
ÅRSKONFERENCE 

VÆRDIG 
REHABILITERING
Årets tema er værdig rehabilitering. 
Hvordan forstår vi rehabilitering i det nye 
værdighedsparadigme set i forhold til forskellige 
målgrupper? Sundhedsstyrelsen peger på et 
særligt behov for også at tænke rehabilitering 
i forhold til de svageste ældre fx borgere med 
demens eller i palliative forløb og borgere med 
væsentlige sociale problemer. 

Derfor indeholder konferencen også workshops 
målrettet/fokuseret disse borgergrupper



PRAKTISKE  
OPLYSNINGER

HVORNÅR 
Århus 11. marts 2019
København 14. marts 2019

PRIS 
2.350 kr. 

TILMELDING
København: tilmeld.dk/rehab-konf 
Aarhus: tilmeld.dk/rehab-konf2

KONTAKT
Cecilia Beenfeldt,  
Københavns Professionshøjskole,  
51 38 03 58, cebe@kp.dk

Charlotte Nejmann Kjær,  Substans, 
25 44 47 70,  
charlotte@substans-konsulenthus.dk

• Inspiration til værdig rehabilitering
– Ældre
– Palliation
– Demens
– Udsatte

• Ideer til samarbejdet mellem myndighed og udfører
• Idekatalog med erfaringer fra kommunerne

Program
 

> 10.00-10.10

> 10.10-11.10

> 11.10-11.25

> 11.25-12.00

> 12.00-12.45

> 12.45-14.10

Velkomst

Samarbejdsudfordringer på tværs af Myndighed og Udfører  
Alle de opgaver som skal løses af velfærdssamfundet, stiller krav om 
tværgående samarbejde på tværs af organisationer, professioner, sektorer 
og politiske niveauer. Det gør sig i høj grad også gældende for 
rehabiliteringsopgaven, som I særlig høj grad kræver et godt samspil 
mellem myndighed og udfører. Oplægget sætter fokus på de problemer og 
muligheder, som opstår, i bestræbelserne på at skabe sammenhæng på 
tværs af de ofte mange parter, som skal bidrage til en helhed i 
opgaveløsningen. Hvad kan organisations- og ledelsesforskningen bidrage 
med? - og hvilke implikationer har det for tværgående ledelse? v/ Jane 
Semann

Pause

Rehabilitering nu og fremover Rehabilitering er ikke et nyt begreb 
og kommunerne har god erfaring på området, men hvad er næste skridt? 
Hvad er på den politiske dagsorden lige nu og hvordan spiller det sammen 
med værdighedsbegrebet? Sundhedsstyrelsen fortæller om deres erfaringer, 
deres rolle heri og om hvilke konkrete rehabiliteringsprojekter de har gang i 
lige nu; styrket rehabiliteringsind-sats til de svageste ældre og 
forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering

Frokost

Workshop - Værdighed og rehabilitering  
Hvordan forstår vi rehabilitering i det nye værdighedsparadigme? Set i 
forhold til forskellige målgrupper
— Palliation, værdighed og rehabilitering  v/ Mette Falk Brekke, Absalon
— Demens, værdighed og rehabilitering  v/ Sundhedsstyrelsen og Randers 
kommune
— Udsatte, værdighed og rehabilitering v/ Camilla Arent, 
Socialforvaltningen, Københavns kommune
— Ældre, værdighed og rehabilitering, eksempel fra en kommunes 

undersøgelse af værdighed  v/ Louise Bjerre, Substans. 

> 14.10-14.25

> 14.25-15.20

> 15.20-15.30

Pause

Opsamling ved panel 

Afrunding og tak for nu

ÅRSKONFERENCE
Du får her mulighed for at deltage på den  
første årskonference om værdig rehabilitering 
på ældreområdet. 

Du inviteres fordi du eller din medarbejder har deltaget på et kompeten-
ceudviklingsforløb i rehabilitering for myndighedspersoner og forløbsansvarlige i 
2017. Kurset var udbudt af Sundhedsstyrelsen og gennemført af Københavns 
Professionshøjskole (tidl. Metropol) og SUBSTANS (tidl. Vølund og Kloster).

70 af landets kommuner deltog med knap 800 deltagere.

Begejstringen for forløbene var stor, og efterspørgslen på yderligere 
erfaringsudveksling mellem myndighedspersonerne, de forløbsansvarlige og 
deres ledere er nu blevet hørt. Derfor denne konference. 

Ambitionen er fremover, at afholde en årlig konference for målgruppen.

Du vil få: 

https://www.tilmeld.dk/rehab-konf
https://www.tilmeld.dk/rehab-konf2


 
1 

Indhold 
Pointer fra Janne Seemanns oplæg ”Samarbejdsudfordringer på tværs” ........................................................ 2 

Opsamling fra Sundhedsstyrelsen – se slides .................................................................................................... 2 

Opsamling workshops – værdig rehabilitering .................................................................................................. 2 

Palliation, værdighed og rehabilitering -  Mette Falk Brekke .................................................................... 2 

Opsamling fra paneldebat og workshop ................................................................................................... 2 

Demens, værdighed og rehabilitering - Sundhedsstyrelsen og Randers kommune ................................. 3 

Opsamling fra paneldebat og workshop ................................................................................................... 3 

Udsatte, værdighed og rehabilitering - Camilla Arent – SOF, KK .............................................................. 4 

Opsamling fra paneldebat og workshop ................................................................................................... 4 

Ældre, værdighed og rehabilitering – Louise Bjerre, Substans med samlede erfaringer fra forskellige 

kommuner ................................................................................................................................................. 6 

Opsamling fra paneldebat og workshop ................................................................................................... 6 

Spørgsmål og refleksion fra salen ved paneldebatten ...................................................................................... 7 

 

Bilag 
Slides: 

Velkommen v/Cecilia Beenfeldt 

Samarbejdsudfordringer på tværs v/Janne Seemann 

Sundhedsstyrelsen: Et blik på rehabilitering v/Louise Hansen 

Palliation, værdighed og rehabilitering v/Mette Falk Brekke 

Rehabilitering i plejebolig v/Randers kommune: Gitte Gregersen og Susanne Tvede 

Ældre, værdighed og rehabilitering v/Louise Bjerre Bojsen 

 

  



 
2 

Pointer fra Janne Seemanns oplæg ”Samarbejdsudfordringer på tværs” 
 

- Tilskud tværfaglig og tværsektoriel ledelse 

- Bor huller i siloerne 

- Skab grænseløse organisationer  

- Respekter de kreative fagprofessionelle  

- Tag hensyn til samarbejdes naturlige mønstre  

- Skab tillid og passende formalisering  

- Opprioriter tværgående ledelse  

- Se også slides 

 

Opsamling fra Sundhedsstyrelsen – se slides 
 

Opsamling workshops – værdig rehabilitering 
Palliation, værdighed og rehabilitering -  Mette Falk Brekke 
Mette Falk Brekke, adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon, har gennem en længere årrække beskæftiget 

sig med rehabilitering og palliation hos mennesker ramt af livstruende sygdomme. Hun har fokus på 

sammenhængende indsatser med borgeren i centrum, værdighed og livskvalitet til det sidste. Mettes 

aktiviteter i den sammenhæng har bl.a. involveret kompetenceudvikling og undervisning indenfor efter- og 

videreuddannelse i forskellige kommuner, samt deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter på 

Professionshøjskolen Absalon.  

Flere mennesker lever i længere tid med livstruende sygdomme, som fx KOL, kræft og hjertesvigt. Der er 

derfor både behov for fokus på både at mestre den aktive hverdag, samt orientere sig mod at leve med de 

lidelser den livstruende sygdom medfører. Det er således aktuelt at favne både rehabilitering og palliation 

mere koordineret og løbende igennem et sygdomsforløb end tidligere. En indsats og felt der også kan 

betegnes som palliativ rehabilitering, som I vil blive præsenteret for. 

