Arbetsterapeutstudent
Välkommen till Arbetsterapin Rehab, Södra Älvsborgs Sjukhus
Till arbetsterapin kommer patienter med många olika besvär som orsakar vardagsproblem
t.ex. stroke, reumatiska besvär, rygg- och nacksmärta, MS eller benamputationer. Hos oss
får patienterna möjlighet att träna upp förmågan att utföra vardagliga aktiviteter med hjälp
av träning i aktivitet, ergonomisk rådgivning, utprovning av hjälpmedel, ortoser m.m. Vi är
sammanlagt ca 30 personer som arbetar här, arbetsterapeuter, arbetsterapibiträden,
aktiveringspedagog, rehabassistent och sekreterare. Vi arbetar i team, förutom
arbetsterapeut ingår olika yrkeskategorier såsom dietist, fysioterapeut, kurator, logoped,
läkare psykolog, sjuksköterska och undersköterska.
Första dagen får du en allmän introduktion av huvudhandledaren. Du kommer att ha
planeringssamtal med din bashandledare, ta då upp dina mål. Skriv gärna dagbok för att
kunna komma ihåg händelser som sedan tas upp i reflexionsgrupp. Du kommer att träffa
vår chefarbetsterapeut som berättar om arbetsterapins verksamhet och organisation.
Dina arbetstider kommer normalt att vara 7.30 - 16.00. Vi har morgonfika ca 8.30, lunch ca
12.00 och eftermiddagsfika 14.30. Tiderna är ungefärliga, då de styrs av verksamheten. Vi
har mikrovågsugnar för värmning av medhavd mat. Det finns även en kiosk som säljer
dagens rätt samt en lunchrestaurang med dagens rätt, vegetariskt alternativ och soppa.
Du använder våra arbetskläder som bestående av pikétröja och byxor, vid behov finns
huvudbonad (beställs). Ta med bekväma inneskor, t-shirt/ undertröja och ett hänglås till
skåpet.
Kör du bil, kan du köpa parkeringstillstånd via VGR-App. Besöksparkering kostar ca 35
kr/dag.
Ta med legitimation för att kunna kvittera ut nycklar och passerkort.
Arbetsterapin finns på plan 2 och 3, Rehabiliteringscentrum, ingång 10 (se karta).
Första dagen är du välkommen till oss för introduktion kl. 8.00 på Arbetsterapin, plan 2,
Konferensrummet.
Vår förhoppning är att Du får en givande verksamhetsförlagd utbildning.
Kontaktperson
Huvudhandledare
Laila Tikka Leg. Arbetsterapeut
E-post:
laila.i.tikka@vgregion.se
Tel:
033 - 616 45 34
Tel sekr:
033 - 616 14 40
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