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Borgercases – genoptræning avanceret niveau 
 

Med det formål at skabe inspiration til hvilke borgerforløb kommuner kan kategorisere som 

genoptræning på avanceret niveau, beskrives nedenfor otte cases. 

 

Borgere med neurologiske lidelser, typisk som følge af en hjerneblødning eller en blodprop i 

hjernen, vil ofte stratificeres til genoptræning på avanceret niveau. Derfor rummer 

nedenstående borgercases, med undtagelse af borgercase 6 og 7, beskrivelser af borgere med 

andre lidelser, der kan stratificeres til genoptræning på avanceret niveau. 

 

 

Borgercase 1 

 

Genoptræning retter sig mod proteseforsyning efter amputation 

 

Borgerbeskrivelse Mand i 30-års alderen af anden etnisk herkomst. Han taler engelsk 

men ikke dansk. 

Bor alene. 

Borgeren arbejdede tidligere som landbrugsmedhjælper, men idet han 

primo 2014 er udsat for en arbejdsulykke, kan han ikke længere 

bestride dette erhverv. I forbindelse med ulykken amputeres 

borgerens højre ben akut ved underbenet og senere ved låret. 

Borgeren går til specialiseret genoptræning på sygehuset i perioden 

juli til december 2014. Herefter overgår han til kommunal 

genoptræning, som påbegyndes i februar 2015. Borgeren er fortsat i 

et kommunalt genoptræningsforløb, hvor han træner en gang 

ugentligt i centret. Herudover modtager borgeren træning fra Q Care, 

som han er tilknyttet via jobcentret.  

Borgeren er i øjeblikket i virksomhedspraktik i en fødevarebutik, hvor 

han er fire formiddage ugentligt. 

 

Funktionsevne Borgeren har selvstændig gangfunktion med hjælpemidler og skal 

optrænes til at have selvstændig gangfunktion med protese uden 

øvrige hjælpemidler.  

Borgeren skal foruden træning af gangfunktion styrkes til selvstændigt 

at kunne varetage egenomsorg. 

Borgens funktionsnedsættelse indvirker på flere livsområder herunder 

erhvervsliv, forsørgelsesgrundlag, social deltagelse (bl.a. dans) og 

fysisk udfoldelse.  

Borgeren skal hurtigst muligt gøres i stand til en erhvervsafklaring, så 

han kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.  
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Idet der er tale om en arbejdsskade, kompliceres borgerens forløb af 

lang sagsbehandlingstid hos Arbejdsskadestyrelsen. Borgeren er 

afhængig af en afgørelse på sin arbejdsskadesag, inden den 

permanente protese kan bevilges. Dette fordi protesen skal finansieres 

via forsikringsselskabet.   

 

Genoptræning og 

samarbejde 

Borgeren modtager træning, som skal forbedre hans gangfunktion og 

gøre ham i stand til at være selvhjulpen i størst muligt omfang.  

Borgerens genoptræning varetages skiftevis gennem forløbet af 

sygehuset og kommunen, hvilket stiller krav til god kommunikation og 

koordinering. 

Da borgeren er i gang med erhvervsafklaring, sker der løbende 

koordinering mellem jobcentret og den trænende terapeut. 

Den trænende terapeut samarbejder endvidere med en bandagist, 

som varetager arbejdet med udformning og tilretning af borgerens 

proteser.   

 

Kompetencekrav Den trænende terapeut er autoriseret fysioterapeut og har arbejdet 

med ben amputerede borgere igennem tyve år. Hun besidder derfor 

særlige kompetencer indenfor feltet. Terapeuten vedligeholder og 

udvikler løbende sine kompetencer indenfor amputationsområdet. 

 

Udstyr Dette forløb stiller ikke krav til særligt udstyr, idet udstyret medsendes 

fra sygehuset. 
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Borgercase 2 

 

Genoptræning efter multitraume 

 

Borgerbeskrivelse 50-årig mand, som efter et alvorligt trafikuheld er behandlet på Center 

for Rygmarvsskadede. Han har beskadiget rygmarven ved halsdelen og 

har derfor udtalte lammelser. 

Han er gift (ægtefælle lider af kronisk sygdom) og har 2 børn, hvoraf 

det ene barn er hjemmeboende.  

Han er ansat som tømrer, men det er ikke muligt for ham at vende 

tilbage til jobbet på ordinære vilkår.  

