Hvordan adskiller Lions Kollegiet sig
fra et rehabiliteringsophold på
hospital
•

Som beboer på Lions Kollegiet flytter du
ind med egne ting, møbler og gardarobe.

•

Du betaler selv for dele af dit ophold på
Lions Kollegiet. Du betaler eksempelvis
for at få vasket dit linned, og du køber
selv
din
egen
medicin.
Du kan også vælge at tilkøbe morgenmad, frokost og/ eller aftensmad.

•

På Lions Kollegiet er der ansat en række
fysio– og ergoterapeuter, som arbejder i
dagtimerne i hverdagene. I weekenderne og på helligdage er der ingen træning
med fysio– eller ergoterapeuter.

•

Terapeuterne har ansvar for at sammensætte træninger, der i ligeså høj
grad finder sted i den almindelige daglige livsførelse (ADL) som i træningssalen.

•

Når du flytter ind på Lions Kollegiet er
det en fordel, hvis du skifter til den læge, der regelmæssigt kommer i huset.
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Lions Kollegiet - Hvem er vi?

Den faglige tilgang til neurorehabilitering

Lions Kollegiet er et højt specialiseret tilbud
for voksne med erhvervet hjerneskade.

Målet med det rehabiliterende arbejde på Lions
Kollegiet er, at beboerne på Lions Kollegiet genvinder mest mulig funktionsevne og selvstændighed såvel fysisk, som kognitivt og socialt.

På Lions Kollegiet arbejder vi både med borgere, der er nyskadede, og borgere hvis hjerneskade ligger mange år tilbage. Derfor arbejder vi med mange typer af rehabiliterende
indsatser. Fælles for dem alle er, at vi tager
udgangspunkt i den enkeltes situation og behov.

Lions Kollegiets beboere
Borgere med en nyerhvervet hjerneskade
tilbydes et bo– og rehabiliteringsophold på
vores afdeling i Københavns Nordvest kvarter, tæt på Emdrup Station.
Lions Kollegiet tilbyder beboerne fysisk, mental og kognitiv træning samt social afklaring
efter hjerneskaden. Derudover stiler vi efter
at skabe tryghed for beboerne, idet vi har
personale på arbejde døgnet rundt.
På Lions Kollegiet har vi et dagtilbud for interne og eksterne brugere. En beboer kan blive
visiteret til dagtilbuddet, hvis de kan profitere
af det, og tilbuddet kan forenes med beboerens genoptræningsplan.
Se mere om livet på Lions Kollegiet på
www.lionskollegiet.kk.dk

Vi arbejder tværfagligt og teambaseret for at kunne sammensætte en helhedsorienteret indsats
over for den enkelte beboer.
Det betyder, at vi lægger stor vægt på, at alle faggrupper har kendskab til de andre faggruppers
arbejdsopgaver og metoder, og vi prioriterer at
koordinere på tværs -både internt og eksternt
med andre tilbud i sundheds- og socialsystemet.
Vi har målrettede kompetencer inden for hver af
vores fagområder, som spænder over fysioterapi,
ergoterapi, sygepleje, pædagogik og neuropsykologi.
Alle faggrupper tager i deres daglige praksis afsæt
i en grundlæggende viden om det neurofaglige
område, herunder viden om hjernens opbygning
og funktion samt en grundlæggende viden om
neuropsykologi og neuropædagogik.
Det neurofaglige fundament i centeret bidrager til
en kvalificeret udredning og en løbende tilpasning
af vores indsatser, så beboerne opnår en høj kvalitet i deres rehabiliteringsforløb.

Udgangspunktet for rehabilitering på
Lions Kollegiet:
• Et tæt samarbejde med flere fagligheder om

rehabilitering og en åbenhed i alle processer.
• At der inden for den første periode udarbej-

des afklaring og vurdering if. til ADL, håndteringsskemaer, fysisk og kognitivt funktionsniveau og herefter udarbejdes rehabiliteringsmål.
• At der arbejdes med tværfaglige såvel som

monofaglige rehabiliteringsmål, der koordineres i rehabiliteringsteams.
• At der arbejdes med rehabiliteringsmål,

som altid tager afsæt i borgerens funktionsnedsættelse og mulighed for rehabilitering
og kompensering i et tæt samarbejde med
borgeren. Rehabiliteringsmålene revurderes
løbende.
• At der inden for den første periode udarbej-

des en baggrundsbeskrivelse, der bliver opdateret løbende, og mindst to gange årligt, i
forbindelse med et handleplansmøde.
• At der altid foreligger struktureret og rele-

vant dokumentation for den daglige indsats.
• At vi har en anerkendende, respektfuld og

faglig tilgang til beboeren, såvel som pårørende og hinanden.
• Tæt samarbejde med sagsbehandlere og

implementering af indsatsmålene i den
igangværende rehabilitering.