Opsamling fra paneldebat og workshop  
Når man ser i anbefalingerne for den palliative indsats beskrives det, at alle med livstruende sygdom uanset 

diagnose og alder tilbydes en palliativ indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov.  

Der er en række ligheder mellem palliation og rehabilitering. Fælles for rehabilitering og palliation er, at det 

har stor betydning for den enkelte patient og dennes pårørende, at patienten trods sin livstruende sygdom 

kan mestre sin livssituation bedst muligt. Rehabiliterende og palliative indsatser vil ofte have til formål at 

hjælpe patienten med dette. Derfor bliver begrebet palliativ rehabilitering vigtigt at gøre fagligt 

omsætteligt. Såvel rehabiliterende som palliative indsatser bør tilbydes tidligt i forløbet. 

Palliation kan med fordel tænkes ind i rehabiliteringsindsatser i kommunerne for at understøtte 

sammenhæng og imødekomme patienternes individuelle behov. 
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Det spændende er, at kunne se på muligheder og håb og drømme i en kort tidsplan, hvor vejen går mod at 

livet ender. Der er behov for en særlig indsigt i forhold til at kunne gå ind i samtalerne med borgerne. Det 

kræver en interesse hos medarbejderne og et perspektiv på, hvordan det kan være givende at gå ind på et 

tidligt tidspunkt. Der skal være en evne til at kunne arbejde med en balance mellem urealistiske langsigtede 

mål og helt kortsigtede omsættelige mål. Det kunne være interessant at lade sig inspirere af udlandet (fx st. 

Christophers hospice i England), hvor man bl.a arbejder med redskabet ”One page Profile”: Hvad sætter 

folk pris på hos mig? Hvad er vigtigt for mig? Hvordan kan man bedst støtte mig?  

Derudover kan det være relevant at arbejde med ACP (Advanced Care Planning) for at være på forkant med 

ønsker og behov ved alvorlig sygdom. ACP-samtale er et anerkendt redskab til at opnå den nødvendige 

afklaring af patientens ønsker. 

Opgaven med at koordinere og sammentænke rehabilitering og palliation er relevant for alle faggrupper 

der er i berøring med patienter og borgere ramt af livstruende sygdom. Der er ofte mange aktører 

involveret på tværs af sektorer og sundhedsprofessionelle og øvrige fagprofessionelle i samspil med patient 

og pårørende. Det kræver kompetencer og tæt samarbejde for at opnå sammenhængende forløb for den 

enkelte patient/borger. 

 

Demens, værdighed og rehabilitering - Sundhedsstyrelsen og Randers kommune  

Gitte Brath Gregersen og Susanne Tvede, som til dagligt er ledere af plejecentrene Svaleparken og Tirsdalen 

i Randers, vil fortælle om deres systematiske arbejde med rehabiliterende indsatser for de mest sårbare 

ældre bl.a. borgere med demens. Der gennemføres målsamtaler med beboerne og arbejdes tværfagligt 

med at integrere beboernes ønsker og ressourcer i hverdagen. Sigtet er at undersøge om det via 

rehabiliterende og sammenhængende indsatser er muligt at skabe en god hverdag for beboere med 

komplekse problemstillinger, hvor de bl.a. oplever mere selvbestemmelse, mestring og velbefindende i 

hverdagen. I projektet er der et tæt samarbejde med beboer og fagfagligheder som SOSU-hjælpere, -

assistenter, ergo- og fysioterapeuter, aktivitetsmedarbejdere og sygeplejersker, samt den tilknyttede læge. 

Herudover vil der være fokus på rutiner og vaner i hverdagen – eksempelvis vil lederne bytte praksis – og 

give hinanden sparring ift. tværfaglige møder, rutiner og vaner i hverdagen mv. 

Opsamling fra paneldebat og workshop 
Vigtige pointer fra dialogen:  

- Fokus hver dag, så man ikke mister feeling 

- Det er en særlig udfordring at arbejde med denne her målgruppe, da borgerne ofte er meget svage, 

og bliver syge – eller dør  

- Gode planer skal være i balance med omskiftelighed 

- Når vi er villige til at skrue på de små ting i tværfagligt samspil, gør det en det en stor forskel 

- Overraskende mål – borger kan selv og udtrykker det. Tidligere talte vi også med borgerne, men var 

ikke så optaget af mål - det har givet noget nyt. Der har været afholdt indflytningssamtaler med fast 

spørgeramme, og det har vist sig, at drømme er bedre at spørge til end: ”hvad ønsker du?” 

- Få nye faggrupper ind – kræver klare rammer  

- Et hold er vigtigt, men det er udfordrende med samarbejdet, det det kan være svært at ændre 

vaner  
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- Vi skal være åbne om lederrollen, og at den kan gå på tværs af center (bytte center). Det kræver 

mod, men giver nye løsninger 

- Fra projekt til drift er en udfordring – kræver indtænkt i budgetter, så vi bruger pengene klogere  

- Terapeuter ind i driften  

- Fælles sprog 

 

 

Udsatte, værdighed og rehabilitering - Camilla Arent – SOF, KK 

Socialforvaltningen har fire målsætninger som vi arbejder med - også i Borgercenter Hjemmepleje. Det 

handler bl.a. om at sætte ambitiøse mål for at borgerne har et værdigt og selvstændigt liv - også som 

udsatte. Vi har samarbejdet på tværs af myndighed og udfører i en ny organisering, som gør det nemmere 

for os at skabe helhedsorienteret og holdbare løsninger for borgerne. Vi har stadigvæk udfordringer og 

dilemmaer, som vi arbejder med at løse. Dem vil I også blive præsenteret for. 

I rehabilitering til udsatte har vi fundet nogle metoder til at lykkes både over for borgerne og 

organisatoriske løsninger, som gør det lettere at arbejde med i hverdagen. Værdighed er en af nøgleordene 

i løsningsmodellerne. 

Borgercenter hjemmepleje leverer hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning til borgere i Københavns 

kommune mellem 18-65 år. Borgercenteret består både af udfører og myndighed i et tæt samarbejde. 

Centerchef Camilla Arent kommer og præsenterer samarbejdet, udfordringerne og løsningerne for jer. 

Opsamling fra paneldebat og workshop 
POMF model 

Politik (herunder økonomi) - politiks og økonomisk medvind.  

Der skal være opbakning til investeringer i rehabilitering. Vi har ikke været gode nok til at forklare det 

politiske system, hvad rehabilitering er.  

 

Det er svært at holde timeprisen i rehabiliteringsforløb viser erfaringerne fra København, fordi der er større 

krav om koordinering. Rehabiliteringseffekt: Efter et år koster det penge – undersøgelse i Helsingør. Så 

hvorfor vil vi politisk rehabiltering? 

I København arbejder man med at tænke helhedskonsekvenser i de økonomiske processer og i hovedMED. 

Man undersøger, hvilke konsekvenser en besparelse i et borgercenter giver i et andet center.  

 

Fagligt:  

For udsatte handler værdighed om at kunne være mig. At vi som professionelle formår at filtrere vores 

fordomme væk så godt som muligt. Det betyder, at vi er nødt til at være fleksible i vores processer. 

Relations-bårne møder med borger og flere faglige aktører er en væsentlig del af at kunne lykkedes med 

denne fleksibilitet.  
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Hvis man skal arbejde med rehabilitering, skal de have det lyst – ellers kan man ikke arbejde med 

rehabilitering. Der er nogle særlig udvalgte til at være de særlig dygtige til rehabilitering -de kaldes 

hjemmetrænere.  

Hvordan kompetenceudvikler vi medarbejder ift. ikke at være nervøse for de udsatte eller handicappede? 
De medarbejdere, der er er i socialforvaltningen, har valgt de gerne vil arbejde med udsatte borgere. Det 
kræver opfølgning og ærlighed. Forudsigelighed, kontinuitet og struktur er vigtigt for borgerne. Der kan 
mangle pædagogiske viden i Sundhedsforvaltningen (SUF), og der kan mangle sundhedsfaglig viden i Social-
forvaltning (SOF) i København. 2 forskellige tilgange – en biomekanisk tilgang fra SUF - SOF har mere fokus 
på social og psykologisk rehabilitering. 
 

