Det Tværfaglige
Rehabiliteringsmøde
Systematisk implementering af metode,
der øger kvaliteten i kerneopgaven

Effektiv
koordinering
af tværfaglig indsats
– så borgeren når
sine mål

“Sammen med Type2dialog har vi på kort tid med succes implementeret modellen Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde. Både mødeledere
og mødedeltagere har fået tid og plads til træning i mødemodellen,
og i dag glæder vi os over dens mange positive effekter for både borgere
og medarbejdere. Tværfagligheden er blevet styrket, det faglige niveau
øget, der sker en meget bedre koordinering, og borgernes rehabiliteringsforløb er blevet mere effektive.”
Charlotte Lind, leder, Bornholms Regionskommune

I dag er rehabiliteringsforløb blevet hverdag for borgere og medarbejdere på de kommunale velfærdsområder.
Forløbene baseres på en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig vurdering og indsats. Det Tværfaglige
Rehabiliteringsmøde (DTR) er en effektiv praksisnær arbejdsmetode til at koordinere indsatsen på tværs af bestiller, udfører, vagter, faggrupper og på tværs af primær og sekundær sektor. Mødemodellen sikrer, at alle tager
udgangspunkt i borgerens SMARTE mål og plan og samarbejder målrettet om at skabe sammenhængende,
meningsfyldte og succesfulde rehabiliteringsforløb.

Jeres udbytte
•
•
•
•
•

Øget kvalitet i koordineringen af indsatser
Professionelle, strukturerede møder
Fokus på formål, faglighed og fremdrift
Øget effektivitet i opgaveløsningen
Styrket tværfagligt samarbejde og vidensdeling med
udgangspunkt i borgerens mål
• Lettere arbejdsgange og mindre tidsspilde

Tværfaglig koordinering af borgerforløb
Manglende faglig sparring, ad hoc-korrespondancer og møder
med varierende struktur kan udfordre koordineringen af indsatserne i komplekse borgerforløb. DTR-modellen er udviklet
for at imødegå denne problemstilling. Den gør det nemt at
organisere en drift med systematiske rehabiliteringsmøder, hvor
de tværfaglige indsatser effektivt koordineres, så borgeren kan
indfri sine mål. Modellen beskriver, hvordan man før, under og
efter afholdelsen af mødet kan sikre, at alle bidrager, og at
”tavs viden” bringes i spil. Borgerne og deres SMARTE mål er i
centrum, og det høje faglige niveau befordrer ikke alene, at
borgerne når deres mål og øger deres selvstændighed og livskvalitet – det styrker også personalets arbejdsglæde markant.
Mødemodellen er udviklet af specialister fra Type2dialog, forskere samt praktikere fra to kommuner under KL og Forhandlingsfælleskabets partssamarbejde Fremfærd. Træning og implementering tager afsæt i standarder for mødedagsorden og
arbejdsgang mv., som er tilpasset best practice og valideret af
eksperter fra bl.a. Aarhus Universitet.

Kom hurtigt og godt i gang
Ud fra jeres ønsker og behov designer Type2dialog en lokalt
tilpasset proces til udrulning af DTR i udvalgte afdelinger eller
i hele jeres organisation. Der er ikke tale om et traditionelt kursusforløb, men om en komprimeret praksisnær implementeringsproces på flere niveauer. Medarbejderne bliver trænet i
deres roller og ansvar som hhv. mødeledere og mødedeltagere
– og klædt på til at kunne koordinere op til 10 komplekse borgerforløb på blot 60 minutter. Processen er bygget op omkring faglige læringsværksteder, praksisobservation, feedback og supervision samt øvelser, der kobles til egen praksis. Dermed øges transferværdien til hverdagen – og endnu vigtigere: til borgerne.
For det er jo dem, det hele handler om.

Eksempel på implementeringsproces
Implementering af Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde
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Koordinering, praksissupport og sikring af fremdrift

Type2dialog er jeres arbejdshest
Type2dialog er jeres arbejdshest, der i tæt samarbejde med arbejdspladsens nøglepersoner sikrer, at organisationen kommer
succesfuldt i mål, samtidig med at vi tilstræber minimal forstyrrelse af driften. Med et veldokumenteret, positivt udbytte har tusinder af medarbejdere og ledere gennem årene deltaget i vores
lokalt tilpassede udviklingsprocesser, som har fokus på at omsætte ny viden til reelt ændret adfærd i praksis.
Kontakt Type2dialog for et gratis og uforpligtende oplæg om
Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde. Ring på tlf. 3525 1350.

"Det er meget vigtigt at få trænet det her med mødestrukturen
for at sikre effektiviteten i den – og den høje faglige kvalitet.
Nogle faggrupper er ikke særlig trænede i at formidle deres faglige viden eller i at agere i mødesituationer. De er også spredt
meget geografisk og har gennem en årrække ikke været vant til
at formidle deres faglighed mundtligt. Derfor skal de skoles i at
formidle et budskab kort og præcist. Vi har desuden at gøre med
en tværfaglig gruppe, som kommer fra forskellige kulturer. Derfor
er det rigtig vigtigt at få trænet for at nå til enighed om en ens
måde at gøre tingene på."
Line Riddersholm, projektleder, Gladsaxe Kommune
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