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Høringsskema – Håndbog om rehabilitering på ældreområdet 

 

Når du kommenterer på håndbogen vil vi bede dig være særligt opmærksom 

på følgende spørgsmål – i relation til det fagområde eller den organisation, 

myndighed eller forening, som du repræsenterer: 

 Er der faktuelle fejl og mangler? 

 Er samarbejdet mellem faggrupper, borgere og pårørende beskrevet på en 

tilfredsstillende måde 

 Er der andre forhold, som du mener, vi bør være opmærksomme på? 

 I hvilken grad vurderer du, at håndbogen er anvendelig i kommunerne? 

 

 

Generelle kommentarer til håndbogen: 

Som repræsentant for DANSKE ÆLDRERÅD  følgegruppen er jeg godt tilfreds med 

resultatet af håndbogen. Målgruppen er ikke ældre borgere og ældrerådsmedlemmer, 

men fagpersoner og ledere, MEN jeg mener håndbogen rummer væsentlig informati-

on som ikke mindst ældrerådsmedlemmer kan have glæde af. Derfor vil jeg anbefale 

dem håndbogen som et opslagsværk. Den er overskuelig og virker gennemarbejdet 

og er skrevet i ”menneskesprog”. 

Det helhedsorienterede fokus er fastholdt og der er omtalt samarbejde med såvel på-

rørende som frivillige. Hvis rehabiliteringsdagsordnen skal lykkes er det vigtigt at alle 

omkring en borger der modtager et rehabiliteringsforløb har forståelse og bakker op.  

Det gælder ledelse(økonomi og holdning), medarbejdere (viden og konkret indsats), 

men også pårørende og evt. frivillige. I den kommunale sammenhæng er det her vig-

tigt at ældrerådene forstår og accepterer rehabiliteringsdagsordnen i deres hørings-

svar omkring kvalitetsstandarder på området. 

Jeg ser håndbogen som et godt redskab til dette. 
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Kommentarer: Rehabiliteringsforløbet 

Ingen kommentarer - det overlader jeg til fagpersoner 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: Implementering af rehabiliteringsforløb 

Jeg vil bede om at ældre- og seniorråd inviteres med til de evt. præsentationer i en-

kelte kommuner. 

Vi står i DANSKE ÆLDRERÅD  gerne til rådighed for udbredelse af kendskab til 

håndbogens budskaber og viden f.eks. på temadage eller som oplæg på vores konfe-

rencer. Hovedparten af kommuner har allerede gennem længere tid iværksat initiati-

ver, men der kan læres af hinanden og af håndbogens eksempler 

 

 

 

 

 

Kommentarer: Centrale begreber og vidensgrundlag for rehabiliteringsforløb 

Denne viden er også meget relevant for ældrerådsmedlemmer og er præcist og godt 

beskrevet.  

 

 

 

 

 

 



 Side 3 

Kommentarer: Redskaber til brug i rehabiliteringsforløb 

Igen god viden formidlet i ”menneskesprog” 
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Anja Bihl-Nielsen 

Projektleder 

Sundhedsstyrelsen 

 


