
VÄLKOMMEN TILL OSS!

”
Målet är att skapa en betrygg-
ande vardag kring våra kunder

”LSS Rehab & Hälsa består av ett team med 
sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut. 

Vi utför basal hemsjukvård på kommunens LSS-boenden 
och dagliga verksamheter, både de i privat regi och i 
kommunal regi. Vårt fokus ligger i att framhäva och 
bejaka det friska hos våra kunder och att stötta i det 
som inte fungerar.

Från den 1:a oktober 2015 har kommunerna i 
Stockholms län hälso-och sjukvårdsansvaret för 
personer som bor i bostad med särskild service och 
daglig verksamhet, enligt LSS. Det betyder att det arbete 
som tidigare utfördes av distriktsköterskor numer utförs 
av oss. Läkarinsatserna, både husläkare och

AB SOLOM är  det kommunala 
alternativet för vård och 
omsorg  i Sollentuna

specialistläkare, ändras inte, utan som kund behåller
man dessa. Man kan även välja att behålla sin 
distriktsköterska.

LSS Rehab & Hälsa har ett nära samarbete med 
personalen ute i verksamheterna, läkarna på 
vårdcentralerna och specialistsköterskor på sjukhusen. 
Vår intention är ett ständigt utvecklande och utökande 
av kunnande i vår verksamhet, därför går vi regelbundet 
på utbildning och föreläsningar.

LSS REHAB & HÄLSA



” Som personal upplever 
jag att det är skönt att 
ha någon att rådfråga

Sjuksköterska
Vi sjuksköterskor har hand om bl.a. dosettdelning, 
såromläggningar, skötsel av kateter och stomi. Vi 
handleder personal i omvårdnadsproblem, utför 
riskbedömningar och arbetar preventivt. 

Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut förskriver jag, provar ut och 
följer upp hjälpmedel. I de fall det behövs utbildar 
jag även personal i användandet av hjälpmedel. 
Jag gör även funktions-och aktivitetsbedömningar 
tillsammans med fysioterapeuten.

Ida Tegnefjord, verksamhetschef

08-128 242 11

Adress: Turebergsvägen 5

w w w . s o l o m . s e

Vi arbetar helgfria vardagar 8-17. 
Övrig tid finns en jourverksamhet 
som drivs av AB SOLOM.

Fysioterapeut
Som fysioterapeut bedömer jag behovet av och 
utför specifik träning. Jag förskriver, provar ut och 
följer upp hjälpmedel. Om hjälpmedlet inte räknas 
som bashjälpmedel ordnar jag kontakt med 
specialist. Jag utbildar även personal i 
förflyttningsteknik och kontraktursprofylax.

KONTAKTA OSS GÄRNA 
Arbetsterapeut 08-128 242 13

Sjuksköterska 08-128 242 12 
Fysioterapeut 08-128 242 14


