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Hverdagsrehabilitering - Nu er vi i gang
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Glostrup Kommune har fra 1.
maj 2013 igangsat nye og
konkrete tiltag vedr. hverdagsrehabilitering.

Dato 28. juni 2013

I Glostrup Kommune kalder
vi det ”Bevar Min Hverdag”.
Indsatsen retter sig mod de
borgere, der allerede får og
som fremover søger om personlig pleje, praktisk hjælp,
og sygepleje.
Indsatsen skal understøtte
borgernes ønske om at de
selv kan klare hverdagens
aktiviteter og forblive selvhjulpen længst mulig. Denne
indsat vil fortsætte de kommende år.
Hverdagsrehabilitering – En
metode- og kulturændring
At arbejde rehabiliterende
og med hverdagsrehabilitering handler om at gå:

Punkter af særlig interesse:
· Hverdagsrehabilitering - Nu er vi i
gang.
· Fra tankegang til arbejdsgang.
· Hverdagsrehabilitering - Hvordan
og hvorledes.?
Indsatsen bliver, at den ældres fysiske, sociale og kognitive evner kan fastholdes og
endda styrkes, således at den
aldersbetingede svækkelse
kan udskydes, så den ældre
borger kan leve længere tid
med en højere livskvalitet.

- Fra kompensation til rehabilitering
- Fra pleje til forebyggelse
- Fra behandling til tidlig
opsporing

”Bevar min Hverdag” er et
samarbejde mellem Center
for Ældre og Omsorg, Center
for Kultur og Idræt og Center
for Borgerkontakt.
Ultimo juni 2013 var der allerede indgået aftaler med 6 af
kommunens borgere, om at
samarbejde med kommunens
personale i forhold til, at blive
mere selvhjulpen og dermed
at øge sin egen livskvalitet.

· Kompetenceudvikling - Resultater
og målopfyldelse
· Næste nyhedsbrev primo august
2013

I dette nummer:

Fra tankegang til arbejdsgang
For at Glostrup Kommune
har kunne være klar og parate til at møde borgere,
brugere og alle de nye udfordringer og muligheder
har der været arbejdet indgående med strategi– og
handleplaner samt med
kompetenceudvikling og

· Her finder du informationerne og
stiller spørgsmålene.

efter– og videreuddannelse af
alle medarbejdere og ledere
indenfor områderne praktisk
bistand, pleje/ sygepleje
samt træning for at øge fokus
på borgernes egenomsorg og
livskvalitet igennem en kommunikerende og faciliterende
tilgang i stedet for kompense-

rende tilgang i hverdagen. I
forbindelse med arbejdet med
hverdagsrehabilitering har
Glostrup Kommune samarbejdet med Konsulentfirmaet TYPE2DIALOG, der har lang erfaring og masser af viden fra at
have arbejdet med rehabilitering og hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering - nu er
vi i gang.
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Hjælp til at klare dig bedre!

En kulturforandring.

Glostrup Kommune har fra 1. maj 2013
iværksat et nyt tiltag til borgere, som
enten modtager eller ansøger om hjælp
til personlig pleje og rengøring, vi kalder det ”Hverdagsrehabilitering”.

Målet med hverdagsrehabilitering er, at
du i så høj grad som muligt, genvinder de
tabte færdigheder, så du igen kan klare
dig bedst muligt.

Formålet er, at styrke borgerens evne til
at kunne klare sig selv – bedst muligt –
og dermed øge borgerens livskvalitet.
Sygdom kan påvirke ens evne til at varetage dagligdagens gøremål, men meget
kan optrænes igen i fællesskab med os.
For at bevare sine færdigheder er det
bedst at blive ved med at anvende dem.
Undersøgelser viser, at jo bedre man
kan klare sig selv i hverdagen jo større
trivsel og livsgælde har man.

Hvad er formålet
Hverdagsrehabilitering er et tilbud om at
styrke borgeren i udførelsen af de daglige gøremål. Borgeren vil i en periode
have behov for at træne nogle bestemte
funktioner og aktiviteter, så borgeren
igen, helt eller delvist, kan komme til at
klare sig selv. Hverdagsrehabilitering
foregår i ens eget hjem. De medarbejdere borgerne møder til dagligt er blevet
undervist i at udføre hverdagsrehabilitering, og de har fokus på den træning og
vejledning, som passer bedst til den enkelte.

