 98 42 måndag till 

fredag klockan 09:00-10:00. Övriga tider går det att tala  

in ett meddelande. 

 

Reparation av förskrivna hjälpmedel 
Kontakta Rehabenheten på telefontiden och berätta vad du 

vill ha hjälp med. 

 

Återlämning av hjälpmedel 
När hjälpmedlen inte behövs längre ska de återlämnas  

rengjorda till hjälpmedelsförrådet i Vimmerby, Kampgatan 3. 

Instruktion för återlämning finns innanför dörren. Vid frågor 

kontakta Rehabenheten under telefontid. 

 

Om det inte finns möjlighet att återlämna hjälpmedlen kan  

de hämtas mot en kostnad. 



, 

Rehabilitering 
Ålder, sjukdom eller olycka kan leda till funktionsnedsättningar 

som medför stora problem i vardagen. Då finns både hjälp och 

hjälpmedel att tillgå via socialförvaltningens Rehabenhet. 

 

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan 

behövas för att den som är/har varit sjuk eller skadad ska  

kunna fungera och leva så aktivt och självständigt som möjligt. 

 

På Rehabenheten i Vimmerby kommun arbetar sjukgymnaster/ 

fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter och 

hjälpmedelsreparatör. Deras uppgift är att tillsammans med 

personen behålla eller förbättra dennes resurser. Man  

handleder och stödjer även omsorgspersonal och anhöriga i  

ett rehabiliterande förhållningssätt. 

 

En bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast/ 

fysioterapeut ligger alltid till grund för rehabiliteringsåtgärderna. 

Åtgärderna kan exempelvis handla om behandling, träning, 

utprovning av tekniska hjälpmedel eller anpassning av 

bostaden. Rehabilitering sker i hemmet oavsett boendeform. 

 

Vem kan få rehabilitering genom 

kommunen? 
Rehabenheten har rehabiliteringsansvar för den som inte  

kan ta sig till regionens rehabilitering samt för de som bor  

på kommunens vård- och omsorgsboenden, grupp- eller 

servicebostäder, inklusive kommunens korttidsboenden.  

Viss rehabilitering kan ske av regionen och kommunen 

gemensamt. Kommunens Rehabenhet har ansvar för  

utprovning av flertalet hjälpmedel till kommunens invånare. 

  

Vem utför rehabiliteringen? 
Rehabiliteringsinsatser kan utföras av arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut men också efter handledning  

och instruktion av personen själv, anhörig och/eller omsorgs-

personal. På Rehabenheten finns också assisterande  

personal som utför en del av de rehabiliterande insatserna.  

 

Samverkan finns även med andra yrkesprofessioner inom  

till exempel kommun och Region Kalmar län. 

 

Hjälpmedel 
Hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera för en 

funktionsnedsättning. Till exempel kan en rollator göra det 

lättare att gå. En duschstol kan göra att en person själv klarar 

- och vågar duscha. 

 

Hjälpmedel kan förskrivas efter bedömning av kommunens 

arbetsterapeuter och/eller sjukgymnaster/fysioterapeuter. 

Görs bedömningen att en person har behov av ett visst 

hjälpmedel så provas det ut för just denna person. Personen 

får också instruktion, information och träning i att använda 

hjälpmedlet.  

 

Hjälpmedel är oftast ett lån. Låntagaren ansvarar för hjälp-

medlet under lånetiden och det ska återlämnas när det inte 

längre behövs. Om hjälpmedlet kommer bort, förstörs eller 

inte lämnas tillbaka blir låntagaren ersättningsskyldig.     

 

 

 

 

 