Borgeren har massive funktionsbegrænsninger og smerter, hvilket 

udfordrer hans evne til at håndtere hverdagen og hjælpe den øvrige 

familie, hvis ressourcer er begrænsede.  

 

Funktionsevne Borgeren er i stand til at klare dagligdagsopgaver men er besværet i 

forhold til mobilitet – han kan gå inde, men er ikke mobil ude grundet 

reduceret gangdistance, manglende evne til at cykle og køre bil. 

Borgerens hovedproblem er smerter og manglende struktur i 

hverdagen. 

Borgerens funktionsnedsættelse indvirker på flere livsområderne: 

erhvervsliv (forsørgelsesgrundlag), fysisk udfoldelse, social deltagelse. 

 

Genoptræning og 

samarbejde 

Borgeren arbejder med at skabe en struktur i hverdagen, så han kan 

håndtere smerterne, der er styrende for alt, hvad han foretager sig.  

Der er etableret samarbejde mellem Social og arbejdsmarkedsområdet, 

mhp job afklaringsforløb(forsørgelsesgrundlag), smertecenter på 

sygehus og egen læge. Desuden samarbejdes fortsat med Center for 

Rygmarvsskadede. 

Der er stort behov for intern kommunal koordinering 

 

Kompetencekrav Det kræver flere års erfaring med genoptræning at varetage denne 

opgave i forhold til at fokusere og koordinere forløbet. Terapeuter har 

behov for specifik viden om biopsykosociale faktorer og om neurologisk 

sygdom. 

 

Udstyr Intet specielt 
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Borgercase 3 

 

Genoptræning rettet mod senfølger efter kræftbehandling 

 

Borgerbeskrivelse 15-årig dreng kommer til genoptræning efter forløb på OUH. Er for 8 år 

siden, behandlet for leukæmi. Denne behandling har givet senfølger i 

form af osteonekrose i benene (nedbrydelse af knoglevævet). 

Dette har medført, at han ikke kan deltage i fysisk aktivitet med stor 

belastning, såsom løb og spring pga. smerter primært i fødder samt 

ankler. Smerter kan reduceres med smertedæmpende medicin. 

 

Funktionsevne Drengen har smerter og begrænset fysisk formåen. 

Funktionsnedsættelsen indvirker på drengens sociale deltagelse og 

fysiske udfoldelsesevne. 

 

Genoptræning og 

samarbejde 

Genoptræningen retter sig mod at gøre drengen i stand til at bevæge 

sig i størst muligt omfang og reducere smerter. 

Der samarbejdes med forældre og skole (idrætslærer) samt 

fysioterapeut og læge på OUH 

 

Kompetencekrav Det kræver flere års erfaring med genoptræning at varetage denne 

opgave i forhold til at kunne dosere træningen. Terapeuten skal besidde 

særlige kompetencer og løbende deltage i kompetenceudvikling.  

 

Udstyr Intet specielt 
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Borgercase 4 

 

Genoptræning rettet mod kompleks håndskade 

Borgerbeskrivelse 46 årig elektriker med håndledsfraktur og fraktur af 2 

håndrodsknogler på højre hånd, henvist fra ortopædkirurgisk afdeling 

på Regionssygehus.  

Frakturen er opereret med indsættelse af skinnemateriale og derefter 

gips og håndledsskinne i 8 uger. 

Er afhængig af hjælp til almindelige daglige gøremål og er på 

nuværende tidspunkt ikke i stand til at arbejde som elektriker, grundet 

stærkt nedsat bevægelighed i hånd og fingre, samt 

smerteproblematik.  

Funktionsevne I efterforløbet er der komplikationer med smerter, voldsom hævelse af 

muskulatur i hånden, føleforstyrrelser, stærkt nedsat bevægelighed, 

stærkt nedsat muskelstyrke i hånd og underarm, begyndende tegn på 

hudforandring og kredsløbsforstyrrelse. 

Borgers funktionsnedsættelse indvirker på hans erhvervsevne og kan 

dermed have betydning for hans forsørgelsesgrundlag. 

Genoptræning og 

samarbejde 

Efter et 8 ugers behandlingsforløb på sygehuset henvises borger til 

kommunal genoptræning. 

