Center for
Neurorehabilitering
- nye tilbud

Hvem er vi?

Effekt af behandling

Center for Neurorehabilitering har over 20 års erfaring med specialisereret neurorehabilitering.

Vi har dokumentation for, at et ophold hos os virker. De fleste kommer hjem med langt flere færdigheder og bedre livs
kvalitet –trods svære skader, da de kom.

Vi tilbyder intensiv tværfaglig neurorehabilitering til voksne med følger efter hjerneskader efter fx blodprop eller blødning
i hjernen, følger af infektioner, iltmangel m.m.
Vi kan modtage patienter direkte fra den akutte afdeling på sygehuset. Hospitalet er godkendt af Sundhedsstyrelsen og
må ifølge specialeplanen varetage specialiseret neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau. Vi kan som noget helt
unikt samtidig varetage den del af rehabiliteringen, som kommunerne har ansvaret for.

Nye tilbud
Center for Neurorehabilitering har 24 sengepladser og tilbyder nu flere fleksible forløb, der kan sammensættes efter behov.
Vi indleder alle indlæggelser med en uges intensiv, tværfaglig vurdering, målsætning og sideløbende rehabilitering. På den
baggrund tilbyder vi patienten et rehabiliteringsforløb på svært eller moderat niveau vurderet ud fra behovet for personlig
assistance og opsyn. Rehabiliteringsniveauet revurderes hver 4. uge og vil fremgå af de tværfaglige behandlingsplaner,
som vi sender til kommunen. I forløbet tilbyder vi kommunen jævnlig kontakt, telefonisk eller på video, vedrørende patientens udvikling og fortsatte behov for rehabilitering. I forbindelse med afslutningen af et forløb afholder vi et planlægningsmøde, virtuelt eller ved fremmøde, og kommunen modtager en tværfaglig status.
I slutningen af indlæggelsen gennemfører vi et eller flere hjemmebesøg i samarbejde med kommunen. Hvis patienten
skønnes at have behov for en udvidet overgang til den kommunale rehabilitering, tilbyder vi et transitionsforløb. Her indgår vores medarbejdere i behandlingen i patientens hjem i et omfang og med en varighed som ønsket af kommunen.
Endelig tilbyder vi et brush-up forløb, som foregår på Center for Neurorehabiliterings daghospital med mulighed for over
natning.

Behandlingsforløb på Center for Neurorehabilitering
TVÆRFAGLIG VURDERING

DIALOG MED KOMMUNEN

UDSKRIVNING

BRUSH UP

SVÆR

MODERAT
TRANSITIONSFORLØB

1 UGE

4 UGER

Takster

For kommunale patienter, som selv skal betale deres medicin, bliver taksterne fratrukket 30 kr./døgn.
Udredning i en uge
Her vil alle relevante undersøgelser foregå med henblik på vurdering af behov i det videre forløb.
Kr. 9.581,- /døgn
Behandling - moderat niveau
Kr. 6.959,- /døgn
Behandling - svært niveau
Kr. 9.581,- /døgn
Transitionsforløb
Kr. 700,-/time for terapi- eller plejeydelser
Kr. 1.000,-/time for neuropsykolog- logopæd eller andre særlige ydelser.
Ydelserne tilbydes på hverdag fra kl. 8-20. Tidsforbrug tæller fra medarbejderen tager fra Filadelfia til medarbejderen er
tilbage igen. Der rundes op til nærmeste 15 minutter. Afregning for kørsel sker efter statens høje takst.
Brush up
Kr. 6.900,- /døgn

Kontakt:
Center for Neurorehabilitering
Kolonivej 25
4293 Dianalund
Sundhedsfaglig direktør
Mads Ravnborg
Telefon: 5827 1263
Mail: maher@filadelfia.dk
Ledende sygeplejerske
Lis Petersen
Telefon: 5827 1264
Mail: lptr@filadelfia.dk

FILADELFIA
Juni 2021

