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TVÆRFAGLIG UDREDNING
Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

Hvad kan vi tilbyde  
kommunernes sygemeldte borgere?
Igennem livet er det vigtigt med et godt 
helbred, men en ulykke kan ramme 
alle. Hos Specialhospitalet for Polio- og 
Ulykkespatienter hjælper vi folk i livet efter 
ulykken bl.a. gennem tværfaglig vurdering 
og rehabilitering. Vi yder en målrettet ind-
sats for at mindske den tilskadekommen-
des fysiske og psykiske skadesforløb og får 
ham eller hende hurtigst muligt tilbage til 
et meningsfyldt liv med både arbejde og 
fritid.
Vi tilbyder specialekspertise til kommuner, 
forsikringsselskaber og andre, som har 
behov for en tværfaglig indsats.

Hvem er Specialhospitalet  
for Polio- og Ulykkespatienter?
Specialhospitalet for Polio- og Ulykkes-
patienter er foreningsejet, under sund-
hedsloven om specialiseret behandling/
genoptræning. Vi er specialiserede inden 
for rehabilitering, vurdering og vedlige-
holdende træning særligt inden for polio-, 
trafik- og ulykkesskader.
Vi har 65 års erfaring med tværfaglig vur-
dering og rehabilitering af patienter, som 
har et svært fysisk handicap som følge af 
en sygdom eller ulykke.
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Læs mere om
 specialhospitalet på: 
  specialhospitalet.dk
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TVÆRFAGLIG REHABILITERING
Vores tværfaglige team tilbyder et højt fag-
ligt niveau. Vi råder over højt specialise-
rede behandlingsfaciliteter og er indrettet 
til at kunne modtage mennesker med alle 
former for fysisk handicap.
Det tværfaglige team består af en række 
faggrupper, herunder:

 — Speciallæge i geriatri og rehabilitering
 — Speciallæge i reumatologi
 — Psykolog
 — Fysioterapeut
 — Ergoterapeut 

 — Ergo-/fysioterapeut med speciale i 
hjælpemidler, arbejdsplads- og bolig-
indretning

 — Socialrådgiver

Vi modtager personer med
 — Neurologiske lidelser m.m.
 — Ulykkesskader
 — Reumatologiske lidelser, muskel- og 

ledsygdomme

Vi modtager ikke personer med
 — Svære psykiatriske lidelser
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SÅDAN KOMMER DU I 
GANG

Kontakt os for at få en aftale:
Tlf.: 3673 9045

lla@specialhospitalet.dk
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PAKKEFORLØB
Vi tilbyder tre forskellige pakkeforløb, der 
er skræddersyet til det konkrete sygdoms- 
eller skadesforløb. Vores tre pakkeforløb 
fordeler sig inden for tværfaglig udred-
ning, et aktivt tilbud i forhold til at vende 
tilbage til arbejdsmarkedet, neurologisk 

speciallægeerklæring samt et tilbud om 
arbejdspladsindretning. Under normale 
omstændigheder, og med alle de lægelige 
oplysninger tilstede, er den forventede for-
løbstid på de tre pakkeforløb kun 8 uger.

Tværfaglig vurdering og rehabilitering

Tilbuddet består af:
 — Lægeundersøgelse
 — Tværfaglig vurdering, som foreta-

ges af speciallæge, fysioterapeut, 
psykolog samt ergo- og fysiotera-
peut

 — Fysioterapeutisk vurdering
Afprøvning af trænings- og behand-
lingsmuligheder i bassin/motionscen-

ter/på hold samt afprøvning af hjælpe-
midler og arbejdspladsindretning.

 — Afsluttende samtaler med patien-
ten

 — Samlet tværfaglig vurdering

Den samlede slutrapport sendes til 
patienten og den ansvarlige ved kom-
munen.
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AKTIVT TILBUD i forhold til 
at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Tilbuddet består af:
 — Indkaldelse af borger til aktivt tilbud
 — De følgende elementer afhængig af relevans for 

den enkelte borger:
 — Fysioterapeutisk vurdering
 — Smertehåndtering
 — Arbejdspladsindretning
 — Iværksættelse af aktivt tilbud (holdtræning eller 

selvtræning efter instruktion af fysioterapeut)
 — Afrapportering til sagsbehandler hver 14. dag (ved 

udeblivelser fra aktivitet i opstartsfasen, kontaktes 
sagsbehandler allerede fra første dag)

 — Hvor det skønnes nødvendigt, tilsendes jobcentret 
en midtvejsevaluering.

 — Erklæring: Den samlede fysioterapeutiske 
slutrapport sendes til ansvarlig sagsbehandler.

Arbejdspladsindretning

Tilbuddet består af:
 — Indkaldelse af borger til en afdækkende 

samtale.
 — Arbejdspladsbesøg med henblik på 

vurdering af fysiske, psykiske og sociale 
faktorers påvirkning af arbejdslivet.

 — Iværksættelse af eventuelle ændringer – 
herunder eventuelle undersøgelser og

 — afprøvninger.
 — Afrapportering til den bevilgende myndig-

hed.
 — Opfølgning på forløbet.

MERE INFORMATIONKontakt koordinerende fysioterapeutLone Follmann Larsentlf: 36 73 90 45lla@specialhospitalet.dk
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Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
Fjeldhammervej 8 – 2610 Rødovre – T +45 3673 9060 – specialhospitalet.dk

FORENINGSEJET  
SPECIALHOSPITAL
Specialhospitalet for Polio- og Ulykkes-
patienter drives som et privat sygehus af 
foreningerne UlykkesPatientForeningen 
og PolioForeningen.

PolioForeningen arbejder for at forbedre livsvilkå-
rene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger 
efter polio, således at disse personer og deres pårørende har mu-
lighed for at leve et værdigt liv og udfolde sig på egne betingelser.

 Læs mere på polio.dk

UlykkesPatientForeningen arbejder for at forbedre 
livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der 
har alvorlige følger efter en ulykke, således at ulykkespatienter og 
deres pårørende har mulighed for at leve et værdigt liv og udfolde 
sig på egne betingelser.

  Læs mere på ulykkespatient.dk