Organisation:  

De forskellige rammerne giver nogle forskellige vilkår. Det er vigtigt, at ledere hele vejen op er 

samstemmige om, hvad rehabilitering er.  

Vi er lykkes med en teamstruktur i København. Hver borger har et mindre team omkring dem - så det så 

vidt muligt er de samme hjemmetrænere, der kommer. Det er et tværfagligt team, der understøtter 

hinanden (ergo, assistenter, fys., sosu). Hver visitator er tilknyttet et team. Man kan bedre lære af hinanden 

som kollegaer i et team, end man kan lære af en leder eller en konsulent. En anden effekt er større 

fleksibilitet – i teams kan de bedre dække og tage hinandens borgere, og de er mindre afhængig af 

konsulenter ift. fordeling af borgere. 

Samspillet mellem visitator og udfører er væsentlig og understøttes også i teams. Det er vigtigt med de 

fysiske dialoger mellem visitatorerne og hjemmetrænerne på faste møder, som skal faciliteres af en leder. 

Visitatorerne skal være obs. på at tage et lille skridt ad gangen – ikke rehabilitere på alle ydelser på en gang 

– men på nogle af ydelserne ad gangen ift de udsatte. 

Et hit i København er også tovholderfunktionen. Tovholderen er en ergo i selve udredningsforløbet, og 

derefter bliver tovholderfunktionen overleveret til hjemmeplejen. Hjemmeplejen tages med i sidste del af 

forløbet med ergoen. 

 

Medarbejderperspektivet:  

Meget tyder på, at det giver mere trivsel at arbejde med rehabilitering. Vigtigt at medarbejderne bliver 

gode til at tage hinandens faglige fokus til indtægt.  

Vi skal også sikre værdighed for medarbejderne – ordentligt vilkår for medarbejderne, så de kan lykkes med 

rehabilitering. 

Vigtig at vi også har en ”rehabiliterende ledelsestilgang” til medarbejderne 

 

Pointer fra selve workshoppen genereret af deltagerne selv 

- Relationen er vigtig ikke kun faglige og formelle kompetencerne 
- Kontinuitet er væsentlig både for borger og medarbejder 
- De skæve skal have et mere kreativt forløb frem for de gængse strukturer 
- Linjen er brudt mellem visitation og udfører – den fysiske dialog er vigtig 
- Værdighed for borgere giver også værdighed for medarbejderne (selv tilrettelægger sit arbejde) 
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- Særlige personer der arbejder med de udsatte – båret af lyst 
- Fælles afgørelser 

 
Vær dig hed – formand etisk råd. Kunne stole på at den udsatte selv ved, hvad der er godt for dem. 

Værdig rehabilitering er at rette blikket på ’centrum i borgeren’  

Vi vil have Rehabiliteringsminisiterium    

  

 

Ældre, værdighed og rehabilitering – Louise Bjerre, Substans med samlede erfaringer fra forskellige 

kommuner  

”Vi taler meget om værdighed og i mange sammenhænge: Værdighedspolitik, værdighedsmilliard og 

værdighed i ældreplejen. Men hvad betyder det? Og hvornår er noget værdigt? Værdighed kan være et 

vanskeligt begreb, som er svært at have noget imod - for hvem vil egentlig ikke gerne behandles med 

værdighed? Værdighed bestemmes af modtageren og ikke af afsenderen, og derfor bliver det vigtigt for de 

sundhedsprofessionelle at have de rigtige kompetencer og tilgange til at inddrage borgeren i hverdagen - 

en hverdag med værdighed. 

Lad dig blive inspireret af konkrete erfaringer og løsninger i arbejdet med at udvikle den daglige praksis 

inden for værdig ældrepleje og borgerinddragelse. Louise Bjerre Bojsen fra konsulenthuset Substans giver 

konkrete eksempler fra landets kommuner på metoder og tilgange på værdig rehabilitering og anekdoter 

fra mødet med de ældre borgere.” 

Opsamling fra paneldebat og workshop 
Når nu rehabilitering handler om en samarbejdsproces, der giver mening. Ja så bliver borgerinddragelse 

helt centralt. Og når nu værdighed er et vigtigt perspektiv, så bliver det at inddrage borgerne for at forstå 

hvad værdighed er for dem helt centralt. Deltagernes input til god borgerinddragelse var blandt andet 

følgende:  

- At vi ser det hele menneske – det vi har til fælles, er det relationelle.   

- At vores hoved ikke er begravet i en computer eller i noter  

- At vi bruger borgers egne ord og vendinger i journal og notater evt. med direkte citater 

- At vi er gennemsigtelige med det dokumentationsarbejde vi laver og at vi gør det sammen med 

borgerne  

- At rigtig meget ligger i vores kropssprog - hvordan man sidder er og gør overfor borgere   

Vigtige pejlemærker i den gode kommunikation er: 

- Anerkendelse og kontakt 

- Empati  

- Gensidig forståelse og viden 

- Gennemsigtighed og transparens i beslutningsprocessen og forståelige rammer.   
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Spørgsmål og refleksion fra salen ved paneldebatten  
Hvordan får §85 og §83 et bedre samspil?  

- I virkeligheden er der ikke så stor forskel, og en vilje hos medarbejderne til at arbejde tværfagligt er 

essentiel. Det vigtige ledelsesmæssigt er at sætte de rette rammer omkring det. I Københavns 

Kommune er der en historisk tradition for at social og sundhedsområdet har været opdelt 

forskelligt, men sådan at netop §83 til udsatte og §85 har været knyttet organisatorisk sammen.  

Kommentarer – det at arbejde med smarte-mål konsekvent i organisationen er et væsentligt parameter.   

Hvordan kan vi give plads til at nogle medarbejdere får nogle specialer samtidig med, at alle jo skal arbejde 

rehabiliterende?  

Det er en vigtig opgave at kunne rammesætte over for borgeren, hvem vi er, hvad vi har på hylderne og 

hvordan vi gerne vil arbejde samme med dig.  

 



Velkommen

Årskonference værdig rehabilitering

Konsulenthuset Substans

Københavns Professionshøjskole



Københavns Professionshøjskole2

Program

13. marts 2019

10.00 – 10-10 Velkomst

10.10 – 11.10 Samarbejdsudfordringer på tværs af myndighed og udfører v/ Janne Seemann

11.10 – 11.25 Pause

11.25 – 12.00 Rehabilitering nu og fremover v/ Sundhedsstyrelsen

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 14.10 Workshop

• Værdighed og rehabilitering v/ Mette Falk Brekke, Absalon

• Demens, værdighed og rehabilitering v/ Sundhedsstyrelsen og Randers kommune

• Udsatte, værdighed og rehabilitering v/ Camilla Arent, Socialforvaltningen, Københavns kommune

• Ældre, værdighed og rehabilitering, eksempel fra en kommunes undersøgelse af værdighed v/ Louise 

Bjerre, Substans. 

14.10 – 14.25 Pause

14.25 - 15.20 Opsamling ved panel

15.20 – 15.30 Tak for i dag
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Konferencens tilblivelse

• I 2016-2017 tilbød Sundhedsstyrelsen kompetenceudvikling til 500 

forløbsansvarlige og 250 myndighedspersoner, der arbejdede med rehabilitering 

på ældreområdet efter § 83a i serviceloven.

• 70 af landets kommuner sendt deltagere afsted. 

• Formålet med kompetenceudviklingen var, at de forløbsansvarlige samt 

myndighedspersonerne skulle tilegne sig viden om og kompetencer til, at de 

fagligt kompetente kunne udføre deres opgaver og varetage deres rolle.