Dette gælder uanset om du for første
gang ansøger om hjælp, allerede modtager hjælp eller har brug for ekstra støtte i
forbindelse med et sygdomsforløb eller
et hospitalsophold.

Hvordan foregår samarbejdet med dig?
På et indledende visitationsmøde, vil
visitator sammen med borgeren og evt.
dennes pårørende tage en snak om hvilke ønsker og mål, du har for fremtiden og
hvordan vi sammen bedst kan opnå disse.
Samtalen vil tage udgangspunkt i hvilke
af hverdagens gøremål der er svære for
borgeren at udfører.

Når hverdagsrehabilitering ophører - hvad så?
I forløbet afklares hvilke gøremål, borgeren fremover selv kan klare. Måske
kan borgeren klare de fleste aktiviteter
selv – eller måske har borgeren forsat
behov for støtte. Er det tilfældet, kan der
bevilges den nødvendige aktiverende
hjælp, som støtter op om de opgaver
som borgeren ikke helt selv kan klare.

Borgeren vil efterfølgende få besøg
af en træningsterapeut i sit hjem. På
baggrund af samtalen aftales en plan
for, hvordan borgeren i samarbejde
med plejepersonalet arbejder på at
opnå de aftalte mål.
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Interview med Majbrith Gronemann, Distriktsleder
”Forløbet har givet rigtig meget mening, og medarbejderne har fået rigtig
meget med. Man kan virkelig mærke glæden og engagementet rundt omkring
i organisationen. Jeg kan høre, at workshops får meget ros.
Medarbejderne siger, at de kan bruge den viden, som de har fået, og dagenes forskellighed har været en stor gevinst. Jeg er også overbevist om, at
netop sammensætningen af holdende på tværs har givet et stort udbytte.
Når jeg kommer rundt i organisationen, kan jeg alle steder se små eksempler
på, at der er sået en ny måde at tænke på. Jeg ser fx, at borgerne er meget
mere med i selve madsituationerne. Dækker bord, serverer for hinanden osv.
Jeg oplevede også forleden en borger, som meget gerne vil have personalet
til at skubbe kørestolen, selvom hun godt selv kan. I denne situation blev hun
opmuntret og motiveret af personalet til at gøre så meget som muligt selv.
Tidligere er jeg overbevist om, at vi automatisk tog over, af god vilje selvfølgelig.
Det gode ved Bevar min Hverdag er, at medarbejderne nu systematisk fokuserer på at bruge borgernes ressourcer og involvere dem i aktiviteterne.”

Glostrup Kommune
Center for Ældre og Omsorg
Rådhusparkn 2
2600 Glostrup

Glostrup Kommune – en sund by i bevægelse
Glostrup Kommune vil sikre, at vi tænker sundhed ind i hverdagen og de rammer kommunens borgere bevæger sig i.

Telefon: 43 23 66 66
E-mail: dan.christiansen@glostrup.dk

Sundhed skal indarbejdes i en vifte af kommunens tilbud til
borgerne og være med til at øge livskvaliteten og sundheden.
Glostrup Kommune vil være kendetegnet ved, at:

Bevar Min Hverdag
- Sammen er vi stærke
Bevar Min Hverdag er en tværorganisatorisk og tværfaglig indsats med fokus på hverdagsrehabilitering indenfor Ældreområdet i Glostrup Kommune.

·

Borgerne har en høj livskvalitet og lever et sundt liv

·

Den rehabiliterende tilgang til borgerne i al pleje og
sygepleje er en naturlig del at den indsats og de ydelser der leveres inden for Ældre og Omsorgsområdet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler
At ældre skal være fysisk aktive mindst 30 minutter om da-

Bevar Min Hverdag er et samarbejde mellem Center for Ældre og
Omsorg, Center for Kultur og Idræt
og Center for Borgerkontakt

gen. De 30 minutter kan deles op i mindre perioder i løbet af
dagen. Fysisk aktivitet dækker over alle former for bevægelse for eksempel gåture, huslige gøremål, indkøbsture, havearbejde, gå på trapper og personlig pleje.

