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Opstart
Team / forældre

Teamet viser vej /tager 

lederskab

Det lange seje 
træk

Team / forældre

Forældrene er eksperter i 

forhold til deres barn, og 

vi 

er de fagprofessionelle

Udslusning
Team / forældre

Forældrene overtager 

mere og mere, og vi 

støtter op

Kræfter / Krav

Teoriforståelse
• Ydmyghed for den enkelte opgave

• Første menneskearbejde - så ekspertarbejde

• Oplevelse af:

    - Sammenhæng     

    - Begribelighed       Kræfter/Krav

    - Håndterbarhed       

    - Mening        

• Alle gør deres bedste i den kontekst, de befi nder sig i

• Vi ER i en kontekst – vi ER ikke på en bestemt måde, men udtrykker  

 os i forhold til en given kontekst

• Sprog skaber virkelighed

}

Praksis
• Vi er gæster i deres liv

• Forældreinddragelse samt forældredeltagelse i

  forhold til 

  - Rehabiliteringsprocessen - Hvad er rehabilitering?

  - Udarbejdelse af rehabiliteringsplan

  - Neuropædagogisk strategi

  - Dagsskema

  - Hjælpemidler

  - Brobygning til livet efter indlæggelsen

Al dialog er baseret på en fælles nysgerrighed og fælles opgaveløsning i 

forhold til patienten

• Løbende evaluering af kræfter og krav i rehabiliteringsforløbet

• Ændring af kontekst kan medfører ændrede reaktioner og handlemåder

  hos patient, pårørende og personale.

• Produktive historier, både blandt personale og i dialogen med patient

  og pårørende

• Struktureret ændring af teammøder med fast dagsorden og mødeleder

INDDRAGE BARNETS LIVSVERDEN

- hellere for tidligt end for sent

Klinik for

Børn & Unge

Ressourcepersoner
træner fra sportsklub,

lærer fra skolen,

personer fra nærmiljøet

Det private netværk
far, mor, papforældre,

søskende,

bedsteforældre,

fastre, mostre

Professionelt netværk
skole, daginstitution,

uddannelsessted,

sagsbehandler, terapeut, PPR

talepædagog, uu-vejleder

Fritidsinteresser
klubber og foreninger

ledere, trænere,

kammerater og andre

Barnet

Ændring af egen adfærd ud fra 
teoriforståelse og praksiserfaring

Øget forløbstilfredshed både blandt 
patient, pårørende og personale


