Plejehjemmet Montebello
Center for Sundhed og Omsorg

Funktionsbeskrivelse: Ergo- fysioterapeut

Organisatorisk placering
Refererer til træningsleder
Kvalifikationskrav
Autoriseret fysio- eller ergoterapeut
Funktions- og ansvarsområde i samarbejde med team træning
Team træning er ansvarlig for kvaliteten af ambulante træningsindsatser for visiterede
borgere efter Serviceloven.
Er desuden ansvarlig for kvaliteten af rehabiliterende indsatser hos beboerne –
herunder vejledning og uddannelse af plejepersonale i forhold til forflytninger og
hjælpemidler.
Skal sikre at Montebello´s træningsindsatser er i overensstemmelse med SO´s
strategiske mål vedr. kerneopgave, forebyggende og rehabiliterende indsatser,
velfærdsteknologiske løsninger, sammenhæng i indsatser og dokumentation.
OPGAVER:
Træning efter Serviceloven for borgere i eget hjem
 Ambulant træning individuelt eller på hold
 Faldforebyggelse individuelt eller virtuelt på hold
 Hjemmegenoptræning individuelt eller virtuelt på hold
Forløbsprogrammer diabetes
 Hold for kvinder/mænd med anden etnisk herkomst end dansk
Plejehjemmets beboere
Løbende vedligeholdende og rehabiliterende træning
Genoptræning efter GOP efter udskrivelse fra sygehus
Hjælpemidler
Overordnet ansvarlig for styring af plejehjemmets hjælpemidler – vurderinger – indkøb
Holde sig àjour med udvikling på hjælpemiddelområdet
Samarbejde med visitator omkring hjælpemidler
Oplæring af personale i korrekt brug af hjælpemidler
Forflytninger
Medunderviser på SO´s kurser i ”sikker forflytning”
Samarbejde med og udvikling af forflytningsvejlederne
Gennem forflytningsvejledere sikre forflytningskompetencer i huset
Screene medarbejdere til ABC-kørekort
Sikre at forflytningsskemaer er korrekte og opdaterede
Oplæring og implementering af forflytningsmetoder og brug af hjælpemidler
Deltage i forflytningsvejledergruppe på tværs af centret
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Fald
Forebyggelse, opfølgning og statistik på fald
Handleplaner på faldepisoder efter ”stop fald” ( I sikre hænder)
Tryksår
Tryksår – lejringer – puder, madrasser etc.
Læring/formidling
Deltage i videndeling i plejen
Vejledning og undervisning af personale
ERFA–gruppe for terapeuter i Sundhed og Omsorg
Rehabilitering
Sikre faglig udvikling af den rehabiliterende tankegang
Sikre rehabiliteringsindsatser for den enkelte beboer/borger
Projekter
Indgå i relevante interne og eksterne projekter
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