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Samarbejde om rehabilitering  
i Odense Kommune 

 
  v/Dorthe Rokkedal, Forløbschef  



•  Udvikling af den rehabiliterende tilgang i Odense 
Kommune, ÆHF 
 - hvornår startede det 
 - hvad har det medført organisatorisk 
 - systematiske arbejdsgange 
 - personaler og kompetencer  

 
•  Borger i Forløb Erhvervet Hjerneskade, og andre 

tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i 
Odense Kommune - borgerinddragelse 

•  Hvad er borgerinddragelse egentlig nu og i 
fremtiden 

 

DET JEG VIL SIGE NOGET OM…. 



 
 
DEN REHABILITERENDE 
FORVALTNING 



•  Vedvarende sygdomsudvikling 
•  Sindslidelse 
•  Fysisk funktionsnedsættelse 
•  Medfødt hjerneskade 
•  Erhvervet hjerneskade 

 

NY ORGANISERING – DE 5 
FORLØB 



•  Borgers præferencer 
•  Forskningsbaseret viden  
•  Fagfolks erfaringer 
 
Derfor et behov for, at langt flere fagpersoner ikke blot 
var generalister, men også opnår en grad af specialist 
viden. 
 
For at skabe kvalitet, undgå spild af ressourcer for 
såvel borger, fagpersoner, økonomiske, 
samfundsmæssige, vidensudvikling 
 
 

KERNEN I AT SKABE GODE FORLØB 



 
REHABILITERINGSFORLØB
ETS 
4 FASER  

Udredning 

Plan 

Indsats 

Evaluering 

Alle borgere mødes med samme 
systematik 



1.  Efterspørg og følg altid borgerens meninger og vurderinger. 
 
2. Optimal kommunikation 
 
3. Rådgivning 
 
4. Udredning – inddragelse af relevante parter  
 
4. Én Plan: retningsgivende mål, delmål og indsatser  
 
5. Koordinering 
 

DE 10 REHABILITERINGSBUD 



6. Evaluering løbende. 
 
7. Sørg for borger er tryg, har forståelse og ser 
mening. 
 
8. Følg op på mål og indsats 
 
9. Evaluer – for evt. afslutning  
 
10. Brug evaluering i forhold til den enkelte men også 
som generel læring. 
 

….DE TI BUD FORTSAT 



 

BORGERNES 
DRØMME/MÅL 

 
 
 
”Jeg vil gerne have, at tingene bliver som før jeg 
fik blodprop”.  
 
"Jeg vil gerne kunne ordne min have igen.”  
 
”Jeg vil gerne have mig et arbejde, så jeg møder 
mennesker og får kolleger.” 
 
”Jeg vil gerne kunne handle i Rema1000.” 
 
”Jeg vil gerne kunne cykle igen.” 
 
”Jeg vil gerne kunne komme op og gå på 
benene.” 
 
”Jeg vil gerne flytte fra botilbud til egen bolig.” 
 
”Jeg vil gerne kunne besøge min hustru på 
plejecentret, og tage bussen dertil.” 





INDSATSER 



TVÆRFAGLIGT TEAMARBEJDE 
ER EN  
NØDVENDIGHED 
 

•  Behov for viden fra flere faggrupper 
•  Øget kvalitet 
•  Koordineret indsats 
•  Bedre effekt 
•  Kortere forløb – og/eller færre indsatser over tid 
•  Færre post-operative komplikationer 
•  Mindre afhængighed af hjælp 
•  Hurtigere tilbagevenden på arbejdsmarkedet 
•  Mindre sygefravær 
 
 

 
 



Evaluering  
og  

forventningsafstemning 



•  Fælle sprog og systematik 
•  Kommunikere på samme platform 
•  Kommunikere med  
    borgere og pårørende 
•  Gennemskuelighed for borger og  
    pårørende 

FÆLLES 
KOMMUNIKATIONSPLATFORM 



•  Hvad er rehabilitering og hvordan 
praktiseres det 

•  Hvordan Én Plan med borgeren 
•  Motivation og tilgang – MI 
•  ICF 
•  SF12 
•  Relationel koordinering 
•  Oplæring i nyt IT-system  

UDDANNELSE AF PERSONALE 



 
-  Typisk forløb for en borger med erhvervet 

hjerneskade 

 
 
 
FORLØB  ERHVERVET 
HJERNESKADE 



Et tværfagligt sammensat koordinerings- og 
rådgivningsteam 
 
Yder specialrådgivning med baggrund i en 
tværfaglig sagsudredning.  
 
Drives som en entreprenørmodel med 
Odense Kommune som driftsmyndighed 
VISO leverandør 

 
HJERNESKADERÅDGIVNINGEN 
 



 
BJERGGÅRDSHAVEN 



•  Både dag- og døgnpladser samt Bo-sted 

•  Indsatsen er tværfaglig, og personalet består af 
ergo- og fysioterapeuter, neuropsykolog, 
pædagoger samt social- og sundhedsassistenter. 
Ved behov kan der inddrages eksterne eksperter, 
f.eks. talepædagog og synsrådgivningen.  
 
 



Film med Morten 
https://www.youtube.com/watch?
v=78gkNfjEiQY&feature=youtu.be 



 
•  I samarbejde med borgeren udarbejdes 

der en rehabiliteringsplan, som løbende 
vurderes på samarbejdsmøder, hvor også 
pårørende og relevante 
samarbejdspartnere kan deltage. 

 
  
 
 



-  Bosted på Bjerggårdshaven 
-  Bosted Svovlhatten 
-  Plejecentre Lille Glasvej eller NæsbyHus 
-  Udekørende gruppe 
-   Neurpædagogisk Team (§85) 

-  Eller/og 
-  Beskæftigelse afdelingen 
-  Hjerneskadecentret  
-  Lokale træningscentre 

FRA BJERGGÅRDSHAVEN??? 



 
Borgernes ønsker og behov i forhold 
-  Hvor lang tid har vi – og har økonomi til 
 
-  Faglige viden når der træffes valg 
  herunder viden om, hvem der får det bedste liv 
 
-  IT platforme for optimering af samarbejde 

-  Hvordan kan vi blive bedre til samarbejde i overgange 
 

OVERVEJELSER….. 



 
 

     Dorthe Rokkedal 
     dokr@odense.dk 

      TAK  FOR JERES TID 