• Evalueringerne peger at det ønskede udbytte med kompetenceudviklingen i 

allerhøjeste grad er indfriet. Og der et et ønske om yderligere 

erfaringsudveksling, samt et fælles forum for både forløbsansvarlige, 

myndighedspersoner og ledere. 

13. marts 2019
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Værdig rehabilitering

• Årets tema er værdig rehabilitering. 

• Hvordan forstår vi rehabilitering i det nye værdighedsparadigme set i forhold til 

forskellige målgrupper? 

• Sundhedsstyrelsen peger på et særligt behov for også at tænke rehabilitering i 

forhold til de svageste ældre fx borgere med demens eller i palliative forløb og 

borgere med væsentlige sociale problemer.

13. marts 2019
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Opsamling ved panel



Tak for i dag!



Årskonference: Værdig rehabilitering
KP & Substans, d. 14. marts, 2019                                                                            

v/Prof. Janne Seemann, Aalborg Universitet



Der findes ikke én sektor eller én 

’Afdeling for Menneskebehandling’. 

Vores velfærdsorganisationer er præget af 
specialisering og arbejdsdeling, som står i skarp 
kontrast til skabelsen af helhed i borgeres forløb.

Husk der er forskel på systemsammenhæng og 
sammenhæng for borgeren/patienten



Udgangspunktet for mit oplæg er at:
• Flere og flere opgaver går på tværs af organisatoriske 

grænser og løses i komplekse netværkskonstellationer

• Samarbejds- og koordinationsproblemer mellem 
offentlige organisationer ikke er et restproblem, men et 
centralt ledelses- og organiseringsproblem

• Styringskæder og sektorinddelinger ikke udgør et 
harmonisk, integreret system – der er uklare grænser, 
udækkede felter og overlap i netværkskonstellationerne 
og de multiple koblinger (Gustafsson & Seemann)



Tværgående samarbejde skaber:

• bedre problemforståelse
• større idérigdom
• gensidig læring
• bedre risikohåndtering
• koordineret implementering
• fælles ejerskab
• større spredning



KRAKA



Når sektorerne hænger sammen:
Mange Kraka’er og ‘uformelt lim’

Forskning viser: At det især er involverede parters 
sociale dimensioner, uformelle strukturer, ‘fra neden’ 
og ‘selvgroede’ etablerede standarder, ‘tavs viden’ 
samt lokal erfaring, der reelt regulerer handlinger og 
adfærd.             



Uformelt forhandlede organisatoriske grænser i og på 
tværs af social- og sundheds-organisationer, sameksisterer 
med formelle strukturelle grænser. Professionelle 
koordinerer konstant og naturligt på tværs af disse 
grænser for at udføre deres arbejde.

Men: Den helt specifikke form for koordination, som finder 
sted, udvikles og stabiliseres især via informelle
interaktioner. Det er ‘tavse’, uformelle regler og gensidig 
tillid, som får udførende enheder til at hænge sammen.



En hovedpointe 

Når forsøg på forandringer i velfærdsorganisationers 
grænseflader baseres på rationel reformtænkning og 

anvendelse af formelle koordineringsmekanismer, 
støder forandringsforsøgene især ind i etableret og 

‘lokalt produceret orden’

Tag derfor hensyn til samarbejdets naturlige 
mønster!!!

(Seemann & Gustafsson 2016)



Samarbejdets ‘7 plager’

1. Konfliktende styring

2. Usynlige resultater

3. Tidskrævende processer

(Væksthus for Ledelse, 2014; Auschra 2018)

4. Gråzoner i opgaver og ansvar

5. Svær implementering og 
spredning

6. Manglende intern koordination

7. Kritiske it-problemer



Hjælp samarbejdet på vej 
Opbyg et fælles vi
• Den primære ledelsesopgave er at udvikle en fælles forståelse for samarbejdets mål og 

værdier. Som leder at gå forrest med at tænke sammenhængende forløb, helhed og 
samarbejde på tværs af sektorer og komme væk fra en ”dem og os” kultur.

Hav føling med hverdagens samarbejde 
• Selv om det er funktionsledere, der sammen med medarbejderne er tættest på den fælles 

opgaveløsning er du som chef nødt til at træde i karakter. Du skal være synlig, vise interesse 
for og stille krav til samarbejdet.

Forbind netværk og topledelse
• Samspillet med den administrative og politiske topledelse er en særligt afgørende disciplin. 

Som chef skal du forsyne direktørerne med viden og sparring om konkrete sager, der fx bliver 
behandlet i det politiske udvalgsarbejde. Samtidig skal cheferne skærme topledelserne, så 
der ikke lander for mange af dagligdagens samarbejdsproblemer på deres borde. 

(Væksthus for Ledelse, 2014)



Når udfører og myndighed 
samarbejder!!! (Odder Kommune)

- Et opgør med BUM-modellen

- En ny visitationspraksis

- En ny budget model

- Et nyt koncept for dokumentation og 
opfølgning



Opgøret med Bum-modellen

Et rådgivningsteam, som sætter udfører og 
myndighed sammen fra start (ny 
visitationsmodel)

”Flere fagligheder i spil fra starten kan hurtigere 
kvalificere indsatsen for borgeren”(3mdr- 2uger)

”Mindre indblik i borgerens liv”!!!???



Ny budgetmodel

• Udfører har et fast budget = udfører kan 
prioritere indsatsen ud fra borgerens mål.

”Det giver større frihed og fleksibilitet”!!!

”Fleksibiliteten gør det svært at prioritere 
arbejdstiden=skaber usikkerhed!!!”

”Svært at slippe ekspertrollen”!!!



Forandring i pyramidebilledet

• Én ledelse
• Ét problem
• Én løsning

Gennemførelse af
forandring og
overvindelse af modstand
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Forandring i Netværksbilledet

• Flere ledelser

• Flere problemer

• Flere løsninger

Tilpasning og påvirkning parterne imellem



• Underorganiserede grænseflader
(For) uklare og åbne grænseflader med ringe 

(person)kontakt. Mål og autoriteter er uklare med 
mangel på formel regulering.

• Overorganiserede grænseflader
Stram styring i en lukket grænseflade. Svækker 
fleksibilitet og innovationsevne.

• Overensstemmende grænseflader
Gensidig forståelse med tværgående samarbejde og 
koordination. Øger positiv mobilisering af energi og ressourcer.



Kritiske samarbejdsrelationer
• Uenighed om, hvem der skal gøre hvad (domænekonflikter)

• Uenighed om behandlingsideologi, arbejdsmetoder og 
principper (teknologikonflikter)

• Uenighed om mål og vurderingskriterier (beklagelser over 
hinandens resultater)

• Forskelle i de involverede organisationers interne strukturer, 
kulturer og processer (vanskeligt for parter ‘at nå hinanden’)

• Forskelle i parternes ønsker til samarbejdsform (uenigheder 
om relationsudformning)



Succesfaktorer i interorganisatorisk samarbejde

• Samarbejde på strategisk vigtige områder
• Invester i samarbejdet
• Værdifulde bidrag fra alle parter
• Nøgtern start og gradvis udvikling
• Åben kommunikation
• Tillid og personlige relationer

(ifølge Haugland)



Implikationer for ledelse på tværs:

• Fraværet af positionsmagt og håndtering af 
mange dilemmaer

• Ledelse på tværs er ledelse af horisontale 
processer og ‘Interface-ledelse’

• At skabe tillid og passende formalisering
(Seemann& Gustafsson)



Afslutningsvis:

• Tilskynd til tværfaglighed og tværsektoriel ledelse

• Bor huller i de offentlige siloer

• Skab grænseløse organisationer

• Respektér de (kreative) fagprofessionelle

• Tag hensyn til ”samarbejdets naturlige mønster”

• Skab tillid og passende formalisering

• Opprioritér tværgående ledelse

Tak for opmærksomheden!!!



Et blik på 
rehabilitering

14. marts 2019
Louise Hansen



Indhold

−Hvem er Ældre og 
Demens?

