Almindelig ambulant genoptræning
AGS

Almindelig ambulant genoptræning

AGS er beliggende i Tirstrup i
Syddjurs Kommune.
På AGS varetager vi al ambulant
genoptræning i kommunen.
Faciliteterne på AGS giver optimale
forudsætninger for et fagligt og professionelt træningstilbud.

Hvem er vi?
På AGS efterlever vi de politisk
vedtagne værdier i Syddjurs kommune om
 Åbenhed
 Udvikling
 Kvalitet
 Respekt
Vi arbejder tværfagligt, idet der er
ansat både ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Sundhedsteamet

Faglige kompetencer
På AGS arbejder vi hele tiden på at
være opdaterede på ny viden inden
for træningsområdet. Samtidig sikrer vi, at denne viden bliver omsat i
de træningstilbud, som gives hos
os.

Principper
• Borgere i Syddjurs Kommune tilbydes ambulant genoptræning i
det omfang, der er behov for den
faglige specialviden, som centret
kan tilbyde.
• Personalet er ansat til at hjælpe
borgeren, dér hvor denne har
vanskeligt ved selv at håndtere
træningen.
• Det er borgeren selv, der har ansvar for eget træningsforløb. Personalet bistår/hjælper til ved træningen.
• Borgeren får hjælp til at træne sig
op til et funktionsniveau, hvor
man så vidt muligt er i stand til at
håndtere hverdagen – herunder
vende tilbage til erhverv.

Henvisning
Henvisning til AGS sker oftest via
genoptræningsplan fra behandlende
sygehus eller via egen læge. Man
kan også selv rette henvendelse.
Henvendelse vedr. ambulant genop-

træning skal ske til visitator Lene
Søsted Sørensen på tlf. 8753 5550
eller e-mail:
traening.aktivitet@syddjurs.dk.

ker vi det konkrete træningsbehov
og opstiller sammen med borgeren
konkrete mål for træningsforløbet.

Befordring
Hvilke tilbud gives der?
På AGS kan man modtage træningstilbud både individuelt og på
hold. Ved særligt behov foretager vi
også hjemmebesøg eller tilbyder
hjemmetræning.
Hvilket tilbud, der er relevant for
den enkelte, afhænger af diagnosen og af, hvor kompliceret funktionsnedsættelsen er.

Forundersøgelse
Alle borgere, som skal til ambulant
genoptræning i Tirstrup, bliver indkaldt skriftligt til en forundersøgelse. Ved forundersøgelsen afdæk-

Man kan søge om befordring eller
befordringsgodtgørelse i forbindelse
med transport til og fra træning på
AGS.
Ansøgningsskema samt vejledning
hertil kan fås hos terapeuten eller på
kontoret, når man har modtaget indkaldelse til genoptræning.
Befordring til AGS sker på faste tidspunkter ugen igennem. Der vil derfor
forekomme ventetid, hvis man tager
imod tilbud om kommunal befordring.
Se kontaktoplysninger på
bagsiden.

Kontaktoplysninger:
AGS
Århusvej 35, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Tlf. 8753 5080 - Tlf.tid kl. 8-9.00 og 12-13.00
Email: ags@syddjurs.dk
Hjemmeside: www.syddjurs.dk/ags
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