Døgnrehabilitering

Til Fagfolk

Lovgrundlag
Døgnrehabiliteringsophold visiteres efter Servicelovens § 84.
Genoptræning sker efter:
•
Servicelovens § 86 eller
•
Sundhedslovens § 140.

Genoptræningsniveau § 140
Døgnrehabiliteringen varetager:
•
Genoptræning på avanceret niveau
•
Rehabilitering på specialiseret niveau.
I 2018 blev etableret fire pladser forbeholdt rehabilitering på
specialiseret niveau for borgere med erhvervet hjerneskade. Det er muligt
for andre kommuner at tilkøbe en af disse pladser. Kontakt visitator for
yderligere oplysninger.

Tværfagligt samarbejde
Afdelingen er inddelt i to teams, der samarbejder interdisciplinært ud fra mål og
plan, som er aftalt med borgeren.
Rehabiliteringsarbejdet er baseret på en bio-psyko-social grundforståelse med
fokus på:
•
krop og hjerne
•
ændret livssituation og følelsesmæssige reaktioner herpå
•
samvær og fællesskab med andre i meningsfulde aktiviteter og deltagelse i
hverdagslivet.
Der afholdes team-konferencer hver 2. uge med deltagelse af læge. Derudover
er neuropsykolog til stede hver 2. uge til faglig supervision.

Kompetencer
Vores tilbud opfylder nationale kriterier for rehabilitering på specialiseret niveau.
Vi har tæt samarbejde med Hammel Neurocenter.
Vi arbejder målrettet med kompetenceudvikling, monofagligt såvel som tværfagligt. Alle medarbejdere undervises i neuropædagogik og samtalestøtte til personer med afasi (SCA-metoden).
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