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Tranehaven er Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og reha-
bilitering. Neurologisk rehabilitering er således en mindre del af hele 
Tranehavens indsats. 
Tranehaven varetager almen, kommunal genoptræning og rehabilite-
ring ved ambulante og indlagte forløb. Afdelinger til indlagte består 
fortrinsvis af tosengsstuer. Hele Tranehaven er røgfrit område. 
Find mere information i pjecen ’Velkommen til Tranehaven’. 
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Her kan du notere dine mål, stikord eller spørgsmål til samtalen: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Målsætning 
Vi bruger målsamtalen til at finde 
ud af, hvilke mål du gerne vil opnå, 
mens du er på rehabiliteringsop-
holdet. Formålet med samtalen er, 
at vi bliver enige om nogle konkre-
te mål og delmål, som vi sammen 
skal arbejde på i de rammer, som 
vi kan tilbyde. 

Du er velkommen til at have på-
rørende med til samtalen. 
 
Træning 
Træning er en naturlig del af reha-
bilitering (se også pjecen ’Vel-
kommen til rehabiliteringsophold 
på Tranehaven’). Her i huset kan 
træning bestå af tre dele: selvtræ-
ning, træning med plejepersonalet 
og træning med terapeuter. Alle 
træningstiltag tager udgangspunkt 
i dine mål for opholdet. 

Selvtræning kan være de øvel-
ser, vejledninger eller opgaver, du 
har aftalt med terapeuter eller ple-
jepersonalet at udføre på egen 
hånd. I nogle tilfælde er det en 
fordel at inddrage pårørende i selv-
træning, og så vil terapeuter og 

plejepersonalet tale med jer om 
dette. 

Træning med plejepersonale fo-
regår som almindelige hverdagsak-
tiviteter døgnet rundt på de tids-
punkter, der er nødvendige og na-
turlige. Plejepersonalet vil støtte op 
om at udfordre dig, så du kan udfø-
re disse så selvstændigt som mu-
ligt. En hverdagsaktivitet kunne fx 
være påklædning, bad, gang til 
måltider eller lignende. Personalet 
på afdelingen samarbejder med 
terapeuterne om dine daglige akti-
viteter. 

Træning med terapeuter kunne 
fx være at genvinde gangfunktion 
eller evnen til at klæde sig på. I 
træningen indgår også bestilling og 
afprøvning af hjælpemidler. Ved 
behov tager vi på hjemmebesøg for 
at afklare behov for eventuelle bo-
ligændringer og hjælpemidler, eller 
vi foretager hjemmetræning, hvis vi 
vurderer, at det er relevant at af-
prøve en aktivitet i dit eget hjem 
inden udskrivelsen. 

Dine terapeuter samarbejder 
med plejepersonalet om træningen. 

       


