Rehabiliteringsmedicin
Avdelning 41 Neurorehab har hela Norrbotten
som upptagsområde. Vi erbjuder rehabilitering
för dig som drabbats av en neurologisk
sjukdom eller skada.
Rehabilitering hos oss innebär träning tillsammans
med olika yrkesgrupper.
Det kan vara dusch med stöd av undersköterskan,
hantera mediciner med sjuksköterskan, träna
förflyttningar med fysioterapeut eller vardagsaktiviteter med arbetsterapeut.
Rehabinstruktören, som själv är rullstolsburen,
är en förebild och kan finnas med vid förflyttningsträning, rullstolsteknik, aktiviteter på eller
utanför sjukhuset.

Avdelning 41, Neurorehab
Sunderby Sjukhus Luleå

En viktig del i rehabiliteringen är att kunna ta så
mycket eget ansvar som möjligt för att rehabiliteringen ska kunna bli en naturlig del av vardagen
även på hemmaplan.

Förutom aktiviteter behövs även vila och återhämtning för att kroppen ska kunna ta till sig träningen
och samtidigt få läka.
Även dina närstående är viktiga i rehabiliteringen
och vi ser gärna att de är delaktiga i rehabiliteringen och planering under vårdtiden.
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Det här utmärker oss

Kontakta oss

All rehabilitering anpassas individuellt utifrån dina
behov. Vi jobbar nära i team med fokus på dina
mål som du själv sätter upp på ett så kallat rehabmöte. På mötet upprättas en rehabplan som utgör
grunden för din rehabilitering hos oss.

För att få möjlighet till rehabilitering hos oss krävs
läkarremiss och vi gör därefter en bedömning om
du har behov av och ska planeras in för en period
på neurorehab.

Teamet består av läkare, undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped,
kurator, neuropsykolog och rehabinstruktör.

Telefon: 0920-28 21 41

• Kunskapspass kopplat till din sjukdom
eller skada
• Möjlighet till träning i stadsmiljö
• Gruppass med olika aktiviteter efter
dina förutsättningar
• Kökspass där vi fokuserar på nyttiga
recept och möjligheter

Remisskod: lbrehabmed
Välkommen!