−Hvad er der sket?

−Hvad er i gang lige nu? 

Side 2



Side 3

Hvem er Ældre og Demens?

Forebyggelse og 
rehabilitering

VærdighedDemens



Hvad er der sket?

Publikationer og 
udgivelser i 2013-2017

Find dem her

Side 4

https://www.sst.dk/da/aeldre/rehabilitering/udgivelser


4 delrapporter inden for rehabilitering på 
ældreområdet – udgivet i 2013

Side 5



Side 6

Projekt ”Rehabilitering på ældreområdet” 
(2012-2016)



Side 7

Oversigtsrapport –

24 danske studier af 
rehabilitering på 
ældreområdet (2017)



Forsøgsordning med 
styrket frit valg inden 
for rehabilitering på 

ældreområdet

Videnscenter 
for Værdig 
Ældrepleje

Styrket 
rehabiliterings-

indsats til de 
svageste ældre

Side 8

Hvad er i gang?
2018



Hvad er 
værdighed 
for dig?

Link til video om værdighed

https://www.sst.dk/da/aeldre/videnscenter-vaerdig-aeldrepleje


− Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 ”Satspuljepartierne er enige om 
vigtigheden i fortsat at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med 
rehabiliteringsforløb på ældreområdet, således at flest mulige ældre får gavn af indsatserne. 
Det gælder ikke mindst de svageste ældre med mere komplekse problemstillinger.”

Side 10

Styrket rehabiliteringsindsats til de svageste 
ældre

PULJE

EVALUERING ANBEFALINGER TEMADAGE

ERFA NETVÆRK



Side 11

Styrket rehabiliteringsindsats til de svageste 
ældre - projekterne

Projektgruppe 1 

Etablering/udvikling 
af 

rehabiliteringsteams 

(Hvidovre, Greve, 
Høje Taastrup, 

Furesø)

Projektgruppe 2

Indsatser målrettet 
borgere i 

plejeboliger 

(Esbjerg, Randers)

Projektgruppe 3

Metoder til 
understøttelse af 

tværfaglighed 

(Guldborgssund, 
Hillerød, 

Frederikshavn)

Projektgruppe 4 

Udvikling af 
forløbskoordination
(Roskilde, Faaborg-
Midtfyn, Syddjurs)



Styrket frit valg inden for 
rehabilitering på 
ældreområdet

−Pulje til kommunerne 
−Kortlægning af indsatsen i 
dag

Side 12





Palliation, værdighed og 
rehabilitering
ÅRSKONFERENCE

VÆRDIG REHABILITERING

Mette Falk Brekke, 

Adjunkt, Kandidat i ergoterapi,  Ergoterapeut

Professionshøjskolen Absalon

Email: mebr@pha.dk

Marts 2019
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Mit afsæt…
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Begreberne palliation og rehabilitering
- ligheder, forskelle og overlap

4



WHO – Palliativ indsats
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 WHO’s definition af den palliative indsats, dansk version

’At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de 

problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge 

og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering 

og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, 

psykosocial og åndelig art’. 



WHO – Palliativ indsats (fortsat)
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 Den palliative indsats

• tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer

• bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces 

• tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden 

• integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter 

• tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil 

døden 

• tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet 

• anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos 

patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt 

• har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på 

sygdommens forløb 

• kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som 

udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og 

inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere 

lidelsesfyldte kliniske komplikationer 



WHO - Rehabilitering
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 Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af 
indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og 
vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, 
psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker 
med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå 
uafhængighed og selvbestemmelse.

(WHO 2012)



Hvidbogen - Rehabilitering

8

 Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem 
en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller 
er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske 
og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt 
liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og 
beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og 
vidensbaseret indsats.

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, MarselisborgCentret, 2004.



Anbefalinger for den palliative indsats - 2017

 Mange patienter lever længere med livstruende sygdomme Den 
palliative indsats spiller derfor en større rolle

 Der er behov for at løfte kvaliteten af indsatserne

 Der er ligeledes behov for at understøtte det tværfaglige or 
tværsektorielle samarbejde mhp at skabe indsatser af høj faglig 
kvalitet og sammenhæng i patientforløbet

 Øget fokus på de forskellige patientgruppers behov for palliativ 
indsats – og ikke kun kræftpatienter

 Desuden øget fokus på den sociale ulighed på området

 Palliation kan med fordel tænkes ind i rehabiliteringsindsatser i 
kommunerne for at understøtte sammenhæng og imødekomme 
patienternes individuelle behov

9



Rehabilitering og palliation
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• Væsentlige overlap – både begrebsligt og i praksis

• Begge kræver tværfaglige og teambaserede tilgange

• Livskvalitet er det overordnede mål

• Begge er helhedsorienterede – fokus på fysiske, psykiske, sociale og 
åndeligt-eksistentielle dimensioner

• Rehabilitering er aktive og edukative problemløsningsprocesser, mens 
palliation er målrettet lindring og varige indsatser

(Thuesen 2015/REHPA.dk)
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Rehabilitering Palliativ indsats

Struktur Tværfaglige og teambaserede tilgange. 

Helhedsorienterede:

Fokus på fysiske, psykiske, sociale 

(eksistentielle) dimensioner

Tværfaglige og teambaserede tilgange.

Helhedsorienterede.

Fokus på fysiske, psykiske, social og

eksistentielle dimensioner

Proces Gentagne, aktive og edukative 

problemløsningsprocesser, baseret på 

brugerens egen deltagelse. Tidsbegrænset og

målrettet

Lindring, varige indsatser, brugerens rolle kan 

være mere modtagende 

Outcome Livskvalitet – selvbestemmelse –

selvhjulpenhed – funktionsevne 

Livskvalitet – autonomi – begrænse lidelse

Målgruppe Kan være mennesker med livstruende, 

fremadskridende sygdom 

Altid mennesker med livstruende, 

fremadskridende sygdom, der ender med død 

Genstandsfelt Funktionsevne, mestringsevne Lindring

Perspektiv Kort- og langsigtede mål

Liv

Håb 

Udvikling

Især kortsigtede mål.

Døden en naturlig proces

Faser Afhænger af sygdom/forløb Tidlig palliativ fase, sen palliativ fase, terminal 

fase

(REHPA.dk)
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Faser og overgange
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De palliative faser
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Forskelligt forløb ved forskellige diagnoser
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(Lynn og Adamson 2003)



Behovsafdækning, målsætning og indsatser –
ud fra et helhedsperspektiv
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(Side 13, figur 2, Sundhedsstyrelsen 2017)

”Målsætninger og 
behandlingsplan skal 
være 
forventningsafstemt med 
patienten og dennes 
pårørende og skal også 
fungere som redskab for 
dem”

(Side 25, Sundhedsstyrelsen 2017)



Betydning for oplevelse af værdighed i den 
sidste tid – sammenhæng med rehabilitering? 

Mange studier understøtter at ‘livet’ og ‘at leve’ hos dem ramt af 
uhelbredelig livstruende sygdom er helt centralt – bl.a.: 

 At have valgmuligheder og være i kontrol med hverdagslivet fremhæves 
som betydningsfuldt (Strohbuecker et al 2011 )

 Nogle finder særlig mening og livskvalitet i at bevare velkendte 
hverdagsaktiviteter, der understøtter rollen i familien (la Cour et al 2009) 

 Individuel tilgang og autonomi har betydning for oplevelsen af 
værdighed  (Hack et al 2004)

 Patienters oplevelse af opretholdelsen af værdighed kan understøttes, 
når de får valgmuligheder og oplever kontrol over dele af deres pleje og 
omsorg (Hack et al 2004)

18



Palliativ rehabilitering
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Palliativ rehabilitering
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• Et forholdsvis nyt begreb i Danmark

• Ikke særlig udbredt… endnu

• Har været anvendt i en række lande, siden det blev introduceret i 1969 
(Dietz 1969)

• Rehabilitering målrettet en gruppe med palliative behov (Thuesen et al 2015)

• Igangværende studie ved Palliativt team, Vejle Sygehus, med fokus på 
den palliative rehabiliteringsindsats (Nottelman et al 2017)



Erfaringer og viden fra England og St. Christopher’s
hospice

 Optaget af hvordan de kan udvikle den 
rehabiliterende tilgang i det palliative 
felt

 Oplever mange udfordringer og 
muligheder i feltet!

