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Indledning
Kerneydelsen

Sammenhæng og samskabelse

Kerneydelsen på Rehabiliteringscenter Aalborg er løfte vores kursisters

Centret har etableret samarbejde med Træningsenheden Aalborg

funktionsniveau og gøre dem helt eller delvist uafhængige af kommunal

Kommune og har nu 2 delemedarbejdere med træningsenheden, en

hjælp.

fysioterapeut og en ergoterapeut. Vi er ved at etablere et lignende

Det gør vi ved at rehabilitere vore kursister ud fra Hvidbogens definition
af rehabilitering1.

samarbejde med delemedarbejdere med træningsenheden på Aalborg
Universitetshospital. Dette samarbejde er planlagt til at træde i kraft 1.
januar 2014.

Det sociale
Det sociale og den højskoleagtige stemning er udgangspunktet for den
trivsel, vi skaber på stedet.
Viden
Alle træningsmetoder, hverdagsopgaver og arbejdsgange er tilrettelagt
ud fra overvejelser om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til at
møde de behov, vores kursister har.
Vi er på forkant med den nyeste viden og ’best practice’ inden for
træning.
Personalet på centret er højt kvalificerede og vi sikrer, at vi hele tiden
fortsat arbejder efter ’best practice’.

Vi har etableret disse samarbejder for at sikre sammenhæng i de forløb,
vores kursister oplever. Vi kan skabe en rød tråd i borgerens forløb fra
en indlæggelse på sygehuset over genoptræning på
rehabiliteringscentret til borgerens videre liv i eget hjem efter endt
ophold.
Samarbejdet med træningsenheden har stor betydning i forhold til at
skabe den gode overgang fra rehabiliteringscentret til borgerens eget
hjem efter endt ophold. Desuden betyder det, at personalet på centret
hele tiden er opdateret på nye tiltag i kommunal træning.
Samarbejdet med Aalborg Universitetshospital er banebrydende og det
kræver nytænkning, men samarbejde på tværs af sektorer er en

Her tænkes både på den ’best practice’ vi selv udvikler, men også den de

nødvendighed for at møde de krav, udviklingen stiller. Både

kommunale terapeuter er eksperter i samt den ’best practice’, der

centerlederen på sygehuset og jeg (Hanne Hostrup, red.) forventer os

udspringer i lægefaglig ekspertise.

meget af samarbejdet. Vi indleder med det ortopædkirurgiske område,

Med de erfaringer vi gør os, vil den træning der på den måde leveres på
rehabiliteringscentret være af meget høj kvalitet.
1: http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/PDF_er/Brochure_om_rehabiliteringsbegrebet.pdf

men forventer at udvide snarest til også at omfatte det medicinske
område og på sigt ligeledes øvrige områder.
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Centret har ligeledes etableret samarbejde med Sundhedscentret.

kommunens effektmålingsmodul i Care i brug. Ved at bruge

Sundhedscentret kommer ud til rehabiliteringscentret og laver

effektmålingsmodulet kan vi levere evidensbaseret træning og evaluere

sundhedssamtaler med kursisterne 1-2 uger, før de tager hjem. På den

på effekterne.

måde får kursisterne dels et sundhedstjek, men de får også oplysning
om de muligheder, der er på Sundhedscentret for opfølgning efter et
ophold på Rehabiliteringscentret. Mange af vore kursister vil have rigtig
godt af at skulle tage ind på Sundhedscentret. Dels kan de nyde godt af
Sundhedscentrets ekspertise, men de bevarer også indhold i deres liv og
evnen til at kunne komme udenfor hjemmet.

Sansehave
Sammen med Mou Skole og Mou Plejecenter er vi ved at etablere en
sansehave i området mellem de 3 bygninger.
At komme udenfor har stor betydning for det rehabiliterende arbejde på
centret og et samarbejde med skolen og plejecentret vil kunne give en
helt speciel sansehave, hvor både børn, kursister og beboerne på
plejecentret vil kunne få stor glæde og fornøjelse af hinanden.
En stor del af det rehabiliterende arbejde på centret handler om, at vore
kursister skal ’genopdage’ de gode ting i livet. Ting de måske har glemt
pga. sygdom eller svækkelse. En tur i den friske luft i en have, der taler til
sanser og motorik. Et møde med børn der leger, kan have stor betydning
i den forbindelse.

