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Tværfaglige rehabiliteringsforløb 
 

Opsporing / henvendelse 

Målgruppen er borgere med nedsat funktionsevne, som forventes at kunne opnå en 

bedre funktionsevne, et mindre behov for hjælp eller en bedre livskvalitet. 

Alle medarbejdere kan være med til at opspore borgere med 

rehabiliteringspotentiale.  Giv besked til forløbskoordinator. 

Dokumentation: Forløbskoordinator opretter Henvendelsesskema tagget 

Rehabilitering. 

 

Visitation  

Forløbskoordinator visiterer til egen koordinerende indsats Rehabiliteringsforløb og 

igangsætter rehabiliteringsforløbet. 

Dokumentation: Indsatsen Rehabiliteringsforløb er aktiv. 

 

Udredning  

Udredningen er helhedsorienteret og omfatter både borgers livsverden og borgers 

funktionsevne i et ICF-perspektiv.  

Forløbskoordinator er ansvarlig for udredningen og inddrager relevante faggrupper. 

Dokumentation: Helbreds- og funktionsevnetilstande.   

Generelle oplysninger.  

Forløbskoordinator noterer en kort konklusion på udredningen som indledning til det 

overordnede tværfaglige mål i Rehabiliteringsskemaet. 

 

Målsætning  

Forløbskoordinator udarbejder et overordnet tværfagligt mål for 

rehabiliteringsforløbet sammen med borgeren og på baggrund af en tværfaglig 

kommunikation. Målet kan omhandle såvel egenomsorg som fritid og produktivitet / 

arbejde. Formuleringen af målet skal være SMARTE. 

Dokumentation: Målet noteres i Rehabiliteringsskemaet og vil fremgå på 

Helhedsoverblikket i Nexus.  

 

Tværfaglige møder  

Forløbskoordinator inviterer alle relevante faggrupper til tværfagligt møde med 

henblik på drøftelse af udredning, målsætning og koordinering af rehabiliterende 

indsatser. 

Dokumentation: Aftaler noteres i en Observation tagget Rehabilitering.  

  

  

 

 

 

 

Rehabiliterende indsatser  

Rehabiliterende indsatser kan omhandle alle områder skitseret i ICF og kan have 

udgangspunkt i både Sundheds- og Servicelov. Aktuelle indsatser vil fremkomme 

gennem udredning og målsætning.  

Anvend princippet: 1) Optimér borgers handlefærdigheder 2) Kompensér ved at 

ændre borgers livsbetingelser 3) Eventuelt revidér målet. 

Dokumentation: Indsatser kan ses under Plan / Tilstande, i Handlingsanvisninger og 

/ eller i Rehabiliteringsskemaet.  

Hjælpemidler, som borgeren selv har anskaffet, kan ses under Generelle 

oplysninger. Hjælpemidler bevilget af kommunen står i overblikket Hjælpemidler, 

Boligens indretning, APV og forflytning. 

 

Opfølgning  

Løbende opfølgning på alle indsatser og borgers funktionsevne.  

Forløbskoordinator evaluerer forløbet sammen med borger gennem besvarelse af 

spørgsmål i rehabiliteringsskemaet om målopnåelse, ændring i funktionsevne og 

grad af selvhjulpenhed.  

Dokumentation:  

Observationer tagges ”Rehabilitering- skal læses”.  

Opdatering af Helbreds- og funktionsevnetilstande.  

Opdatering af Handleplaner og Døgnrytmeplan.  

Rehabiliteringsskemaet. 

 

Afslutning  

Forløbskoordinator afslutter både indsatsen Rehabiliteringsforløb og 

Rehabiliteringsskemaet. 

Visitator afslutter eller tilretter eventuelle hjemmeplejeindsatser.  

Andre faggrupper afslutter egne indsatser og inaktiverer handleplaner.  

Medarbejdere fjerner sig som brugere og organisationen inaktiveres. 

Dokumentation:  

Funktionsevne- og Helbredstilstande, hvor der ikke er en indsats, skal i princippet 

inaktiveres. Tilstandene kan dog bibeholdes åbne, men skal opdateres og tilknyttes 

en bemærkning om, at der kan være en potentiel udfordring.  

Tidligere indsatser og afslutningsdatoer kan findes under Borgerforløbet.  

 

 

 

 

 

 


