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SPECIALRÅDGIVNING
Siddestilling, ergonomi og hjælpemidler
Har du en borger, der har behov for at få
vurderet eller afprøvet et hjælpemiddel, tilbyder
vi specialrådgivning.
Det kan være:
—— Afprøvning og tilpasning af kørestol
—— 1-1 opstilling af baderum
—— Afprøvning og tilpasning af puder/rygge
og siddesystemer
—— Andre hjælpemidler som arbejdsstole,
bade/toiletstole, ganghjælpemidler m.fl.
Vi tager udgangspunkt i at finde det billigste og
bedst egnede produkt.

Bestil et forløb
Find et henvisningsskema ved at gå ind på
specialhospitalet.dk/specialraadgivning
Du vil modtage en bekræftelse på, at vi har
modtaget henvisningen. En rådgivende terapeut vil inden to uger kontakte dig og aftale

præcis, hvad rådgivningen skal indebære,
samt aftale tid og sted for afprøvningen. Der
bliver herefter sendt brev med indkaldelse til
både dig og din borger.

Forløb
Vores rådgivende terapeut forbereder og hjemskaffer de hjælpemidler, der ønskes afprøvet.
Afprøvning kan enten foregå i borgers hjem eller på specialhospitalet. Hjælpemidlet afprøves
og tilpasses efter behov.
Er der behov for nyt møde/afprøvning, aftales
dette med dig.
Vi kontakter dig, hvis der sker noget uforudset
undervejs.
Når afprøvningen er afsluttet, aftales det med
dig, om du ønsker en skriftlig rapport om
forløbet tilsendt.
Det aftales med dig, hvornår vi skal afslutte
sagen.
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Bestil et forløb
specialhospitalet.dk/
specialraadgivning

Hvem er vi?

!

Rådgivende ergoterapeut og fysioterapeuter med mange års erfaring
indenfor hjælpemiddelområdet, rådgivning og afprøvning.
Læs mere på specialhospitalet.dk/specialraadgivning

NEUTRAL OG TROVÆRDIG
samarbejdspartner
Omdrejningspunktet for vores specialrådgivning er at være en neutral og troværdig
samarbejdspartner. Vi har ikke nogen former
for salg af produkter, og vi er uafhængige
af leverandører. Vi foreslår den billigste og
bedst egnede løsning, som også er fremtidssikret.
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