Vi er ligeledes ved at udarbejde måleparametre for kursistens
kvalitative udbytte af et ophold. Disse håndteres i værktøjet Survey
Enalyzer og vil ligeledes danne baggrund for evidens og evaluering af
effekter.
Overgang til eget hjem
Overgangen til kursistens eget hjem efter ophold på
rehabiliteringscentret har meget stort fokus.
Bla. arbejder vi med virtuel træning (Welfare Denmark). Vi har etableret
kontakt med Ældresagen, for at udbygge samarbejde f. eks. med henblik
på besøgsvenner. Direktør Bjarne Hastrup har været på besøg sammen
med formændene for kommunens lokalforeninger og lokalforeningerne
kommer løbende på besøg.
Vi arrangerer program med forskellige aktiviteter for vores kursister,
som de kan deltage i, når de er kommet hjem. Det er tilbud på
aktivitetscentre, besøgvenner, telefonkæder, Sundhedscenter,
Seniorsport og mange andre. Ligeledes kontakter vi kursisterne med
fastsatte mellemrum efter hjemsendelsen for at følge op på status.

Evidens
Vores træningsfaciliteter er indrettede efter de behov, vore kursister
har.
For at sikre, at vi går den rigtige vej med træningen, er vi ved at tage

Hanne Hostrup
Centerleder
Rehabiliteringscenter Aalborg
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fælles travetur er i gang på
>> En
Rehabiliteringscenter Aalborg, hvilket er
en naturlig del af dagligdagen på centret.
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Indsats i forløbene
Efter en god nats søvn vækkes kursisten. Allerede her starter den

Efter et hvil træner kursisten i at forflytte sig i sin seng. For flere

daglige rehabilitering, når kursisten guides af personalet i at komme ud

kursister er det et stort ønske at kunne vende sig i sengen, at kunne

af sengen og gøre sig klar på badeværelset og med påklædning.

flytte sig længere op i seng og at kunne komme ud af sengen ved egen

Til duften af frisk brygget kaffe træner kursisten videre i at kunne klare
morgenmaden selv. Det kan være træning i at lave havregrød, koge æg,
skære brød og dække bord. Også det at kunne gå fra egen lejlighed til
køkkenet er for mange kursister daglig rehabilitering.
Efter hyggeligt samvær over morgenmaden fortsætter kursisten sit
daglige fysioterapeutiske og ergoterapeutiske program. I løbet af
formiddagen er kursisten både til individuel træning og behandling samt
på hold sammen med de øvrige kursister. Afhængig af kursistens mål
kan træningen være et fysisk træningsprogram for at gøre kroppen

hjælp. Det giver en god følelse hos den enkelte kursist at kunne klare
dette på egen hånd. Personalet assisterer hele tiden med den
nødvendige hjælp og guider kursisten i den bedst mulige teknik til at
klare sig selv.
Udover holdtræning og individuel træning med terapeuterne, er
eftermiddagens program igen afhængig af den enkelte kursists mål med
opholdet. Nogle træner i at lave eftermiddagskaffe, og nogle bager brød
i samvær med andre kursister. Andre træner i at kunne komme ud af
huset og gå en tur i haven, gå til og fra indkøb eller i at køre på elscooter.

stærkere til at kunne gå efter en operation, sygdom eller et fald, at få

Til aften trænes i at dække bord, lave mad og i at spise. Omkring

bedre balance så de daglige indkøb kan klare selv, eller få mere

aftensmåltidet taler kursisterne om ønsker til særlig madlavning. Flere

bevægelse i armen så kursisten kan spise selv. Kursisterne træner også

kursister har som mål at kunne lave mad selv. Øjnene lyser op, når

på det virtuelle træningssystem WellfareDenmark, der giver mulighed

kursisten bliver stærk nok til at kunne stå selv og lave tarteletter, suppe

for at kursisten kan træne videre i eget hjem i et program som

eller stegt flæsk.

fysioterapeut kan følge op på løbende.

