
   
 
 
 

Koordinatorfunktionen 
 

For at sikre, at du føler dig tryg og oplever 

sammenhæng i dit rehabiliteringsforløb tilbyder  
 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere information  kan du kontakte: 

 

Rehabiliteringsenheden for yngre senhjerneskadede på 

Østervang  

Godthåbsvej 83 

2000 Frederiksberg 

Tlf: 38213502 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

  

 

 

 

 

        

 

 

 

   Rehabiliteringsenheden 

Østervang 

jemmeplejen  

   Rehabiliteringsenheden 

Østervang 

jemmeplejen  



Hvad er formålet med et døgnophold på 

Rehabiliteringsenheden Østervang?  

 

Formålet er at genvinde fysiske, psykiske og sociale 

færdigheder, så du kan klare din hverdag og leve et så 

selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.  

 

Mål og indhold for et døgnophold fastsættes individuelt i et 

samarbejde med dig og det tværfaglige personale.  

 

Hvor varetages det rehabiliterende døgnophold?  

Rehabiliteringsenheden for yngre senhjerneskadede er fysisk 

en del af Plejeboligerne Østervang. Den er beliggende i 

stueetagen, hvilket giver let adgang til de 8 lejligheder. 

Adressen er: 

Godthåbsvej 83 

2000 Frederiksberg 

 

Hvem kan få et ophold?  

Borgere imellem 18-65 år der har fået tildelt et 

rehabiliteringsforløb af Frederiksberg Kommunes 

Visitationsenhed.  

 

Som udgangspunkt kan du få et forløb, såfremt:  

Du har fået en senhjerneskade, der har medført en 

funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for  

genoptræning og muligvis pleje døgnet rundt. 

 

Hvem er ansat på Rehabiliteringsenheden Østervang?  

- Sygeplejersker 

- Social- og sundhedsassistenter      

- Social- og sundhedshjælpere     

- Sygehjælpere 

- Ergoterapeuter  

- Fysioterapeuter,   

- Aktivitetsmedarbejdere 

 

Derudover har vi tilknyttet en neuropsykolog, musikterapeut 

og talepædagog (logopæd).  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor langt er et forløb på Østervang? 

Varigheden af et forløb på Østervang er meget individuel og 

kan således vare uger, måneder eller år.  Så længe der ses 

tydelige og målbare forbedringer i dit funktionsniveau, der  

kan tilskrives den intensive træningsindsats, anbefaler vi, at 

du bor på Østervang. 

 

Når din udskrivning nærmer sig, aftaler du i samarbejde med 

din kontaktperson, det tværfaglige personale på 

Rehabiliteringsenheden og Frederiksberg Kommunes 

Visitationsenhed, hvilke tilbud du har behov for. Det kan bl.a. 

dreje sig om:  

 

- Hjælpemidler 

- Dagcenter eller daghjem 

- Fortsat ambulant træning 

- Handicapkørsel 

- Flytning til anden bolig. 

- Hjemmehjælp 

- Madordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har behov for træning, men ikke er i stand til at bo hjemme 

og træne ambulant. Formålet med din træning er, at du opnår 

det bedst mulige funktionsniveau. 

 

Hvordan kan du få et døgnophold på 

Rehabiliteringsenheden Østervang?  

 

Hospitalet kontakter Hjerneskadekoordinatoren i Frederiksberg 

Kommune, som vurderer din situation og eventuelt tildeler dig 

en plads.  

 

Hvad er du berettiget til under et ophold på 

Rehabiliteringsenheden Østervang?  

 

Du modtager hjælp til personlig pleje efter behov.  

Du modtager støtte og vejledning med henblik på, så vidt 

muligt, at genvinde tabte færdigheder såvel fysisk, psykisk 

som socialt.  

 

Genoptræningen tilrettelægges i samarbejde mellem dig og 

Rehabiliteringsenhedens fysio- og ergoterapeuter samt 

plejepersonale. 

 

Hvad forventes af dig?  

Motivation og aktiv deltagelse i hverdagens gøremål og 

genoptræning er en vigtig forudsætning for, at sikre optimalt 

udbytte af rehabiliteringsopholdet. 

 



Hvad indgår i et ophold på Rehabiliteringsenheden 

Østervang?  

I løbet af den første dag vil der være en indflytningssamtale 

om gensidige forventninger, herunder mål for træningen. Der 

indgår en vurdering af trænings- og plejebehovet i samtalen 

og dine pårørende er velkomne til at deltage, hvis du ønsker 

det.  

 

Dit træningsforløb vil være tilrettelagt i samarbejde med dig 

og - hvis du ønsker det - dine pårørende. Indenfor 14 dage vil 

der være en forventningssamtale med dine kontaktpersoner 

fra hhv. plejen og terapien og evt. pårørende. Her vil vi 

sammen finde frem til målet med din genoptræning. 

 

Det tværfaglige personale koordinerer deres indsats ved 

ugentlige konferencer og kontakter andre instanser ved behov 

og efter aftale med dig.  

 

Ved behov afholdes et hjemmebesøg inden udskrivelse, så det 

sikres, at du kan færdes sikkert i dit hjem.  

Hvis du efter et endt forløb på Østervang skal flytte i en ny 

bolig og fortsat har brug for støtte og træning, hjælper vi med 

at koordinere dette, så bl.a. alle hjælpemidler er på plads, før 

du flytter ind. 

 

 

 

 

Hvad indgår i træningen?  

 

Alle dagens gøremål er led i genoptræning og 

rehabilitering. 

 

Her tænkes bl.a. på:  

Personlig hygiejne og påklædning.  

Praktiske færdigheder i forbindelse med måltiderne, f.eks. 

borddækning, oprydning, forflytninger, at komme til og fra 

træningsaktiviteter samt deltagelse i fællesaktiviteter. 

 

Fagspecifik genoptræning 

Sammen med dine fysio- og ergoterapeuter tilrettelægges det 

mest optimale trænings-program i forhold til de mål vi 

sammen har sat. Hos os har du bl.a. mulighed for at træne: 

 

- Gangtræning i LiteGait (Løbebånd med bæresele) 

- Arm- og håndtræning 

- Træning af tygge-/synkefunktion 

- Træning i hverdagsaktiviteter 

- Bassintræning  

- Styrketræningsmaskiner 

- Spejlterapi 

- Musikterapi 

- Kognitiv træning 

- Og meget andet 

 