Genoptræningen retter sig mod at blive selvhjulpen og opnå fuld 

bevægelighed i hånden, så han kan genoptage sit erhverv som 

elektriker. 

Forekomst Sjældent 

Kompetencekrav Opgaven kræver særlige kompetencer hos terapeuten, idet specifik 

viden om korrekt træning og fremgangsform er essentiel for et 

vellykket resultat. Terapeuten skal være i stand til at identificere 

symptomer, der kan være tegn på nerveskader og degeneration af 

knoglevæv og dermed risiko for at der opstår varige mén. 

Terapeuten skal løbende indgå i kompetenceudvikling. 

Udstyr Ingen særlige krav 
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Borgercase 5 

 

Genoptræning rettet mod kompleks nakkeproblematik 

 

Borgerbeskrivelse Borgeren er 20 år. Har haft migræne og hovedpine siden faldtraume fra 

hest primo 2015. 

 

Funktionsevne Er udtalt øm i nakke, skuldre og de kranielle strukturer. 

Kan ikke få sin hverdag til at hænge sammen og har måttet stoppe 

skole.  

Sover og hviler meget. 

Har funktionsnedsættelse, der har betydning for flere livsområder. 

 

Genoptræning og 

samarbejde 

Krav til samarbejde med jobcenter, egen læge, evt. psykiatri og på sigt 

måske skole.  

Dette kræver koordinering. 

Evt. samarbejde med andre kommunale aktører, hvor den mere erfarne 

terapeut har bedre kendskab 

 

Kompetencekrav Der bør være specielle kompetencer inden for genoptræning af borgere 

med ”nakkeproblematikker”. 

Desuden kræver det erfaring med tilgang til borgere med langvarige 

smerter og rehabilitering til et hverdagsliv, hun kan klare. 

Har funktionsnedsættelse der har betydning for flere livsområder. 

 

Udstyr Intet specielt 
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Borgercase 6 

 

Genoptræning rettet mod borger med hjerneblødning 

 

Borgerbeskrivelse 73-årig kvinde, som indtil skaden indtræffer har boet alene i eget 

hjem. Hun er udskrevet fra OUH til kommunens Rehabiliteringscenter. 

 

Funktionsevne Borgeren har på flere områder behov for massiv støtte (verbalt, til 

dagligdagsaktiviteter, til egenomsorg). 

Borgeren har endvidere flere kognitive udfordringer (nedsat initiativ, 

betydelig latenstid, lav koncentrationsevne, er meget let afledelig, lav 

indsigt i egen situation og egne begrænsninger).  

Fysisk er det primært borgerens balance, som er påvirket. 

Borgerens funktionsnedsættelse har indvirkning på hendes sociale 

deltagelse og fysiske udfoldelse. 

 

Genoptræning og 

samarbejde 

Genoptræningen retter sig mod at forbedre borgerens fysiske og 

kognitive færdigheder med henblik på at gøre hende selvhjulpen i det 

omfang, det er muligt. Der er etableret samarbejde med 

hjemmeplejen. 

 

Kompetencekrav Terapeuten skal have særlig viden om og erfaring med kognitive 

skader. Herudover kræver det at terapeuten kan medvirke til en 

tværfaglig og koordineret indsats i samarbejde med Plejen. 

 

Udstyr Der kræves intet særligt udstyr 
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Borgercase 7 

 

Genoptræning rettet mod borger efter blodprop/blødning i hjernen 

 

Borgerbeskrivelse Ældre borger med følger efter blodprop samt blødning i hjernen i form 

af halvsidig lammelse af venstre side herunder synkebesvær til følge. 

 

Funktionsevne Der er venstresidig lammelse. Borgeren forflyttes med loftlift. Skal 

have hjælp til vendinger og har meget nedsat siddende balance. Der 

er nedsat opmærksomhed mod den lammede side og kan ikke forstå 

at anvende almindelige redskaber / genstande / tøj. Ernæres via 

sonde. Borgeren har meget svært ved at samarbejde til træningen  

  

Genoptræning og 

samarbejde 

Der er behov for tæt tværfagligt samarbejde mellem ergoterapeuter, 

fysioterapeuter, plejen, evt. diætist, visitationen og egen læge samt 

evt. pårørende. 