Også om aftenen fortsætter programmet. Rehabilitering af kursisten

Under frokosten forsættes træningen ex i at kunne klare spisningen selv

omfatter aktiviteter som at blive smidig nok i sin hånd til at kunne spille

og træning i at lave mad. Hele tiden er personalet til stede for at guide

kort, selv at kunne gå hen se fodbold i tv og selv at kunne rejse sig og

kursisten på det niveau vedkommende er. Personalet tilpasser løbende

sætte sig i en stol. Hen på aftenen foregår dagens sidste program.

den hjælp kursisten har brug for i takt med, at kursisten kan klare mere

Personalet guider kursisten i at kunne klare afklædning, toilette og selv

og mere selv.

gå i seng.
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er gode forhold. Vi (kursisterne, red.)
>> Det
kommer godt ud af det med hinanden. Vi
følger med i, hvordan de andre har det og
vi bekymrer os for hinanden.
Jeg siger ikke at jeg kan alt. Men vi kan
prøve og se om det går.
Dezsø, 80 år
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Borgercase - Dezsø
Dezsø er 80 år og har været på et ophold på Rehabiliteringscenter

rehabiliteringscenteret, siger han: ”Jeg siger ikke at jeg kan alt. Men vi

Aalborg i 7 uger. Dezsø kom på Rehabiliteringscenteret, fordi han faldt

kan prøve og se om det går”.

og brækkede lårbensknoglen. Sygehuset vurderede, at Dezsø manglede
mere træning end han ville kunne få hjemme og anbefalede derfor, at
Dezsø kom til Rehabiliteringscenter Aalborg.
Dezsø har gået med rollator i mange år. I tiden op til faldet har Dezsø

Dezsø fortæller, at når han kommer hjem, så vil han fortsætte med at
træne i det lokale aktivitetscenter sammen med sin hustru. Dezsø vil
også gerne have en besøgsven, så han kan komme ud at gå nogle ture
og have en at snakke med, når hans hustru ikke er hjemme.

været i gang med en udredning på faldklinik pga. dårlig balance.
Ved ankomst til Rehabiliteringscenter Aalborg sad Dezsø i kørestol. Han

Bevilget hjemmehjælp før opstart på ophold på

kunne gå 10 meter i en præddikestol med støtte fra to personaler. Dezsø

rehabiliteringscentret: 18,0 timer

fortæller; ”Jeg skulle have hjælp til alting.”
Under opholdet på rehabiliteringscenteret har Dezsø trænet i alle
dagligdagens udfordringer fx at komme ind og ud af seng, tage bad,
tage tøj på, dække bord og at gå bedre. På Rehabiliteringscenter
Aalborg er alle dagligdagens opgaver en mulighed for at træne.
Dezsø har været rigtig glad for at være på Rehabiliteringscenter
Aalborg; ”Det er gode forhold, vi (kursisterne, red.) kommer godt ud af

det med hinanden. Vi følger med i ,hvordan de andre har det og vi
bekymre ros for hinanden”. Det er også godt for livskvaliteten at være
på centret, ”Det er godt at kunne sammenligne sig selv med andre. Jeg

er fx blevet bedre til at gå og måske også til at vælge mine ord.”
Dezsø går nu alene rundt i huset med rollator, når jeg spørger ind til
hvad Dezsø kan nu, i forhold til da han blev indskrevet på

Bevilget hjemmehjælp efter ophold på rehabiliteringscentret:
1,1 timer
Opholds varighed: 46 dage
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aftenen har vi hygget med kortspil
>> Om
eller andre aktiviteter, og om fredagen
har vi alle set Vild Med Dans.
Før sad jeg i kørestol fra morgen til aften.
Nu kan jeg jo røre mig igen.
Arnold, 88 år
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Borgercase - Arnold
Arnold er en 88-årig herre, som har været kursist på Aalborg

