
 

 DK EUROPLAN-KONFERENCE  
 

REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE 

HANDICAP.  

HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES 

KOORDINATION?  

 

V.  

KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF,  

GENTOFTE KOMMUNE.  

 

23. januar 2015 



Agenda 

 Rehabilitering af borgere med sjældne handicap 
 Voksenudredningsmetoden 

 

 Hvad skal der til 
 Fokus på ressourcer 

 Mål for indsatsen og opfølgning 

 

 Opmærksomhedspunkter i arbejdet med borgere med 
sjældne handicap  

 

 Koordination 
 Kompleksitet og mulige tiltag 

 

 

 

 



Re/habilitering 

 "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 og består af en koordineret, 

sammenhængende og vidensbaseret indsats.” 

 

 

Kilde: Hvidborgen for rehabilitering 



Voksenudredningsmetoden  

 

Hovedaktiviteter:

• Modtagelse og 

registrering af 

henvendelse

• Oprettelse af sag 

• Fordeling af sag

• Aftale om det 

videre forløb, fx 

besøg i borgerens 

hjem/udskrivnings

konference/møde

• Indhentning af 

samtykke fra 

borgeren

Hovedaktiviteter:

• Udredning af 

borgerens behov 

for støtte

• Indhentning af 

oplysninger fra 

andre

• Angivelse af 

samlet funktions-

niveau

• Angivelse af 

retningsgivende 

mål, formål og 

målsætninger for 

indsatsen

Hovedaktiviteter:

• Sammenfatning af 

faglig vurdering

• Tilbud om 

udarbejdelse af 

handleplan

•Evt. udarbejdelse 

og drøftelse af 

handleplan med 

borger

•Evt. 

gennemførelse af 

partshøring hos 

borger

• Udarbejdelse af 

indstilling

• Behandling af 

indstilling

Hovedaktiviteter:

• Udarbejdelse af 

afgørelse 

udarbejdes

• Udsendelse af 

afgørelsesbrev til 

borger

• Ved afslag: 

oplysning om 

klagemulighed

• Evt. registrering 

af borger på 

venteliste

• Orientering af 

borger ved ledig 

plads

Hovedaktiviteter:

• Udarbejdelse af 

bestilling

• Udsendelse af 

bestilling til udfører

• Underretning af 

økonomifunktion

• Evt. underretning 

af andre 

forvaltninger

Hovedaktiviteter:

• Gennemførelse af 

opfølgning på 

indsats og mål

• Gennemførelse af 

individuelt tilsyn

• Fastlæggelse af 

ny dato for 

opfølgning

Sagsåbning Sagsoplysning Sagsvurdering Afgørelse
Bestilling af 

social indsats
Sagsopfølgning

Henvendelse

Redskaber:

Udredning -
sagsoplysning Afgørelse

Redskaber: Redskaber:

Bestilling

Redskaber:

Opfølgning

Redskaber:Redskaber:

Handleplan

Udredning – samlet 
faglig vurdering

Indstilling

Hovedaktiviteter:

• Modtagelse og 

registrering af 

henvendelse

• Oprettelse af sag 

• Fordeling af sag

• Aftale om det 

videre forløb, fx 

besøg i borgerens 

hjem/udskrivnings

konference/møde

• Indhentning af 

samtykke fra 

borgeren

Hovedaktiviteter:

• Udredning af 

borgerens behov 

for støtte

• Indhentning af 

oplysninger fra 

andre

• Angivelse af 

samlet funktions-

niveau

• Angivelse af 

retningsgivende 

mål, formål og 

målsætninger for 

indsatsen

Hovedaktiviteter:

• Sammenfatning af 

faglig vurdering

• Tilbud om 

udarbejdelse af 

handleplan

•Evt. udarbejdelse 

og drøftelse af 

handleplan med 

borger

•Evt. 

gennemførelse af 

partshøring hos 

borger

• Udarbejdelse af 

indstilling

• Behandling af 

indstilling

Hovedaktiviteter:

• Udarbejdelse af 

afgørelse 

udarbejdes

• Udsendelse af 

afgørelsesbrev til 

borger

• Ved afslag: 

oplysning om 

klagemulighed

• Evt. registrering 

af borger på 

venteliste

• Orientering af 

borger ved ledig 

plads

Hovedaktiviteter:

• Udarbejdelse af 

bestilling

• Udsendelse af 

bestilling til udfører

• Underretning af 

økonomifunktion

• Evt. underretning 

af andre 

forvaltninger

Hovedaktiviteter:

• Gennemførelse af 

opfølgning på 

indsats og mål

• Gennemførelse af 

individuelt tilsyn

• Fastlæggelse af 

ny dato for 

opfølgning

Sagsåbning Sagsoplysning Sagsvurdering Afgørelse
Bestilling af 

social indsats
Sagsopfølgning

Henvendelse

Redskaber:

Udredning -
sagsoplysning Afgørelse

Redskaber: Redskaber:

Bestilling

Redskaber:

Opfølgning

Redskaber:Redskaber:

Handleplan

Udredning – samlet 
faglig vurdering

Indstilling



Socialfaglig udredning 
temaer 



Ressourcefokus  

– erfaringer fra et ”Brobygningsprojekt”  
 

 

Ressourcefokus er vigtig i arbejdet med at skabe læring og 
udvikling af  

borgerne.   
 

o Det, at sætte fokus på ressourcer som led i at afdække borgerens 
funktionsnedsættelse, giver et mere nuanceret billede af borgeren. 

 

o Borgerne giver udtryk for, at det også er rart at tale om noget, de kan.  

 

o Borgeren og de pårørende skal forstå, hvad ressourcevinklen skal bruge 
det til. Borgeren henvender sig med ”et problem”, og vi taler om 
ressourcer. 

 

o Der kan være behov for at udfordre borgerens og familiens vurdering af 
hvad han/hun ikke kan. 

 

 

 

 

 

 



SPECIFIKT 

 (konkret og 
tydeligt så 

borgeren ved 
hvornår målet er 

opnået) 

MÅLBART 

(kan det opsatte 
mål måles?) 

ACCEPCERET 

(Det er 
borgerens mål) 

REALISTISK 

(det skal være 
realistisk at opnå 
målet inden for 
tidsrammen) 

TIDSBESTEMT 

(fastsæt en 
tydelig 

tidsramme) 

Mål og opfølgning 

Formulering af overordnet mål 

og delmål 

 

 

Centralt at det er borgerens 

mål 

 

 

Løbende opfølgning på 

målene og vurdering af om 

indsatsen virker. 



Centrale elementer i rehabiliteringsarbejdet 

 Systematisk socialfaglig udredning med henblik på at kunne vurdere 
borgerens samlede funktionsniveau 

 

 Fokus på borgerens ressourcer, og hvor der kan udvikles 
færdigheder men også vigtigt med fokus på, hvor der er behov for en 
indsats for at vedligeholde et funktionsniveau. 

 

 Fokus på borgerens netværk 

 

 Borgerens ønsker og mål 

 

 Finde den rette indsats evt. ved brug af videnspersoner på 
sjældneområdet 

 

 Opfølgning på om indsatsen virker  

 



Koordination 

Det 
specialise-

rede  
område 

Beskæftigel
se/ 

Jobcenter 

Hjælpemidle
r 

Uddannelse 

Økonomi 

Sundheds-
væsenet 

Koordinerende 

sagsbehandler 

Kompleks 

Forum 

Pårørende er 

centrale 

E
k
s
e
m

p
le

r 
p
å
 i
n
d
s
a
ts

e
r 

Særlige koordinatorer 

kendt fra ex. 

hjerneskadeområdet 

Særlig indsats i 

forhold til 

sundhedsområdet 



Det generelle og det sjældne 

 Generelt i forhold til borgere med 
handicap 

 Generel viden om diagnoser og 
konsekvenser for borgerens 
funktionsniveau 

 Mange borgere har 
koordinationsbehov ex. på 
hjerneskadeområdet 

 Behov for mere viden om hvilke 
metoder og indsatser, der virker 

 Udfordringer ved overgange ex. 
ved det 18 år. 

 Familierne har brug for 
”mestringsstøtte” 

 Ofte muligt at møde andre i 
samme situation 

 Der findes tilbud til målgruppen 
ofte inden for rimelig afstand 

 

 Borgere med sjældne handicap 
 

 Mindre grad af paratviden. Behov 
for at fagpersoner opsøger viden          

 Generelt højt koordinationsbehov 
(sundhed, socialt, uddannelse, 
beskæftigelse osv.) 

 Behov for mere viden om hvilke 
metoder og indsatser, der virker 

 Udfordringer ved overgange ex. 
ved det 18 år. 

 Familierne har brug for 
”mestringsstøtte” 

 Vanskeligt at møde andre i 
samme situation 

 Behovet for støtte kan bliver 
prioriteret forud for målgrupper, 
alder mv. 

 


