Fokus på hjernen
- med hjertet
Filadelfias nye sociale tilbud - til mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade

Filadelfias sociale tilbud
Filadelfias fire sociale tilbud er specialiserede i forhold til borgere med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Udvikling og det gode liv

Takster

Med høj faglighed og hjertet på rette sted støtter vi beboere og brugere til et godt liv, så de kan klare så mange som
muligt af hverdagens aktiviteter selv. Det giver følelsen af
frihed og værdighed, når man kan mestre sit eget liv.

Fra 2020 gælder nye takster for nye borgere tilknyttet
institutionerne. Taksterne indeholder 35-75 ATA-timer pr.
uge. Som udgangspunkt vil der derfor ikke skulle tilkøbes
støttetimer, hvilket giver budgetsikkerhed for kommunerne. Taksterne for nye borgere udgør fra 3.663 -3.734 kr. pr.
døgn. Her til kommer huslejeudgift pr. døgn, som varierer
fra 52 - 84 kr

Der er 67 døgnpladser på tre institutioner i Sorø og Hedensted kommuner og 110 særskilte dagtilbudspladser
(beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud) i Sorø kommune. Alle tilbud er med i Tilbudsportalen.
1.
2.
3.
4.

Brommeparken, Sorø Kommune
Egebo, Sorø Kommune
Stormly, Hedensted Kommune
Rehabiliterings- og Udviklingscenter, Sorø Kommune

Målgrupper
Vi har udarbejdet fire forløbsprogrammer for mennesker
med:
•
•
•
•

Epilepsi/hjerneskade og mobilitetsnedsættelse
Epilepsi/hjerneskade og kognitive og kommunikative
udfordringer
Epilepsi/hjerneskade og udviklingshæmning
Erhvervet hjerneskade.

I døgntaksterne for eksisterende borgere er der indregnet
et lavere behov for ATA-timer, som så skal suppleres med
støttetimer efter behov. Disse døgntakster forventes udfases i løbet af de 4-5 år. Taksterne er fra 2.100 - 3.307 kr.

Nøglen er specialisering
og tværfaglighed
Filadelfias sociale tilbud trækker på Epilepsihospitalets
høje ekspertise. Nøglen til ekspertisen er specialiseringen
og de tværfaglige teams med sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, socialpædagoger, ergo- og fysioterapeuter.

Program for udredning og forløb
Udredningen og forløbsprogrammerne er ambitiøse og
inspireret af udrednings- og pakkeforløb på Epilepsihospitalet og har afsæt i VUM-modellens indikatorer suppleret
med Filadelfias to ekstra kontekster Epilepsi/PNES og
Kognitive problemstillinger.

Epilepsi/PNES

Kognitive problemstillinger

Indeholder forskellige indikatorer som anfaldsregistrering, postictale fase, hjælpemidler og værnemidler, tryghed i hverdagen og angst og depression,
alkohol, motion og søvn i forbindelse med epilepsi.

Indeholder blandt andet indikatorer om arousal,
sansning, perception, opmærksomhed, indlæring,
følelser, hukommelse, eksekutive funktioner og
erkendelse.

Program for udredning

3-måneders afklaringsperiode for borger i Filadelfias sociale tilbud
Henvendelse kommunen

VISITATION
•
•
•
•

Filadelfia sociale tilbud

Personalekompetencer:
•
•
•
•

Epilepsi, PNES og
erhvervet hjerneskade
Neuropædagogisk
rehabilitering
Forløbsprogrammer
VUM.

VELKOMST
•
•
•
•
•

TVÆRFAGLIGT TEAM

1. UGE

Opstart på individuel plan
Administrative opgaver
Samarbejdspartnere
Økonomiske forhold
Samtykkeerklæringer

IDENTIFIKATION
•
•
•
•

2. UGE

§141 / Handleplan / Kommunal bestilling
Neuropsykologi
Kognitive evner
Rehabiliteringsplan

Identifikation af epilepsi og hjerneskade
Kognitive adfærd
Kommunikation
Anfaldsbeskrivelse

AFKLARINGSPROCES
•
•
•
•
•
•
•

Afklaringsproces
Opsætte mål efter SMART modellen
Meningsfyldt aktivitet
Sundhedsprofil - KRAM
Værgemål
Risikovurdering - arbejdsmiljø
Forflytningsvurdering - arbejdsmiljø.

3 MÅNEDER

Udredningsrapport med anbefalet forløbsprogram og typen af indsats

Sådan arbejder vi systematisk og dokumenterer funktionsevnerne.
Filadelfia arbejder professionelt, vidensbaseret og systematisk ud fra velbeskrevne tilgange og metoder. Samarbejdet
med borgeren og pårørende beror på en neuropædagogisk tilgang og ud fra en videns- og metodedatabank.
Vi måler på evnen til at mestre de syv kontekster i VUM samt Filadelfias to egne kontekster:
1. Praktiske opgaver i hjemmet. Aktivitetsanalyse, hvor enkeltelementer opdeles og dermed skaber overblik og mulighed for at påtage sig opgaver fx madlavning, indkøb og let rengøring.
2. Egenomsorg: Vi giver støtte til, at borgeren kan klare af- og påklædning, renlighed og ernæring.
3. Socialt liv: Konflikthåndtering fx via social færdighedstræning. Aktiviteter ude af huset sammen med den lokale
befolkning, sportsklub m.v. Skabe en rolle i fællesskabet. Anvende sociale medier til kontakt med familie og venner. Skrive og kende livshistoriefortælling.
4. Sundhed: Sundhedsfaglige observationer og vurderinger sikrer, at borgerens sundhedstilstand afdækkes med evt
behandling af læge. Søvnproblemer, udtrætning, ernæring, seksualitet afdækkes og afhjælpes
5. Kommunikation: Brug af sociale medier kan anvendes. Visualisering i form af smart-board, der styrker borgerens
kendskab til dagsprogrammer, opskrifter m.m. Introduktion af GPS redskaber, hvis borgeren farer vild.
6. Mobilitet: Borgerens fysiske styrke skal udfordres via planlagte mobilitets- og konditionsfremmende aktiviteter.
Borgerens ADL vurderes og krav tilrettes.
7. Samfundsliv: Borgeren skal udfordres så vidt muligt med aktiviteter, der ligner beskæftigelse - gerne udenfor huset. Indsigt i egen økonomi via budgetoversigter.
8. Epilepsi/PNES: Borgerens epileptiske anfald bliver observeret og beskrevet. Det
forelægges for epilepsilæge, så optimal behandling kan iværksættes.
9. Kognitive problemstillinger: Vi foretager neuropædagogiske observationer af de
kognitive færdigheder.

