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    Stærke børn i stærke 
familier  

En bredere målgruppe for rehabilitering 



 

 

   Louise Thule Christensen 

 

   Direktør for velfærd 

   i Fredericia Kommune 

 

– Sundhed 

– Børn & Unge 

– Familie & Børnesundhed 

– Voksenservice 

– Pleje & Omsorg 



 
 

”Velfærd er handler ikke kun om kroner og øre.  

Det handler om det gode liv. Byrådet har modet 

Til at gå nye veje for at skabe  

Morgendagens velfærdssamfund. 

Vi har brug for alle” 

 
 Børnene er fremtiden …Byrådet vil bryde  

den negative sociale arv” 

 

 Fredericia vil fastholde og udbygge sin 

 position med rehabilitering af ældre…” 

 
”Vi har et særligt ansvar overfor  

borgere med særlige fysiske og  

psykiske behov. Vi ønsker en 

rehabiliterende tilgang for at fremme 

deres ressourcer og i videst muligt  

omfang øge livskvaliteten og  

muligheden for at mestre eget liv” 

 

”Vi skal udnytte det potentiale, der  

Ligger  i samarbejdet med De frivillige kræfter og  

sociale fællesskaber” 

 



NEXT STEP I ARBEJDET MED REHABILITERING  
PÅ VEJ MOD EN PRAKSIS, DER SÆTTER 
BORGERENS MÅL FORREST 

 
Kompenserende tilbud 
 
Ydelseskataloger med 
enkeltstående ydelser 
 
Fokus på produktion og 
effektivitet 
 
Lange forløb 
 
Monofaglige miljøer 
Funktionsinddelte 
afdelinger 
Silotænkning 
 
Koordinering? 
 
 
 
 

 

Rehabiliterende indsatser med afsæt i 
borgerens mål, ressourcer og 
motivation  
 
Afslutningskultur - kortere forløb  
 
Fokus på effekter   
 
Rehabilitering som faglig 
referenceramme 
 
Koncerntænkning 
Sammenhæng og koordination 
Tværfaglighed 
 
Fælles tilgang og systematik 
 

 



Forebygge  

Dagtilbud 

støtte, 
træning,   

Midlertidigt 
botilbud 

Fuld 
afhængighed 

Døgntilbud 

”Klient” 

Tunge dyre 
indsatser 

Intensive 
støttende 
rehabiliterende 
indsatser 

Forebyggende 
indsatser 

Inklusion og deltagelse i samfundet 
Nye meningsfulde strategier for at mestre sit eget liv  

Oplevelse af at være selvstændig   

 



Fredericia på forkant 
Strategi til fornyelse af opgaveløsningen 

 
Innovation, rehabilitering, optimering 

 



Koncernen Fredericia 



Behov for en fælles 
grundfortælling 
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Stærke børn – i stærke familier 

Servicedesign 
Effektevaluering 
(Big) data 



Fredericias  
potentialer 
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• Den, der stiller spørgsmålene kan 
bestemme samtalens retning og har 
forandringsagentens magt 

 

• Forestillinger om fremtiden er magtfulde 

 

• Positive forestillinger styrker,  
negative svækker 

 

• Positive spørgsmål og positiv  

    feedback giver energi 



 
Tak for ordet! 

 
Louise Thule 

louise.thule@fredericia.dk  
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