Det sociale aspekt på Rehabiliteringscenter Aalborg har også haft en

Rehabiliteringscenter i halvanden måned. Arnold har i ni måneder været

stor betydning for Arnold, da han altid har haft nogle omkring sig, som

bundet til en kørestol efter en fraktur af det ene lårben og en mave-

han kunne snakke og hygge med; ”Om aftenen har vi hygget med

tarm-infektion. Disse to episoder samt den efterfølgende inaktivitet har

kortspil eller andre aktiviteter, og om fredagen har vi alle set Vild Med

betydet, at Arnold har fået et væsentligt fald i sit funktionsniveau.

Dans”.

Derfor modtog Arnold stort set hjælp til samtlige af dagens gøremål,
inden opholdet på Rehabiliteringscenter Aalborg.

Derudover har personalet også spillet en vigtig rolle i forhold til Arnolds
tryghed. Det har blandt andet betydet at Arnold har følt sig tryg ved de

Arnold har, efter halvanden måned på Rehabiliteringscenter Aalborg,

mange nye udfordringer, som han er blevet stillet overfor, herudover

igen fået en mere aktiv rolle i sit eget liv, hvilket var et af Arnolds

selvstændig gang med rollator.

personlige mål ved opholdets start. Arnold har blandt andet ikke
længere behov for støtte til at komme ind og ud af sengen, og han kan
nu selvstændigt foretage toiletbesøg. Derudover har den daglige
træning betydet, at Arnold nu er i stand til selvstændigt at gå med
rollator, frem for at være bundet til en kørestol.
Arnold har under opholdet på Rehabiliteringscenter Aalborg været
meget motiveret i den daglige træning, og har altid gjort en stor indsats
i træningslokalet, hvilket de opfyldte mål også er et resultat af. Ved
opholdets start var Arnold i stand til at rejse og sætte sig fra en stol en
gang i løbet af 30 sekunder. Ved afslutningen på opholdet er Arnold nu i
stand til at gøre dette seks gange. Derudover har Arnold forbedret sin
udholdenhed, idet antallet af pauser under de daglige gåture er blevet
væsentligt reduceret.

Arnold slutter samtale af med at fortælle, at opholdet på
Rehabiliteringscenter Aalborg har givet ham et stort løft i forhold til sin
livskvalitet. ”Før sad jeg i kørestol fra morgen til aften. Nu kan jeg jo røre

mig igen”.

Bevilget hjemmehjælp før opstart på ophold på
rehabiliteringscentret: 11,40 timer
Bevilget hjemmehjælp efter ophold på rehabiliteringscentret:
2,35 timer
Ophold varighed: 42 dage
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kunne nærmest ingenting før . Livet
>> Jeg
var gået lidt i stå for mig, og jeg skulle
have hjælp til nærmest alt.
Et af mine mål var at blive bedre til selv
at komme i tøjet om morgenen. Nu klarer
jeg dette selv med brug af diverse
hjælpemidler.
Det betyder rigtig meget, at jeg nu er
mere aktiv i mit eget liv.
Niels Jørn, 74 år
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Borgercase - Niels Jørn
Niels Jørn er 74 år og har været på et ophold på Rehabiliteringscenter

de andre kursister. Men vi har hygget os – både når vi har været til

Aalborg i tre uger. Niels Jørn har i gennem en længere periode haft et

fællestræning, og ligesådan når vi om aftenen har spillet kort”.

dalende funktionsniveau, hvilket har medført at Niels Jørn sjældent kom
udenfor en dør: ”Jeg kunne nærmest ingenting før . Livet var gået lidt i

stå for mig, og jeg skulle have hjælp til nærmest alt”.

