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Ord der gør en forskel 

 
Samskabelse 

Sammen 

Skabe 

 

Rehabiliterende tilgang  

Hverdag 

Habil 

Rehabil 

Tilgang 

 

 



 
Beboer i en plejebolig 

 
Svækket og svag  - eller svækket og stærk 

 

 

 

 

 

 

Bliver vi fanget i vores egne og andres antagelser om, 
hvad det betyder at være beboer  

 

 



Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet 
udarbejdet af MarselisborgCentret m.fl.  

 
 ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt 

samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og 
fagfolk.  

 Formålet er at borgeren, som har eller 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 vidensbaseret 
indsats.”  



En enkel tilgang 

 Fælles fokus 

på 

små smitsomme succeser 

hvor borgeren  

ved egen kraft skaber en god dag  



Den enkle indsats 
En god dag ved egen kraft 

 
• Støtte til ved egen kraft – at skabe en god dag 

• Et fælles mål – med udgangspunkt i borgerens 
vurdering 

• Små Smitsomme Succeser 

• Ugefokus - og en rulleplan 

• Fælles Fokus 

• Refleksion og vidensdeling 

• Fokus på hverdagsrehabiliterende livsmiljø og den 
enkelte borger 

 

www.plejeboligliv.dk 



En lille indsats med stor effekt 

”Nu kan jeg gå ud på toilettet, 

 når jeg skal, det er en fornøjelse” 

 

 

Fælles fokus på det, der skulle til, 

for at borgeren selv kunne flytte sig. 

 

Fælles fokus betyder, at borger og personale 

når målet med færrest mulige ressourcer 



Effekten 
 De første 137 borgere? 

  

Har forløbet samlet set været en succes? 

                    ↓ 

5     4      3      2      1      0      -1      -2      -3      -4       -5 

             

I høj                              ingen                                       slet                             

Grad                             forskel                                     ikke 

  

Gennemsnitlig scores der 2,3 ud af de fem mulige 

25 % scorer 4-5 ud af fem mulige.   

  

  

 

    



Effekten  
for de første 137 borgere? 

For 84 % af borgerne gjorde det en positiv 
forskel 

 

80 % af borgerne udstråler mere glæde i hverdagen 
 

60 % bruger de fysiske kræfter mere 
 

50 % bruger psykiske kræfter mere 
 

40 % er mere socialt aktive. 



 



Et liv med perspektiv 
med samskabelse 

 Fra  
 - Det levede liv – livshistorien – i går 
 - Hverdagslivet – livsmønstret  - i dag 
 
 og nu også  
  - Det gode liv  - drømmen om livet - i morgen – 
      drømmen om at skabe noget - sammen 
 
  
Mestringshistorien – Mestring af tilværelsens 

udfordringer 



Paradigmeskifte 
 Ordet paradigme kommer fra græsk. Det betyder "forbillede" eller 

"mønster”, heraf kommer nutidens brug: en tænkemåde eller et system af 
tanker og sammenhænge. 

For borgeren 

    

    Fra svækket og svag  

    Til stærk på trods af svækkelsen 

 

 

 

 
 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%A6nkem%C3%A5de
http://da.wikipedia.org/wiki/System
http://da.wikipedia.org/wiki/Tanke
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Sammenh%C3%A6ng&action=edit&redlink=1


Borgeren siger 

”At kunne passe sig selv - det er  

det rart at have hjælp til. Men  

det er også rart at kunne mest  

muligt selv” 

 

    ”En god dag er en dag, hvor  

    man kan gøre lidt og gøre lidt  

    for andre” 



Paradigmeskifte 

    For personalet 

    Fra borgerens behov for hjælp  

    og støtte  

    Til borgerens drømme og  

    glæde ved livet 

 

Fra fokus på svækkelse og undgå fald i livskvalitet 

Til fokus på styrke, der fastholder eller giver 
øget livskvalitet 

 



 
En lille men afgørende forskel 

 
Før sagde personalet: 

Det vil være godt for dig at bruge din egen  

kraft (hjælp til selvhjælp) 

 

Nu siger personalet:  

Hvad kan vi sammen gøre, for at du 

oplever flere gode dage ved brug af egen kraft?  

   

Fra personalets vurdering som udgangspunkt for pleje og plejer 

 

Til borgerens vurdering som udgangspunkt for samskabelse 

  

 



 
Ord der gør en forskel 

 Omsorg – gøre noget for  

– eller gøre noget samme med - samskabelse 

 

Samskabende professionelle 

Samskabende pårørende 

Samskabende frivillige 

Samskabende lokalsamfund 

 

 

 



www.hverdagsrehabilitering.dk 

• Hverdagsrehabiliterende tilgang anvendes i det projekt for at 
sende et signal om, at vi endnu ikke kan vide, om den indsats der 
er og udvikles i plejeboligerne kan omfattes af begrebet 
rehabilitering.  

 

• Hverdagsrehabilitering anvendes for at sende et signal om, at 
det er en indsats, der er tæt knyttet til medarbejdernes 
hverdagspraksis og borgerens hverdagsliv – uanset, om der er tale 
om et projekt eller indsatsen er en del af hverdagens praksis. 

 

• Tilgang anvendes for at sikre åbenhed i forhold til mål, målgruppe 
og metode.  

 

 

www.plejeboligliv.dk 

 