 

Kompetencekrav Der er behov for særlige kompetencer og erfaring indenfor ergo- og 

fysioterapi på det neurologiske område. Herunder særlig viden og 

erfaring om FOTT (ansigt, mund og svælgterapi i forbindelse med 

synkebesvær), samt overlevering til Plejen omkring grundstimulation 

samt observationer ift. evt. fejlsynkning. 

Dernæst behov for neuropædagogisk tilgang til at håndtere borgerens 

mentale- og sansemæssige forstyrrelser. 

Tæt koordinering med andre rehabiliteringsindsatser. 

 

Udstyr Lift, Packs (en form for specialpuder) til lejring, materiale til brug for 

FOTT 
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Borgercase 8 

 

Genoptræning af motorisk udvikling og muskelstyrke 

Borgerbeskrivelse Præmatur 27+5 dreng. Fødselsvægt var 980 gram. Født tvilling, men 

tvillingesøster dør en uge gammel pga. en grad 4 blødning. Dreng 

udvikler hydrocephalus pga. en grad 2-3 blødning. Daglige tapninger 

indtil der anlægges shunt knap 4 mdr. gammel. Desuden 

hjerteopereret som 8 mdr. Har haft gastroenterit og øvre 

luftvejsproblemer. 

Indtil han er fire måneder gammel, og der anlægges shunt, bæres han 

i vandret stilling grundet hydrocephalus. Dette påvirker hans 

motoriske udvikling og almene trivsel. 

Træning opstartes, da han er 10 måneder gammel. Indtil denne 

opstart har PPR været inde over med råd og vejledning til forældrene. 

Træning har været iværksat to gange om ugen med henblik på 

motorisk træning samt at vejlede moderen i at stimulere og aktivere 

ham i dagligdagen. 

Træning har bestået af sansemotorisk træning, almen styrketræning, 

samt stimulering til almen motorisk udvikling. 

Desuden massive mundmotoriske vanskeligheder, hvilket har bevirket, 

at han indtil for nylig, udelukkende har indtaget flydende kost. 

Forældrene har været udsat for færdselsuheld og er begge ramt af 

whiplash. Far arbejder fuld tid, og mor er på fleksjobordning, men pt. 

arbejdsløs. 

Familien har begrænsede fysiske ressourcer og overskud grundet 

ovenstående. 

 

Funktionsevne Medio april 2015 er han startet i minidagpleje alle ugens dage, hvor 

han stimuleres motorisk og styrkemæssigt. Han kan i en alder af 1½ 

år sidde selv, men usikkert. Han er kun lige begyndt at sætte fra til at 

krybe selv og række ud efter legetøj i maveliggende. Han har kunnet 

trille i et stykke tid. 

I medio maj 2015 er han testet med Bayley (motorisk test). 

Grovmotorisk lå han på daværende tidspunkt på 7 mdr. niveau og 

finmotorisk lå han på 10 mdr. niveau. 

Han har kun villet indtage flydende kost, men er nu kommet i gang 

med kost med konsistens, der er iværksat spisetræning ved 

ergoterapeut. 

Der har fra januar 2015 til april 2015 været 6-7 hospitalsindlæggelser 

pga. infektioner, lungebetændelser m.m. Indlæggelser har betydet 

stilstand i den motoriske udvikling, men også i udvikling vedr. kost. 

 

Genoptræning og 

samarbejde 

Internt samarbejde ift. hjælpemidler. 

Samarbejde med dagpleje ift. råd, vejledning samt supervision af 

træningen. 

Møde med dagplejekonsulenter med henblik på viden om, hvad 

dagplejens opgave er i forløbet. 

Håndtering af samt samarbejde med forældre med henblik på at få 

implementeret træningen i hverdagens elementer. 

PPR som sparringspartner. 

Sygehuset. 

 

Kompetencekrav Viden om børns motoriske udvikling. Kurser i sanseintegration, 

sansestimulering og motorisk træning. Kursus i brug af motoriske test, 

og hvordan anvender man testresultat. 
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Særlig viden om mundstimulering og kursus i spisetræning. 

Den pædagogiske tilgang til forældre i krise, samt den pædagogiske 

indfaldsvinkel til børn som har haft multiple indlæggelse, hvilket 

udfordrer træningssituationerne. 

Gode samarbejdsevner. 

 

Udstyr Ståstøtte stativ. 

Kravlekrabat. 

Mundstimuleringslegetøj. 

 

 

 