Niels Jørn opsummerer og fortsætter: ”Dette ophold på

Rehabiliteringscenter Aalborg har betydet rigtig meget for min
livskvalitet. Det har gjort, at jeg er kommet videre og er kommet i gang

Før opholdet på Rehabiliteringscenter Aalborg havde Niels Jørn en dårlig

igen. Det mener jeg virkelig! Nu glæder jeg mig til at komme hjem og

balance, og han var derfor meget usikker på at gå udenfor: ”Nu har jeg

fortsætte i samme stil”.

fået en meget bedre styrke i mine benmuskler, og min balance er nu
blevet så god, at jeg nogle gange kan skifte min rollator ud med min

Bevilget hjemmehjælp før opstart på ophold på

stok. På opholdet har vi flere gange været udenfor og gå, hvilket jeg

rehabiliteringscentret: 14,58 timer

synes har været rigtig skønt . Det har jeg ikke været i meget lang tid”.
Niels Jørns udvikling har medført, at han nu kan være mere aktiv i sit
eget liv – både når det handler om egenomsorg, men også i forbindelse
med sociale arrangementer: ”Et af mine mål var at blive bedre til selv at

komme i tøjet om morgenen. Nu klarer jeg dette selv med brug af
diverse hjælpemidler. Det betyder rigtig meget, at jeg nu er mere aktiv i
mit eget liv. Nu kan jeg også selv komme ind og ud af vores bil, og det
betyder, at jeg kan komme med til den årlige juletur til grænsen, hvor vi
køber ind til jul”.
Om det sociale aspekter på Rehabiliteringscenter Aalborg fortæller
Niels Jørn glad: ”Jeg har været så godt tilpas med at være her! I starten

var jeg lidt skeptisk omkring det, og jeg forstillede mig, at det var sådan
noget gammelt noget, hvor man ikke kunne snakke med personalet og

Bevilget hjemmehjælp efter ophold på rehabiliteringscentret:
4,54 timer
Opholds varighed: 17 dage
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Målbare effekter
Nedenstående resultater er opnået siden Rehabiliteringscenter Aalborg åbnede pr. 1. september 2013:


20 kursister har, eller har haft, et ophold på centret.



9 kursister har afsluttet deres ophold.



De 9 kursisters ophold har gennemsnitligt varet 24 dage.



De 8 kursisters ydelser på hjælp efter servicelovens § 83 er gennemsnitligt reduceret med 11,37 timer om ugen (der er endnu ikke endelig
timeopgørelse for nummer 9)

Etableringsbudget
Renovering af bygninger
Inventar og diverse
I alt

BUDGET
500.000
500.000
1.000.000

FORBRUG
365.000
488.600
853.600

AFVIGELSE
135.000
11.400
146.400

380.000
380.000

380.000
380.000

0
0

Inventar til servicearealer (finansieres via Bygningsafsnittet)
Inventar til servicearealer
I alt
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Opsummering
Som de foregående sider viser, så er Rehabiliteringscenter Aalborg godt på vej.
Vi har vore kursister i centrum i alt, hvad vi gør. Centrets struktur er tilpasset omkring kursisten. Alle overvejelser, planer, initiativer og lign. har
udgangspunkt i kursisten - hvad skal der til, for at hjælpe ham med at nå sit mål. Det er ikke kursisten, der skal tilpasse sig strukturen.
Vi er unikke ved den multidisciplinære arbejdsform og ved det store fokus vi har på trivsel og socialt samvær. Vi anvender kendte metoder i praksis
og vi formidler viden til kursisten og til hinanden.

Med det bedste for vores kursister for øje skal vi fortsætte vores arbejde:


Vi skal videreudvikle og sætte rammer for samarbejde med eksterne partnere.



Vi skal udvikle på tilgangen til vores kursister og deres mål.



Vi skal blive endnu bedre til at anvende evidens, så vi hele tiden anvender ’best practice’ begrebet i forhold til træning med kursisten.



Vi skal arbejde på at bevare og udvikle det gode arbejdsklima, nytænke idéer og gå nye veje i vores arbejde.

Centret er indrettet indbydende. Det oplever vi, at det har stor betydning for kursisten og de pårørende. Vi skal sikre, at centret fortsat fremtræder
på denne måde.

November 2013

Ældre- og Handicapforvaltningen

Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Tlf. 9931 3131
Fax 9931 3132

www.aalborgkommune.dk/livskvalitet
aalborg@aalborg.dk