 Udviklingsprocessen sker bl.a. med 
afsæt i guidelines for, hvordan man 
udvikler en rehabiliterende palliativ 
tilgang

”Rehabilitative palliative care: 
enabling people to live fully until
they die – A challenge for the 21st 
century”
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(Hospice UK 2017)



Erfaringer og viden fra England og St. 
Christopher’s hospice

One Page Profile

• En et-sides profil, der under 3 simple overskrifter indfanger væsentlige 
informationer om en person på et enkelt ark

• Giver familie, venner og personale en forståelse af personen og hvordan de bedst 
kan støtte dem. 

• Velegnet til at starte en samtale der indfanger helhedsperspektivet omkring en 
borger – også deres værdier. 

(Sanderson H 2017)
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1. Hvad sætter folk pris på hos mig 

2. Hvad er vigtigt for mig

3. Hvordan kan man bedst støtte mig



Erfaringer og viden fra England og St. 
Christopher’s hospice

Rehabiliterings-fokus via målsætningspraksis i det palliative felt

• Målsætning opfattes som vigtigt, og der bliver lavet mange mål i det 
palliative felt

• Målsætning foregår meget implicit, fremfor eksplicit

• Der fokuseres meget på mål, der omhandler problemer, at minimere 
risici og symptomer

• Men mange borgere efterspørger mere fokus på mål, der omhandler 
hvad de ønsker at gøre – mål der fokuserer på aktivitet og deltagelse. 

(Boa S 2015/2017)

24



Erfaringer og viden fra England og St. 
Christopher’s hospice

• Udvikling og implementering af en teori- og forskningsbaseret 
målsætningsintervention: ‘Goal setting and Action Planning framework
for Palliative Care’ ( G-AP PC). 

• Lommekort til personalet, der understøtter arbejdsgangen med den 
individuelle målsætning. 

• Målsætning giver større succes, når der også planlægges en realistisk 
handleplan (action and coping plan), sammen med borger, pårørende og 
det tværprofessionelle personale. 

• ‘What if’ plan (plan B)

• Genbesøge målene ofte nok…

• ‘seize the moment’ (tiden kan være kort - grib mulighederne) 

(Boa S 2015/2017) 25



Diskussion

A B
Diskuter med afsæt i jeres egen praksis:

26

Palliativ rehabilitering

A: Hvor er vi nuHvor rehabiliterende 
er vores palliative indsats? 

B: Hvor vi vil gerne være Hvordan ser 
det ud? 



Koordinering af rehabilitering og palliation i 
praksis
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Hvor ligger koordinationsopgaven? 

 Opgaven med at koordinere og sammentænke rehabilitering og 
palliation er relevant for alle faggrupper der er i berøring med patienter 
og borgere ramt af livstruende sygdom.

Bl.a.:

 Læger, sygeplejesker og SSA på medicinske, kirurgiske, palliative 
afdelinger og ambulatorier

 Fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, psykologer, præster 
og andre professionelle tilknyttet ovenstående afdelinger

 Tværfaglig personale på kommunale rehabiliteringsenheder

 Hjemmepleje og hjemmesygepleje

 Almen praksis

(Thuesen et al 2016, Timm et al 2017)
28
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Specialiseret

Indsats 

Kommunal

rehabilitering
Basal indsats

Betydningsfuldt med 
samarbejde mellem 
disse 3 områder

(Thuesen et al 2016, Timm et al al 2017)



Argumenter for koordinering af rehabilitering 
og palliation

 Faglige argumenter Behov for at afklare ligheder og forskelle i praksis

 Brugerrelaterede argumenter Patienter/borgere kan have behov for 
begge indsatser og behov for koordinering af disse. 

 Sygdomsrelaterede argumenterUforudsigelighed i sygdomsforløb 
kræver ad hoc løsninger og samarbejde

 Organisatoriske argumenter Behov for øget sammenhæng i indsatsen

 Effektargumenter Der ønskes øget effektivitet

(Thuesen et al 2016, Timm et al 2017)
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31
(Timm et al 2017)

Model over dimensioner med betydning for 
koordinering af rehabilitering og palliation



Diskussion:

32

Hvad er jeres black box? 



Overordnede anbefalinger for koordineringen

3 overordnede typer af anbefalinger for, hvordan rehabilitering og 
palliation kan koordineres: 

 Styrket samarbejde mellem rehabiliteringsenheder og palliative 
enheder (Thuesen et al 2016, Timm et al 2017)

 Gennem særlige faglige handlinger, som fx ved behovsvurdering (Thuesen 

et al 2016, Timm et al 2017)

 Gennem konkrete indsatser, i form af palliativ rehabilitering som nye 
selvstændige tilbud. Eks. ved en forankring i palliativt team, som fx i 
Vejle (Nottelmann et al 2017, Timm et al 2017)
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Perspektiver i udviklingen af koordineringen 
af rehabilitering og palliation

34

• Der er fortsat behov for yderlig forskning, retningslinjer, uddannelse, 
udvikling og formidling om koordinering af rehabilitering og palliation

• Det er væsentligt at koordinering af rehabilitering og palliation udvikles 
tværfagligt og udforskes tværvidenskabeligt. 

• Det er centralt, at det skrives ind i nationale, regionale og lokale aftaler 
hvordan denne koordinering kan understøttes, eks. organisatorisk og 
med patienter og pårørende som medspillere. 

(Thuesen et al 2016, Timm et al 2017)
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Dansk Multidisciplinære CancerGruppes
PALliative del: DMCG-PAL



Spørgsmål? 
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PRÆSENTATION 

Randers kommune 

Vi har afsæt i det samme:

Ledelsesgrundlag 

Værdisæt

Præsentation af Gitte Gregersen – Svaleparken 

Præsentation af Susanne Tvede – Tirsdalen

 Er i gang med rehabilitering i frit valg

 Vi har fået muligheden for at afprøve rehabilitering for de allersvageste 
borgere i plejeboliger 



Paradokser

Skal jeg med i plejen?

Kan jeg sætte mig og dokumentere fra kl. 7.00 -8.00?

Kan jeg indtage en observerende position?

Hvornår er vi færdige? 

Hvad skal vi efter projektet er slut?

Skal jeg arbejde aften/weekend? 

Hvad skal jeg så ikke gøre? 

Hvad har I til mig?



Vi er nu i gang med  vores 
projekt Vi har ansat:

 Fysioterapeut 

 Ergoterapeut 

 Aktivitetsmedarbejder.

Vi er løbende i gang med at introducere beboere, pårørende og medarbejdere til 
projektet.

Der vil løbende blive evalueret og udarbejdes test - EQD5

Vi starterede med 20 boliger i hvert hus og ville skifte til 20 andre boliger ca. juni 
2019

Omdrejningspunktet for projektet er: Målsamtaler –Tværgående møder –
Hverdagsplaner

Vi har i januar 2019 erfaret, at projektet ikke kan overleve ved, at vi deler det på 
2 centre 

Derfor er projektet flyttet til Tirsdalen for at få fuld fokus 



Vaner er stærke – og forandring 
er svært. 

Dagligdag fra pilotprojekt fra Svaleparken

Vi tænker stor udveksling af erfaringer og kompetencer på tværs af husene

Vi udveksler medarbejdere i det omfang det kan lade sig gøre.

Vi er sikre på der sker et stort fagligt løft da der arbejdes langt mere tværfagligt 
end vi er vant til. 

