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Hvor er vi på vej hen i 
Rehabilitering?
Tre bud på den aktuelle kurs
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Hvor er vi på vej hen i 
rehabilitering?

Regionalt perspektiv –

som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen 
på Hospitalsenheden Horsens og 
Livsstilscentret
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Det hele sundhedsvæsen,
REGIONERNES VISION FOR ET HELT OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN 

Ansvarsfordelingen i det danske sundhedsvæsen

 Diagnosticering og behandling er regionernes ansvar.

 Ansvaret for, at patienter bliver genoptrænet, 
rehabiliteret og at yderligere sygdom forebygges 
deler regionerne med kommunerne. (Danske Regioner 2012)
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Det hele sundhedsvæsen,
REGIONERNES VISION FOR ET HELT OG SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN 

”I forhold til genoptræning og rehabilitering er 
der brug for, at den faglige viden, som 
findes på sygehusene, bringes langt bedre i 
spil i forhold til indsatsen i kommuner og 
almen praksis bl.a. ved at sygehusenes 
eksperter kan definere patientens behov i én 
samlet rehabiliteringsplan.” (Danske Regioner 2012)
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Bekendtgørelse om 
genoptræningsplaner 

§2 Genoptræningsplanen skal angive om patienten har 
behov for almen genoptræning, genoptræning på 
specialiseret niveau eller rehabilitering på 
specialiseret niveau

Stk. 3 For patienter med behov for rehabilitering på 
specialiseret niveau skal genoptræningsplanen 
beskrive patientens samlede funktionsevne samt 
patientens samlede behov for rehabiliteringsindsatser 
på udskrivningstidspunktet
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Rehabilitering jf. Hvidbogen

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt 
samarbejdsproces mellem borgere, 
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 
videnbaseret indsats (Marselisborg Centret, 2004 p. 16)
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Sundhedsaftalen 2015-2018

Indsatsområder:

 Forebyggelse

 Behandling og pleje

 Træning og rehabilitering

 Sundheds-it og digitale arbejdsgange
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Sundhedsaftalen 2015-2018

Tværgående temaer:

 Arbejdsdeling og samarbejde, herunder 

videndeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorer

 Koordination af kapacitet

 Inddragelse af patienter og pårørende

 Lighed i sundhed

 Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling 
og patientsikkerhed
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Sundhedsaftalen i Region Midt
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Det særegne ved ledelse af rehabilitering

1) Reel involvering af borgeren

2) Helhedspræget indsats, der involverer 
borgerens hele hverdagsliv og 
funktionsevne

3) Strategisk og relationelt samarbejde, 
kommunikation og koordinering på tværs 
af sektorer og faglige grænser

MarselisborgCentret 2015 p. 12
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Det særegne ved ledelse af 

rehabilitering

Behov for mere generiske kompetencer. De tre mest 
betydningsfulde:

 At kunne kommunikere situationsbestemt tilpasset den 
enkelt borger eller patients behov, forudsætninger og 
ressourcer

 At kunne agere professionelt på tværs af organisatoriske, 
strukturelle og faglige siloer i sundhedssystemet i 
specialiserede og tværfaglige teams

 At kunne opnå en professionel helhedsforståelse af den 
enkelte patients sygdomssammenhænge og 
sundhedsudfordringer

MarselisborgCentret 2015 p. 57



Hvad betyder sundhedsaftalen 
for  os? 

 Inddrage borgerens og 
pårørendes ønsker

 Tænke i helheder

 I fællesskab med dine 
kollegaer på tværs af 
sektorerne - bringe din 
faglighed i spil

 Hvordan gør vi det hos os?

Hvad skal vi gøre 
anderledes?



Det gode forløb er en fælles 
opgave

 Det forudsætter:

 At krydse grænser

 At tage hinandens perspektiv

 At rette fokus fra snitflader til  samarbejdsrum


