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Rehabiliteringsafdelingen Tagdækkervej

1. Lovgrundlag

Servicelovens (SL) § 107.

2. Mål- og aldersgruppe

Personer med kompleks erhvervet hjerneskade med behov
for rehabilitering med henblik på at forbedre funktionsevne
og livskvalitet, og/eller behov for højt specialiseret rehabiliteringsindsats.
Rehabiliteringsafdelingen tilbyder desuden ophold til borgere,
der har behov for et brush-up ophold.
Tilbuddet henvender sig til personer med moderat til svær
skade og vil oftest omfatte personer med behov for individualiseret indsats og/eller omfattende plejebehov.
Målgruppen er ofte kendetegnet ved følgende problemstillinger:
 omfattende hjerneskade fysisk og mentalt
 oralmotorisk funktionsnedsættelse
 adfærdsproblemer som følge af hjerneskaden
 problemstillinger i forhold til familie- og/eller boligsituationen som følge af hjerneskade
 kommunikative problemstillinger
Borgerne har ophold i rehabiliteringstilbuddet i en tidsbestemt periode. Der er bl.a. fokus på tilvænning til den nye
livssituation, som også involverer borgerens pårørende.
Aldersgruppen er fra 18 år.

3. Antal pladser

6 døgnpladser

4. Kerneydelse

Rehabiliteringsafdelingen yder specialiseret rehabilitering.
Der er tale om en koordineret tværfaglig og neuropædagogisk rehabiliteringsindsats med udgangspunkt i kommunens
bestilling.
Rehabiliteringsindsatsen omhandler:
 rette indsats på rette tidspunkt, tilpasset borgerens
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5. Takststruktur

individuelle behov og målsætning
sammenhængende, interdisciplinært og helhedsorienteret forløb
arbejde med empowerment for at opnå størst mulig
selvstændighed og deltagelse i eget liv
arbejde med identitet og følelsesmæssige udfordringer samt erkendelse af ny livssituation i forhold til de
fysiske, kognitive og sociale ressourcer og vanskeligheder
arbejde med kommunikative problemstillinger
arbejde med aktiviteter, som giver størst mulig overførbarhed i forhold til borgerens og kommunens videre handleforløb
udredning og udarbejdelse af en individuel faglig beskrivelse af borgerens fremtidige støtte behov
døgntilbud, så indsatsen kan støtte borgeren på alle
tider af døgnet

Takstniveau 1: Kr. 3.063,- pr. døgn (P/L 2019)
Moderat neuropædagogisk indsats samt kompenserende
støtte til specifikke daglige opgaver.
Takstniveau 2: Kr. 3.461,- pr. døgn (P/L 2019)
Takstniveau 2
Betydelig neuropædagogisk indsats og/eller kompenserende
støtte til generelle daglige opgaver og aktiviteter.
Borgere med en specialiseret rehabiliteringsplan
Borgere, der efter endt hospitalsophold udskrives med en
specialiseret rehabiliteringsplan, indskrives altid på
takstniveau 2.
Da specialiseret rehabilitering forudsætter, at tilbuddet
indeholder forløb med neuropsykolog, tillægges der en fast
takst til neuropsykolog på kr. 914 pr. døgn (P/L 2019).
Andre ydelser
Borgere med en genoptræningsplan samt borgere indskrevet
på brush-up ophold vil ligeledes kunne tilkøbe forløb med
neuropsykolog efter nærmere aftale. Prisen er kr. 914 pr.
døgn (P/L 2019).
Hvis borgeren har kommunikative problemstillinger tilkøbes
logopæd til en takst på kr. 711 pr. døgn (P/L 2019).
Hvis borgeren har behov for en omfattende neuropædagogisk indsats, eller vedkommende har et vidtgående plejebehov, der kræver to medarbejdere for eksempel i forbindelse
forflytninger, kan der blive behov for tilkøb af ekstra timer.
Disse afregnes efter gældende takst for ekstra timer – pt. kr.
406 pr. time (P/L 2019). Dette vil bero på en individuel vurdering. Ekstra timerne vurderes løbende og reguleres, så
snart det er muligt.

6. Medarbejdere

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af:





7. Nattevagt
8. Muligheder for tilkøb

neuropædagoger
fysioterapeuter
ergoterapeuter
social-og sundhedsassistenter

Neuropsykolog og logopæd indgår efter aftale, jf. pkt. 5.
Vågen nattevagt
Som beskrevet under pkt. 5 er der følgende muligheder for
tilkøb:
 Ved borgere med en specialiseret rehabiliteringsplan
(takstniveau 2) skal neuropsykolog tilkøbes, som en
obligatorisk ydelse. Ved behov har øvrige borgere
ligeledes mulighed for at tilkøbe ydelsen.
 Ved behov for logopæd skal dette tilkøbes.
 Ved behov for skærmning eller særlige støttebehov
som kræver ekstra personaleressourcer – f.eks. to
personer til forflytninger – kan der være behov for
tilkøb af ekstra timer.