Vi lægger så at sige stenene, mens vi går på dem. Vi kommer måske

også på gyngende grund ind imellem. 



Betydning for dagligdag  

Hvilken betydning har projektet for beboerne?
At beboerne får en oplevelse af en mere aktiv hverdag 

At beboerne oplever en god hverdag

At beboerne oplever medbestemmelse 

At beboerne oplever et bedre psykisk og fysisk velbefindende.

At beboerne oplever et bedre helbred.

At beboerne oplever øget mestring.

Hvilken betydning har projektet for medarbejderne?
At de lærer at sætte ord på egen faglighed på de tværgående møder

At de får indsigt i hinanden kompetencer og respekt for dette

At de lærer en anden tilgang til opgaveløsning 

At de forstyrres i højere grad end i dag 

At de arbejder ud fra samme mål og er loyal overfor dette altså borgers mål 



Betydning for dagligdag  

Udsagn fra beboere på Svaleparken 

”Jeg kommer meget mere ud af hulen, og før de her aktiviteter kom, der var jeg 
ikke med i gruppearbejde. Det var jeg ikke. Jeg gad det simpelthen ikke, og jeg 
blev for hurtigt træt. Al det knævren! (…) Jeg er ikke så genert mere. Jeg er 
bedre til at udtrykke mine ønsker og mine behov”

”Man har jo godt af at bruge musklerne og få skuldrene tilbage og hånden 
frem og alt det her. Det har man jo godt af, og man sidder jo og sygner hen 
ellers. Så sidder du jo bare i en stol… og sidder og stirrer på tossekassen!” 

”Jeg får mine behov tilfredsstillet på en anden måde end før i tiden. (…) Og det 
har jo været med til at gøre det her ophold til en væsentligt bedre oplevelse end 
før i tiden. (…) Fordi jeg bliver taget alvorligt, og jeg får lov at sidde og udtrykke 
mig, og jeg får lov til at få de der behov tilfredsstillet” 



Betydning for dagligdag  

Udsagn fra medarbejdere på Svaleparken 

Medarbejderne har påpeget, at de forskellige fagligheder ikke arbejdede sammen før, da 
arbejdet primært foregik monofagligt.

Medarbejderne har på tværs af faglighederne fået et større kendskab til hinanden samt 
til hinandens faglige kompetencer.

Personalet har nydt godt af at have ergoterapeuten fast tilknyttet Svaleparken, da der 
ofte er behov for et terapeutisk perspektiv på beboernes problemstillinger.

Den fælles fysiske placering gør arbejdsgangene hurtigere, da der er kortere fra tanke til 
handling.

Den fælles fysiske placering og det daglige samarbejde på tværs af fagligheder giver et 
stærkere personale samt en følelse af at være ét samlet personale.



Betydning for dagligdag  
Udsagn fra medarbejdere på Svaleparken 

SOSU-assistent.”Standfunktion træner fysioterapeuten med hende, fordi det var det, hun 
gerne ville. Det var simpelthen livskvalitet for hende at kunne blive ved med at have den 
funktion (…) Og den forandring hun har taget, hvor hun bliver meget mere glad, meget 
mere åben og snakker mere, det synes jeg er en helt fornøjelse”

SOSU-hjælper ”Altså, man kan mærke det, fordi de også bliver mere interesserede i hvad 
der foregår på en måde, fordi der bliver sat fokus på den enkelte person og der bliver 
sådan sat fokus på tingene, vi går og gør.  Altså det er ikke bare sådan noget automatisk 
noget vi gør.” 

Centersygeplejerske ”Det er der, fordi man skal til at tænke anderledes. Det gælder for 
hele personalegruppen, fordi det er der den starter, det er jo ikke beboerne, der starter 
sådan et projekt. Den starter jo ved os og hvordan vi bærer den videre og det er jo 
udfordring i, hvor vi hele tiden prøver at rette til; er vi på samme vej, gør vi det her ens og 
prøver vi at opnå det samme og også bare ensrette projektet. Når vi har de her 
målsamtaler, så hvordan sikrer vi, at vi kommer godt nok omkring hver beboer også dem, 
der har svært ved at udtrykke det.”



Os som ledere
Vi bytter som ledere ”stole” ind i mellem. 

Vi har tillid og tør vise hinanden de ”knaster” vi  hver især måske har. 

Vi er overbeviste om, at hvis vi går forrest og viser vejen er de værste ”knaster” 
væk.

Tør vi som ledere, der ofte arbejder alene vise den mere sårbare side af 
ledelsesfeltet? 

Vi har fået en gave, vi tænker, vi skal have alt det’ gode ud af det som vi kan

Vi har fået muligheden for at forandre ikke mindst for os selv- tænk her har vi 
mulighed og behov for daglig sparring. 

Gad vide hvordan rehabiliterings processen på centrene forløber? Når  vi 
forhåbentlig sidder med en masse gode oplevelser og erfaringer. 



En  lille sang 
I al beskedenhed på melodien: Så længe jeg lever



Så længe jeg lever
Så længe jeg lever

Så længe mit hjerte slår

Så længe vil jeg oppe mig

Men der er en sten i vejen

Og en tordensky med regn

Derfor må du træne på din vej

Du siger du har en træne ven

Og jeg tror bestemt jeg blir’ din bedste ven

Du fortæller ligesom sidst

Det er re’habilitet 

Okay min ven en rigtig god ide

Igen: 

Så længe jeg lever

Så længe mit hjerte slår,,,,,
”Frit efter John Mogensen”

Gitte Gregersen/Susanne Tvede



Ældre, værdighed 
og rehabilitering 

Eksempler fra en kommunes undersøgelse af 
værdighed

v. Louise Bjerre Bojsen, Substans

Workshop 4



BORGERINDDRAGELSE -
REHABILITERING

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. 

Formålet er at borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller 

sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baserer sig på borgerens hele 

livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

Marselisborgcentret (2004) Rehabilitering i Danmark,

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabiliteringsforum Danmark,

Marselisborgcentret.



BORGERINDDRAGELSE -
VÆRDIGHEDSPOLITIK

I værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen som minimum beskrive, 
hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til 
plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

1) Livskvalitet.

2) Selvbestemmelse.

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

4) Mad og ernæring.

5) En værdig død.

6) Pårørende.



VIDEOKAMERATESTEN
Hvordan kan vi se på en filmoptagelse, at I laver 
borgerinddragelse ved jer?



PROGRAM

• 12.45-13.30: 
Resultater fra borgerundersøgelser

• 13.30-14.00: 
Workshop og fælles refleksion

• 14.00-14.10: 
Opsamling



FORTÆLLINGER OM ØNSKET ADFÆRD

Adfærd dækker både den sundhedsprofessionelles 
kommunikative, menneskelige og relationelle kundskaber: 

• Spørge

• Lytte og forstå

• Tillid og respekt

• Nærvær og kontakt

• Empati



At spørge…

Borgerne efterspørger og taler positivt om de 
sundhedsprofessionelles evner til at stille spørgsmål og spørge 
ind til borgerne i forhold til:

• Sundhedstilstand og humør.

• Behov og præferencer.

• Praktiske forhold i hverdagen.



At lytte og forstå…

Det er også vigtigt for borgerne, at de sundhedsprofessionelle 
lytter og forsøger at forstå den enkelte borgers perspektiv:

”De skulle prøve at forstå mig… i det behov jeg har. I stedet for bare at se det som pyller (…). Så må de 
prøve at forstå, hvad det betyder for mig (…)”

”Det er vigtigt, at de kommer som mennesker, og at de lytter og forstår min situation, og ikke bare at de 
har travlt”



Tillid og respekt

Flere beskriver, at for at de skal kunne være sårbare og åbne 
overfor den sundhedsprofessionelle, kræver det, at de også 
fornemmer et menneske bag.

