Har du svært ved at opnå en
god siddestilling i kørestolen?

Har du eller dit barn problemer med at sidde i kørestolen, kan du få lavet en analyse
af din siddestilling.

Hvor kan du få hjælp?

En siddestillingsanalyse kan hjælpe dig til at sidde bedst muligt i kørestolen og
dermed øge mulighederne for, at du fortsat kan være aktiv og fungere i din hverdag.

Siddestillingsgruppen
Kommunikation & Hjælpemidler
Høgevej 11
6705 Esbjerg Ø

Hvem kan få hjælp?
Du kan få tilbudt en siddestillingsanalyse, når du har:
• Vanskeligt ved at indtage og opretholde en hensigtsmæssig siddestilling
• Skævheder i kroppen, eller der er risiko for, at du udvikler dem

Du og din sagsbehandler kan få hjælp hos:

Siddestillingsanalysen foregår som regel på Kommunikation & Hjælpemidler.
Når det er nødvendigt, kan siddestillingsanalysen også foregå på en institution, en
skole, børnehave eller et ældrecenter, hvis de fysiske forhold er egnede til det.

• Smerter
• Tryksår, eller du er i risiko for at få det
• Afprøvet flere forskellige puder eller kørestole, uden at du har opnået en
tilfredsstillende siddestilling
Har du brug for en siddestillingsanalyse, skal du kontakte din sagsbehandler i
kommunen.
Som voksen i Esbjerg Kommune skal du henvende dig til din sagsbehandler i Team
Hjælpemidler & Boligændringer:
Tlf. 76 16 10 61
Din sagsbehandler kan bede os om at foretage en siddestillingsanalyse.

Hvad kan du få?
Vi udfører en siddestillingsanalyse i samarbejde med dig og din sagsbehandler. Den
varer ca. 2 timer.
Ved samtale og fysisk undersøgelse afdækker og analyserer vi dine ønsker, behov og
muligheder for at opnå den bedste og mest realistiske siddestilling i kørestolen.
Vi skriver herefter en rapport til din sagsbehandler med det, vi har fundet ved
undersøgelsen, en konklusion, krav og løsningsmuligheder til din siddestilling og
kørestol.
Vi kan deltage i de efterfølgende afprøvninger og tilpasninger af siddestilling og
kørestol sammen med din sagsbehandler.
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Kontakt
Du kan ringe til os på:
• Tlf. 76 16 34 00
Administrationen har telefontid fra kl. 8.00 - 14.00.

Kommunikation & Hjælpemidler
Høgevej 11, 6705 Esbjerg Ø
Telefon 76 16 34 00
E-mail: komoghjaelp@esbjergkommune.dk
www.komoghjaelp.esbjergkommune.dk
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Du kan skrive til os på:
E-mail: komoghjaelp@esbjergkommune.dk

