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Mobilitet
Specialrådgivning

På Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Mobilitet yder vi specialrådgivning på
hjælpemiddelområdet. Ydelserne omfatter hjælpemidler, boligændringer og handicapbiler.
Målgruppen er børn, unge og voksne med komplekse følger af funktionsnedsættelser
samt personale i kommuner og institutioner, som arbejder indenfor handicap- og hjælpemiddelområdet.
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Medarbejdergruppen i Mobilitet er sammensat af ergo- og fysioterapeuter, speciallærer,
logopæd, teknikere, administrative medarbejdere og serviceassistenter.
Alle rådgivere har en højt specialiseret viden, som danner baggrund for information,
rådgivning og vidensformidling.
Gennem anvendelse af metode og analyseredskaber sikrer vi specialrådgivning på et
højt fagligt niveau.
Med borgeren i centrum og fokus på aktivitet og deltagelse, sigter vi mod den løsning,
der bedst muligt kompenserer for den nedsatte funktionsevne.

Åbningstider

Åbningstider
Mandag
8.00 - 16.00
Tirsdag -8.30
torsdag
8.00 - 15.00
sdag
- 15.30
Fredag
9.00
Fredag
8.30 8
12.30- 13.00

Uden
fortorsdag
åbningstid
kun -efter
Åbent hus
fra kl. 12.30
15.00 aftale
Åbent hus 1. torsdag i måneden
fra kl. 12.30 - 15.00

Åbningstider og telefontider

Telefontider
Mandag - fredag

9.00 - 12.00

Telefonrådg. v/ergo- og fysioterapeterne
Mandag - torsdag
9.00 - 12.00
Telefonrådg. IT-tekniker
Mandag - fredag
11.00 - 12.00

Specialrådgivning
Specialrådgivning
om hjælpemidler
Center for Rehabilitering og Specialråd givning, Mobilitet er et regionalt drevet
videns- og specialrådgivningstilbud på
hjælpemiddel- og handicapområdet. Drif- fynske kommuner.
Vi rådgiver og informerer om valg og brug
af hjælpemidler til personer med betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det er kommunen, som træffer afgørelse
om bevilling af hjælpemidlerne.

Vi rådgiver om

Åbent hus i udstillingen

Åbent hus i Legeteket
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Udstillingen er åben 1. torsdag i
måneden fra kl. 12.30 - 15.00

Legeteket har åbent for fagfolk
fredag i ulige uger kl. 11.30 - 13.00

Mobilitetshjælpemidler
Børnehjælpemidler
Valg og indretning af bil
Siddestillingsanalyser
Tryksårsforebyggelse
Boligindretning
Handicapegnet byggeri
IKT hjælpemidler (hjælpemidler til kom- munikation)
t Arm- og benproteser
t Hjælpemidler til skole, uddannelse og
arbejde
t
t Specialtilpasning af hjælpemidler

Vores primære opgaver er
t Information og åben rådgivning
t Specialrådgivning i enkeltsager
t Kompetenceudvikling og vidensformidling
t Dokumentation og udvikling

Legeteket rådgiver om
t Pædagogisk legetøj og andet udviklings- stimulerende materiale til børn med
særlige behov i alderen 0-7 år
t Støtte til fagfolk og institutioner
Brugere af Legeteket skal henvende sig
telefonisk

Du kan få vejledning i valg og brug af
Legetekets materialer af legetekslederen.

Du kan få vejledning af en
ergo- eller fysioterapeut og en
tekniker samt orientere dig om

Sådan henvender du dig
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Børnehjælpemidler
Ganghjælpemidler
Specialcykler
Trehjulede knallerter
Arbejdsstole
Hvilestole
Kørestole
Puder og sæder

t Alle er velkomne til at henvende sig
telefonisk eller besøge os, når vi har
åbent hus
t Ved specialrådgivning i enkeltsager
skal henvendelsen ske skriftligt gennem
kommunal sagsbehandler
t Henvisningsskema kan hentes på CRS
og på www.rehabilitering-fyn.dk

Hjælpemidler til køkken
Hjælpemidler til bad og toilet
Hjælpemidler til daglige aktiviteter
IKT hjælpemidler
Testbolig
Udendørs kørestolsbane

Visse hjælpemidler kan udlånes til afprøvning i 1 måned.

På vores hjemmeside, kan du ligeledes
specialerne og de mange forskellige tilbud
om kurser, temadage, interesse/erfagrup- -

-

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få
løbende opdatering om nyheder og
aktiviteter.

