Kontakta oss
Anita Falk
Operativ chef
Tel 08-555 44 098
anita.falk@rehabstation.se
Aleris Rehab Station
Frösundaviks allé 4, 169 89 Solna
Tel 08-555 44 000
Fax 08-555 44 151
För mer information om våra
kurser, program och litteratur
samt hur du hittar hit, se vår
hemsida www.aleris.se/rehabstation
Aleris Rehab Station är
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001
och miljöcertifierade enligt ISO 14001
En förebild för framtidens rehabilitering

Personlig assistans
För dig med neurologisk sjukdom
eller skada som lett till omfattande
funktionshinder

Hos oss får du
• ta del av den specialistkompetens och erfarenhet inom neurologisk
rehabilitering som vi har, för att tillgodose dina behov på bästa sätt
• stöd till en aktiv roll i samhället
• utforma assistansen efter dina egna önskemål
• en personlig kontakt (teamchef), som arbetar tillsammans med dig
och dina assistenter
• tillgång till vårt bemanningsteam som är i tjänst dygnet runt
• vara en aktiv part i rekrytering av personliga assistenter
• hjälp till individuella lösningar som t.ex tillfälligt boende i samband med
egen bostadsanpassning
• stöd i kontakter med berörda myndigheter
• alltid tillgång till schema och bemanning, via vårt digitala systemstöd Aiai

Dina assistenter får
•
•
•
•

kunskap om din funktionsnedsättning och vanliga komplikationer
handledning och stöd i sin yrkesroll
fortbildning inom Rehab Station
tillgång till vårt bemanningsteam som är i tjänst dygnet runt

Vår verksamhet bygger på
• lång erfarenhet av neurologisk rehabilitering, kunskap om funktionshinder
och vanliga komplikationer
• förebilder - medarbetare med egna erfarenheter av funktionsnedsättning
• aktivt forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med Karolinska Institutet
• hög tillgänglighet

Vad hittar du mer på Rehab Station
•
•
•
•
•
•
•

Träning i gym och workout
Rehabilitering (dagvård och slutenvård)
Konsultationer - poliklinisk mottagning
Föreläsningar och utbildningar
Anhörigkvällar
Fritidsaktiviteter
Work-out

Vi vet att vi kan
Sedan 1987 har vi arbetat med rehabilitering för personer med bl.a. ryggmärgsskador, MS och hjärnskador. Verksamheten har ett starkt samband till vår
Forsknings- och Utvecklingsavdelning som är knuten till Karolinska Institutet.
Aleris Rehab Station Assistans är en del av Aleris Rehab Station. Vår assistans
bygger på den kunskap och erfarenhet som Aleris Rehab Station utvecklat. Det är
viktigt att vår assistans är i samspel med kundens rehabilitering och anpassas efter
dennes behov. Vi vet att vi kan.
Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. Det är
dina önskemål som styr vårt arbete.
Varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Aleris Rehab Station Assistans är en del av Aleris Rehab Station. Vi vänder oss till
personer med neurologisk sjukdom eller skada med omfattande funktionshinder
och som har rätt till personlig assistans enligt Lag om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade (LSS).