”Tilliden er rigtig vigtig. Jeg skal kunne stole på dem”

”Det er respekt fra begge sider. Og det er meget vigtigt, at man har det. For jeg respekterer dem, og de 
respekterer mig. Selvom vi kan drille hinanden og grine, så er der den der respekt”



Nærvær og kontakt

Borger: ”Nærvær”

Interviewer: ”Og hvordan viser man nærvær?”

Borger: ”Det viser man ikke. Det er, eller så er det der ikke”

…

”Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det… mm… hun er sådan, alene det at hun kan tage en sådan på 
armen, og sådan tage om en, hvis der er noget, det er sådan noget, jeg mener (…) det er der jo ikke mange, 

der gør (…)”

…

”At blive mødt som menneske 
og gensidigt møde et menneske”



Empati

”Omsorg er vigtigt. Dem der kommer her, de tager hånd om mig, og de føler med mig. Det er noget med 
empati”

…

”Empati er vigtigt, ellers kan man ikke være i det her fag. Hvis ikke man lige kan gøre det der ekstra. De har 
ligesom hjertet med sig”

…

”Man kunne godt bruge noget mere af det der, hvor de sætter sig ned og ser en i øjnene og siger hej”



FORTÆLLINGER OM UØNSKET ADFÆRD

• Spørger ikke

• Lytter ikke

• Pseudoinddragelse og manipulation

• Eksklusion af borgerperspektiver

• Manglende kontakt

• Manglende information og transparens

• Pres og overbevisninger



Pseudoinddragelse og manipulation

Det er vigtigt, at den undersøgende adfærd ikke kun sker på 
baggrund af den sundhedsprofessionelles dagsorden, men også 
formår at inddrage det, der er vigtigt for borgeren:

”De har ligesom nogle procedurer, og hvis man ikke passer ind i det skema, så dur man 
ikke…”



Eksklusion af borgerperspektivet

Når den sundhedsprofessionelles faglige eller personlige 

præferencer kommer til at overskygge borgerens ønsker (uden at 

borgeren præsenteres for forståelige argumenter, forklaringer eller 

undersøgelse af borgerens perspektiv) opstår der udfordringer i 

relationen mellem sundhedsprofessionel og borger.

Fratages borger væsentlig, aktuel eller anden relevant viden, 

ekskluderes borgers handlemuligheder også. Borger sættes dermed 

ud af spillet, og der kan ikke siges at være tale om empowerment.



Eksklusion af borgerperspektivet

Borger: ”Så gik han ud i køkkenet og rodede i mit køkken. Så råbte jeg, hvad laver du? Og så sagde han: 
jamen jeg leder efter nogle handsker, jeg ved jo ikke, om du kan huske, hvor du har lagt dem. Nå, sagde jeg 
så. Er jeg nu blevet senil? Så gik han også ud på toilettet og rodede rundt derude, men der var jo ikke nogle 

handsker” 

Interviewer: Følte du, han talte ned til dig?

Borger: ”Ja, altså på en mærkelig måde. Altså jeg er ikke dement. Den fungerer godt på øverste etage. Det 
er mine ben, der ikke fungerer. Det har jeg været ude for et par gange”



Eksklusion af borgerperspektivet

”De kan jo tale sammen om mig. Men jeg kan jo ikke høre, hvad de siger. Jeg får jo aldrig lov til at fortælle 

min side af det. Det mangler jeg. De kan tale sammen om… hun er bare doven. Jeg bliver ked af, at de 

tænker noget, som ikke er rigtigt. Noget, som de bare ikke forstår (…) De taler jo sammen om mig… men 

ikke med mig. Det ville være rart, hvis de gad lytte til mig. Jeg tror faktisk slet ikke, jeg kan stole på nogen 

af dem mere. De ser mig ikke som syg og hjælpetrængende. Det er slet ikke den side af mig, de ser. De vil 

bare have gang i mig, og det er jeg slet ikke klar til”



Manglende kontakt

Nogle af borgerne beskriver det som upersonligt, eller at der ikke efterlades 

nogle særlige aftryk:

”(…) det bliver lidt upersonligt. Det bliver bare lidt sådan nogle fraser, de siger. Sådan nogle høflighedsfraser”

…

”Nej, der er ikke nogen fodspor”

…

”Jamen altså, hun gjorde, hvad hun skulle og så bare ud ad døren”

….

”Så går de ind og fikser alting som en robot. Uh ja, jeg hader det. Man vil gerne ses som et menneske… ikke det der goddag og så

farvel (…)”



Manglende information og transparens 

”De er ikke gode til at fortælle mig, når der sker nye ting. Jeg skal selv opdage, at det sker”

…

”Du får ikke noget at vide. Du skal selv spørge, hvorfor. Jamen, jeg ved det ikke, siger de bare. Sådan noget, 

det kan jeg ikke lide. Fordi jeg vil gerne vide, hvad der foregår… det er trods alt mig, det handler om”

…

”Det var helt vildt ubehageligt (…) Så der var lige pludselig blevet sat en helt masse ting i gang, som jeg 

ikke var klar over. Det var rigtig ubehageligt”



Pres og overbevisning

”De prøver at aktivere mig, før jeg selv er klar. De er ikke klar over, hvor langt nede jeg har været. Der er 

jo ikke nogen, der snakker med mig. De har nok fået et indtryk af, at det var mig, der ikke gad mere… at jeg 

var doven, men jeg kan ikke. Jeg er træt. Men det forstår de ikke. Det er for dem dovenskab. Og det nytter 

ikke, at de koster med mig. Det skal ske i mit tempo”



Pres og overbevisning

”Hun er meget opmærksom på sin egen krop og vægt, og så begyndte hun også at sige: Jamen, du ved jo 

godt, du er for stor, og vi siger det jo for din egen skyld. Så siger jeg: I behøver ikke at prædike på mig, for 

jeg ved godt, jeg er for stor. Men så siger hun: Ja, men det er også for senere, jeg vil helst ikke have, du 

skal ligge i din seng og ikke kan komme ud af den. Og der var jeg færdig. Jeg tudbrølede. Der lagde hun igen 

ligesom pres på. Det skal hun slet ikke blande sig i. Jeg har altid været stor, og det bliver ikke bedre af, at 

jeg sidder i den her (kørestol red.), for jeg kan ikke komme nogen steder, vel?”



KONKLUSION

• Borgerinddragelse (eller mangel på samme) beskrives som noget, der skabes i 
relationen mellem den sundhedsprofessionelle og borger. 

• Borgerinddragelse knyttes sammen med den sundhedsprofessionelles relationelle 
og kommunikative kompetencer. 

• Borgerinddragelse knyttes til tydelighed og forståelighed i beslutningsprocessen. 



Gennemsigtighed i 
beslutningstagningsprocessen som et 
afgørende element for borgerinddragelse

• Hvad hæmmer og fremmer gennemsigtigheden i 

beslutningstagningsprocessen?

(struktur, personlig kommunikation, fysiske rammer)

• Giv eksempler på hvordan I er gennemsigtige 

med beslutningsprocesserne. 

• Hvad kan du gøre mere af for at understøtte gennemsigtighed 

i beslutningstagningsprocesserne i mødet med borger?



Gensidig forståelse og viden 
som et afgørende element for borgerinddragelse

• Hvad hæmmer og fremmer søgen på gensidig

forståelse og brugen af viden i borgerinddragelse?

(struktur, personlig kommunikation, fysiske rammer)

• Giv eksempler på hvordan I arbejder med gensidig forståelse 

og viden ved jer. 

• Hvad kan du gøre mere af for at understøtte gensidig 

forståelse og bruge viden i mødet med borger?



Anerkendelse og kontakt 
som et afgørende element 
for borgerinddragelse

• Hvad hæmmer og fremmer anerkendelse og kontakt 

i borgerinddragelse?

(struktur, personlig kommunikation, fysiske rammer)

• Giv eksempler på hvordan I viser anerkendelse 

og kontakt ved jer. 

• Hvad kan du gøre mere af for at understøtte anerkendelse 

og kontakt i mødet med borger?