Målet for forløbsprogrammerne
I figuren ses vurdering af borgerens nuværende funktioner i den blå bjælke. I den grønne bjælke ses Filadelfias vurdering af, hvor vi kan flytte borgeren hen ved hjælp af rehabilitering. Skalaen går 0-4 - hvor 0 er udtryk for bedste funktionsniveau.
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Nyt mål og indsats med rehabiliteringssigte for borgeren
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Filadelfia har fire forløbsprogrammer til borgeren alt efter udfordring. Kompetente medarbejdere udreder og afklarer
borgerens funktionsniveau, hvorefter man understøtter udviklingen.

Udredning og afklaring

Forløbsprogram for borgeren

Udredningen og afklaringen af borgerens funktionsniveau
foregår hen over tre måneder, hvorefter Filadelfia sender
en udredningsrapport til kommunen med vurdering og en
anbefaling af et forløbsprogram.

Forløbsprogrammet er inspireret af pakkeforløb på Epilepsihospitalet og sikrer en udviklende, rehabiliterende
eller stabiliserende situation – samtidig med overblik over
indsatserne.

På den baggrund afklarer kommunen og Filadelfia aftalegrundlaget og rehabiliteringssigtet.

Filadelfia dokumenterer dagligt i ’Sensum Bosted’ om
den enkeltes situation, adfærd og handlinger samt løbende vurdering af målopfyldelse.
Kommunerne modtager som udgangspunkt en rapport
fra Filadelfia hvert halve år.

Filadelfias dagtilbud

Brommeparkens dagtilbud

Da døgn- og dagtilbud ligger i tæt tilknytning til hinanden,
kan vi skabe en fleksibel dagtilbudsplads, som tager højde
for borgerens svingende funktionsniveau.

Dagtilbuddet er et § 104 samvær- og aktivitetstilbud.
Brommeparken har 11 pladser. Naturen og udelivet spiller
en stor rolle og bruges til at træne sanser og kroppen.

Rehabiliterings- og Udviklingscenter, (RU-F)

Stormlys dagtilbud

RU-F er et socialt specialdagtilbud under Servicelovens §
104 aktivitet og samvær og § 103 beskyttet beskæftigelse.
RU-F er beliggende i tæt tilknytning til Epilepsihospitalet
Filadelfia.

Stormly driver et dagtilbud i henhold til Servicelovens §104
med aktivitet og samvær. Der er 28 pladser. Hovedparten
af brugerne af dagtilbuddet bor på Stormly.

Målgrupperne er voksne med erhvervet hjerneskade,
epilepsi, autismespektrumforstyrrelser og andre udviklingsforstyrrelser. RU-F har 110 pladser og medarbejdernes
faglighed er blandet andet pædagoger, social- og sundhedsmedarbejdere og værkstedsassistenter.
RU-F tilbyder et alsidigt udbud af aktiviteter og arbejdsfunktioner, der styrker læring, udvikling og (re)habilitering
– tilpasset brugeren. Der er §104 og §103 tilbud med 10
værksteder med blandt andet butiksarbejde, kreative produktioner og arbejde i det grønne.

Egebo
Borgerne på Egebo benytter sig af dagtilbud på RU-F, hvor
det tværfaglige arbejde mellem de to institutioner giver en
fælles tilgang til borgerne.

Tilsyn
Socialtilsyn Øst fører tilsyn med døgntilbuddene, og Sorø
Kommune fører tilsyn med dagtilbuddet Rehabiliteringsog Udviklingscenter, Filadelfia. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med det sundhedsmæssige område og de
sundhedsfaglige planer via Det risikobaserede Tilsyn. Dertil
kommer Fødevarestyrelsens og Arbejdstilsynet tilsyn.
Filadelfia har driftsoverenskomst med landets fem regioner og tilbud til alle landets kommuner.

Hvis du vil vide mere
www.filadelfia.dk

Områdeleder:
Forstander Søren Astrup Juhl
Telefon: 2334 9425
Email: soaju@filadelfia.dk

Institutionsledere:
Brommeparken
Linda Fischer
Telefon: 4188 3838
Email: lfc@filadelfia.dk

Stormly
Randi Henriksen
Telefon: 5143 0268
Email: rahen@filadelfia.dk

Egebo
Bettina Lise Andersen
Telefon: 6162 7042
Email: blas@filadelfia.dk

Rehabiliterin og Udviklingscenter
Helle Lene Nielsen
Telefon: 2529 9029
Email: hinis@filadelfia.dk
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