
Rehabiliteringscenter 
Viborg



Vi er placeret i 2 huse: Klosterhaven og Klostertoften i Viborg 

Her er 65 stuer/lejligheder: 
38 midlertidige stuer (indtil 1. januar er 14 af disse lukket pga ombygning)
3 akutstuer
24 faste plejeboliger 



Vi tilbyder som udgangspunkt 3 ugers midlertidig ophold til 
den enkelte borger.

Målgruppe:
• Borgere som efter sygehusindlæggelse, ikke kan passes i egen bolig og som er i et ustabilt 
forløb
• Borgere hvor opblusning af sygdom medfører, at borgeren i en midlertidig periode ikke kan 
passes i egen bolig, forløbet er komplekst  og/eller ustabilt
• Borgere som har brug for et observations eller afklaringsforløb i forbindelse med boligvalg 
og/eller døgnrytme
• Borgere som har brug for væskeregulering, start/regulering af behandling og/eller 
efterbehandling
• Borgere som har brug for massiv træning, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at genoptræningen 
foregår i hjemmet eller i ”ambulant regi”.  F. eks. i forlængelse af et sygehusophold, hvor borgeren har 
en genoptræningsplan.
• Døende med et kompliceret terminalt forløb.



Team RCV 2015



Overblik:

Under opholdet arbejder vi blandt andet med:
Forventningssamtale, Hjælpemidler, Medicin, Sundhedsfaglig status, 
Braden Score, HUSK, Døgnrytmeplan, Handleplaner, Genoptræning, 
Bolig ændringer til borgeren skal hjem, Evaluering af opholdet, 
Udskrivelse til eget hjem eller anden bolig. 



• Billede af overblikstavlen

Før brugte vi hjælpeskemaer og 
kørelister. Nu bruger vi:

• Billede af disponeringstavlen



SUCCES ´ER:

STOR PATIENTSIKKERHED I FORHOLD TIL AT KVITTERE FOR SYGEPLEJEYDELSER – VI KAN SE PÅ 
CAREPLAN, HVILKE YDELSER DER IKKE ER KVITTERET/ LEVERET
NEMMERE AT FÅ FAT I KOLLEGER, FOR AT HJÆLPE DEM TIL AT TAGE YDELSEN/KVITTERE FOR DEN,
HVIS DE IKKE VED HVORDAN DE GØR
NEMT, NÅR DET BLIVER EN VANE
ANSVARLIGHED I VAGTLAD I FORHOLD TIL AT TAGE YDELSEN OG CHECKE AT DET ER GJORT

UDFORDRINGER:
DE TYPISKE OPSTARTSVANSKELIGHEDER VED FORANDRINGER
KOLLEGERS FORSTÅELSE - % TID TIL AT SÆTTE SIG IND I
MENINGSSKABELSE/DANNELSE -> SMITTENDE EFFEKT
MANGLENDE INTERNETFORBINDELSE – NOGLE GANGE
MANGLER LOGINS – OG AT DER ER FLERE FORSKELLIGE LOGINS PÅ IPAD –FMK- CAREAPP MM
X MED DE ANTAL BORGERE MAN HAR DEN DAG.
SMERTEPLASTER OG MEDICINDISPENSERING SOM LIGGER SKÆVT – SKAL LÆGGES IND HVER
DAG/ UGE – DETTE BLIVER DOG RETTET



Borgerne er opdelt 
4 teams.

Vi har lige nu 
…der skal HUSK 
hver dag.

Vi er oppe på ----
dage  

På RCV vil vi gerne HUSK’e så derfor vurdere 
vi de relevante borgere 2 gange i døgnet 
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