Rehabilitering
– Kan vi arbejde med rehabilitering
på det specialiserede voksenområde?
Det korte svar er JA, men vi ser ofte, at kommuner, på trods
af rehabiliteringsstartegier, ikke har fuldt ud implementeret
rehabilitering som arbejdsmetode og dermed ikke opnår de
ønskede resultater.
Vi har mange års erfaring med at
bistå kommuner i at udvikle og
implementere en rehabiliterende
tilgang på det specialiserede voksenområde, med god effekt. Det
er vores erfaring, at den rehabiliterende tilgang øger livskvaliteten
for den enkelte borger og styrker
fagligheden hos medarbejderne.
Den rehabiliterende tilgang synliggør omkostningseffektive indsatser
via et øget fokus på borgerens
progression. Den rehabiliterende
tilgang er kommet for at blive –
med god grund.
Vores tilgang
Type2dialog har med succes
hjulpet en række kommuner med
at skabe varig forankring og effekt
af rehabiliteringsindsatser, som
har understøttet borgernes egne
recovery-processer. Der har i disse
processer været særligt fokus på
at sikre borgerinvolvering, samt at
styrke det tværgående samarbejde
mellem myndighed og drift.
• Vi kender det specialiserede
voksen område – fra styring til
faglige metoder.
• Vi har viden om effektfulde indsatser og er gode til at tænke
i sammenhænge.
• Vi indgår i et tæt og fleksibelt
samarbejde – og er bevidste om

at imødekomme både drift og
udvikling i projektet.
• Vi indtænker adfærdsdesign når
vi sammen med jer udarbejder
konkrete arbejdsgange og redskaber.
• Vi har omfattende erfaring med
kompetenceudvikling og tilrettelæggelse af praksisnære læringsforløb.
• Vi har erfaring med at navigere i
store komplekse organisationer
og lede dem frem til resultater.
Mulige gevinster
Flere borgere bliver i stand til at
kunne mere selv
Beslutninger om rammer og
løsninger kan træffes på et oplyst
grundlag.
Øget mulighed for at iværksætte
omkostningseffektive og målrettede indsatser.
Øget forståelse og samarbejde
mellem drift og myndighed.
Effektfulde indsatser der er baseret på borgerens motivation og
ønsker.
Øget borgerflow.
Øget borgertilfredshed gennem
involvering i beslutninger.
Øget faglighed + øget indflydelse
= øget arbejdsglæde.
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Vores fokus
– mindsteindgribende indsatser
At arbejde med rehabilitering på
det specialiserede voksenområde
fører i mange tilfælde til, at borgeren modtager en hurtigere og mere
målrettet indsats. For nogle borgere
kan denne indsats medføre, at de
klarer sig på egen hånd eller øger
egen livsduelighed. For andre, er
målet at bevare nuværende kompetencer og styrke livskvaliteten,
stabilisere og sikre udnyttelsen af
borgerens potentiale.

Arbejdsformer

Kompenserende
aktivitet

Aktiverende
indsatser

Rehabiliterende
indsatser

Hvad kan vi?
Indsatstrappen og de tre
arbejdsformer som fælles faglige
redskaber
Indsatstrappen og de tre arbejdsformer som fælles faglige redskaber
I udviklingen af kommunernes
rehabiliterende indsatser arbejder
vi aktivt med indsatstrappen og
borgerflow. Vi har fokus på, hvilke
indsatser og aktiviteter som er kompenserende, aktiverende og rehabiliterende. Ved at arbejde med disse,
og andre fælles faglige begreber,
kan vi understøtte en proces, hvor
borgerne øger deres livsduelighed,
og klatrer ned ad indsatstrappen og
dermed øges borgerflowet.

Vi rådgiver om:
• At tilbyde uvisiteret støtte og
rådgivning.
• Igangsætte målrettede og tidsbegrænsede indsatser.
• Styrke blikket på borgerens
kompetencer og inddragelse
af netværk.
• Øge samarbejdet med
civilsamfund.
• Styrke samarbejdet mellem
myndighed og udfører.
• Øge samarbejdet mellem de
fagprofessionelle der er om
de samme borgere.
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