
 
 
 
 
 
 
 

 

Rehabilitering 
– Kan vi arbejde med rehabilitering 
på det specialiserede voksenområde? 

 
 

Det korte svar er JA, men vi ser ofte, at kommuner, på trods 

af rehabiliteringsstartegier, ikke har fuldt ud implementeret 

rehabilitering som arbejdsmetode og dermed ikke opnår de 

ønskede resultater. 
 

Vi har mange års erfaring med at 

bistå kommuner i at udvikle og 

implementere en rehabiliterende 

tilgang på det specialiserede vok- 

senområde, med god effekt. Det 

er vores erfaring, at den rehabili- 

terende tilgang øger livskvaliteten 

for den enkelte borger og styrker 

fagligheden hos medarbejderne. 

Den rehabiliterende tilgang synlig- 

gør omkostningseffektive indsatser 

via et øget fokus på borgerens 

progression. Den rehabiliterende 

tilgang er kommet for at blive – 
med god grund. 

 
Vores tilgang 

Type2dialog har med succes 

hjulpet en række kommuner med 

at skabe varig forankring og effekt 

af rehabiliteringsindsatser, som 

har understøttet borgernes egne 

recovery-processer. Der har i disse 

processer været særligt fokus på 

at sikre borgerinvolvering, samt at 

styrke det tværgående samarbejde 

mellem myndighed og drift. 

• Vi kender det specialiserede 

voksen område – fra styring til 

faglige metoder. 

• Vi har viden om effektfulde ind- 

satser og er gode til at tænke 

i sammenhænge. 

• Vi indgår i et tæt og fleksibelt 

samarbejde – og er bevidste om 

at imødekomme både drift og 

udvikling i projektet. 

• Vi indtænker adfærdsdesign når 

vi sammen med jer udarbejder 

konkrete arbejdsgange og red- 

skaber. 

• Vi har omfattende erfaring med 

kompetenceudvikling og tilrette- 

læggelse af praksisnære lærings- 

forløb. 

• Vi har erfaring med at navigere i 

store komplekse organisationer 

og lede dem frem til resultater. 

 
Mulige gevinster 

Flere borgere bliver i stand til at 

kunne mere selv 

Beslutninger om rammer og 

løsninger kan træffes på et oplyst 

grundlag. 

Øget mulighed for at iværksætte 

omkostningseffektive og målret- 

tede indsatser. 

Øget forståelse og samarbejde 

mellem drift og myndighed. 

Effektfulde indsatser der er base- 

ret på borgerens motivation og 

ønsker. 

Øget borgerflow. 

Øget borgertilfredshed gennem 

involvering i beslutninger. 

Øget faglighed + øget indflydelse 

= øget arbejdsglæde. 

Vores fokus 

–     mindsteindgribende     indsatser 

At arbejde med rehabilitering på 

det specialiserede voksenområde 

fører i mange tilfælde til, at borge- 

ren modtager en hurtigere og mere 

målrettet indsats. For nogle borgere 

kan denne indsats medføre, at de 

klarer sig på egen hånd eller øger 

egen livsduelighed. For andre, er 

målet at bevare nuværende kom- 

petencer og styrke livskvaliteten, 

stabilisere og sikre udnyttelsen af 

borgerens potentiale. 

 
 
 
 
 

Arbejdsformer 
 

 

 

 

 
 

 

SUNDHED • OMSORG • ÆLDRE 

 
Kompenserende 

aktivitet 

 
Aktiverende 

indsatser 

 
Rehabiliterende 

indsatser 



 
 
 
 
 
 

 
§101 

Misbrugs- 

behandling, 

døgn 

 

§107 

Midlertidig 

botilbud, 

med døgn- 

dækning 

§ 101 

Misbrugs- 

behandling, 

dag 

 

§103 

Beskyttet 

beskæf- 

tigelse 

 

§104 

Aktivitets- 

og samværs- 

tilbud 

 

§107 

Midlertidige 

botilbud 

§109 

 

§ 109 

Krisecenter 

 

§110 

Herberg 

 
 
 
 

§ 85 

Social- 

pædagogisk 

støtte i eget 

hjem 

 

§ 101 

Misbrugs- 

behandling, 

ambulant 

 
 
 
 
 
 

§ 104 

Væresteder 

 
 
 

 
Netværk, 

foreninger 

og civil 

samfund 

 
 
 
 

Intensive- 

og frem- 

skudte 

forløb 

(SEL §82b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indsatstrappen og de tre 

arbejdsformer som fælles faglige 

redskaber 

Indsatstrappen og de tre arbejdsfor- 

mer som fælles faglige redskaber 

I udviklingen af kommunernes 

rehabiliterende indsatser arbejder 

vi aktivt med indsatstrappen og 

borgerflow. Vi har fokus på, hvilke 

indsatser og aktiviteter som er kom- 

penserende, aktiverende og rehabi- 

literende. Ved at arbejde med disse, 

og andre fælles faglige begreber, 

kan vi understøtte en proces, hvor 

borgerne øger deres livsduelighed, 

og klatrer ned ad indsatstrappen og 

dermed øges borgerflowet. 

 
 

Vi rådgiver om: 

• At tilbyde uvisiteret støtte og 

rådgivning. 

• Igangsætte målrettede og tids- 

begrænsede indsatser. 

• Styrke blikket på borgerens 

kompetencer og inddragelse 

af netværk. 

• Øge samarbejdet med 

civilsamfund. 

• Styrke samarbejdet mellem 

myndighed og udfører. 

• Øge samarbejdet mellem de 

fagprofessionelle der er om 

de samme borgere. 

Hvad kan vi? 

Indledende antropologisk 
borgerundersøgelse 

Organisatorisk sammenhængsanalyse 

Kompetenceudvikling der er målrettet 
jeres ønsker og behov 

Læring og supervision i praksis 

Ledelsesrådgivning og 
implementeringsansvar 

Progressionsmål og 
slutevaluering 

 
 
 
 

Vil du høre mere? 

 
 

 
 

– Kontakt Type2dialog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Øst 

Høstvej 3 

2800 Kgs. Lyngby 

 

 

 

Tlf. 3525 1350 

info@type2dialog.dk 

www.type2dialog.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§§ 108, 

105/85 

Længere- 

varende 

botilbud 

mailto:info@type2dialog.dk
http://www.type2dialog.dk/

