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Sjældne diagnoser

Borgere med sjældne diagnoser
I Danmark vurderes det, at mellem 30.000-50.000
borgere lever med en sjælden diagnose. En sjælden
diagnose er i Danmark bl.a. kendetegnet ved, at
den konstateres ved færre end 1.000 personer.
Diagnoserne er typisk medfødte og ofte meget
komplekse, da der samtidig kan medfølge andre
funktionsnedsættelser.

De rette faglige kompetencer
Vi har særligt fokus på at medarbejderne,
der ansættes i hjemmet, besidder de rette
faglige kompetencer. Derudover har vi løbende
medarbejderudvikling i form af interne kurser samt
supervision, så medarbejderne er klædt bedst muligt
på til opgaven.

En god opstart
Hos Olivia Danmark har vi erfaring med mange
forskellige sjældne diagnoser, bl.a. Rett syndrom,
Spielmeyer-Vogt, PANDAS, Duchennes muskeldystrofi
og Angelman syndrom.

Vi ved, at man som sagsbehandler ofte ikke har tid
til at tilegne sig meget viden om hver enkelt sjælden
diagnose. Derfor kan Olivia Danmark bidrage med
vores mangeårige erfaring og kendskab, så det bliver
lettere at vurdere og koordinere de rette indsatser.

Når Olivia Danmark får en opgave hos en borger med
en sjælden diagnose afholder vi opstartsmøde med
familien og sagsbehandler for at sikre en god start.
Der er ofte tværgående samarbejder, hvorfor vi også i
nogle ordninger afholder møder med andre relevante
samarbejdspartnere, f.eks. den tilknyttede læge samt
patientforening.

Derudover sender vi en statusrapport til dig hver 3.
måned eller i det interval du ønsker. Det er derfor ikke
nødvendigt selv at opsøge viden om ordningen, da du
vil få besked direkte i din indbakke.
Vil du vide mere?
Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål, og vi
kommer gerne ud til et uforpligtende møde.
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