Kontakt
Om du önskar kontakt med oss arbetsterapeuter kan du
säga till personalen som du träffar, ringa någon av oss via
kontaktcenter eller skicka ett mail till vår gemensamma
mailadress.
Kontaktuppgifter:
Namn: Anna Saari & Anna Svensson
Telefon: 0500 - 49 80 00
E-post: arbetsterapeut.sso@skovde.se

Mer information hittar du på skovde.se

Kontaktcenter Skövde kommun

Telefon: 0500 - 49 80 00 | Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Arbetsterapeut
Sektor Socialtjänst, Skövde kommun

Arbetsterapeut

I sektor socialtjänst finns arbetsterapeuter som jobbar mot
personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser inom
sektor socialtjänst.
Vad är arbetsterapi?
Målet med arbetsterapi är att stödja personens förmåga till aktivitet
och delaktighet på ett sätt som främjar möjligheterna att leva ett så
gott liv som möjligt. Detta ska ske med utgångspunkt från personens
syn på sin situation och sina behov, samt med hänsyn till
möjligheter och hinder i omgivningen.
Vad gör en arbetsterapeut?
Vi arbetar med alla vardagens aktiviteter (hemmets skötsel,
personlig vård, arbete, fritid) och försöker tillsammans med dig hitta
strategier, träningssätt och hjälpmedel för att du ska klara av att
utföra aktiviteten så självständigt som möjligt. Vi arbetar även med
struktur och balans mellan aktivitet och vila för att du ska känna
kontroll över din vardag. Vi börjar med att utreda dina aktiviteter
tillsammans med dig och försöker sedan hitta åtgärder för att ditt liv
ska fungera så bra som möjligt, efter vad som är viktigt för just dig.

Vad kan en arbetsterapeut hjälpa till med?
- Att tillsammans med dig undersöka vanor, rutiner och aktiviteter
i din vardag och hitta vad som fungerar bra och vad som kan
fungera bättre.
- Hitta vardagshjälpmedel, utveckla scheman och
instruktioner för dina aktiviteter.
- Hitta balans mellan aktivitet och vila.
- Stödja handläggare i beslut om vilket stöd just du behöver.

Journalskrivning/dokumentation
Arbetsterapeuter har enligt lag skyldighet att skriva journal på det
arbete vi gör tillsammans med dig. Detta är för att man ska kunna
följa vårt samarbete och se vad som har fungerat och inte fungerat.

