
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Bjørn 
Startede i 2009 firmaet 
Story Works. 
Har arbejdet med 
storytelling i organi- 
sationer siden 1999. 
Medstifter af 
konsulent- 
huset Dacapo I 1995. 
 
Se referencer m.m. på 
www.lenabjorn.dk 

Jeg har en bekendt som er souschef i ældreområdet i en 
kommune. Hendes mand siger –for sjov – at hun er ansat i 
”Pas dig selv afdelingen” 
Men helt for sjov er det jo ikke, for der er rigtig mange 
mennesker – pårørende såvel som medarbejder – som 
primært opfatter arbejdet med rehabilitering som en spare 
øvelse. 

 Hvordan får I fortalt historien om hvad 
rehabilitering betyder i jeres kommune? 

 Hvordan får I fortalt at mange borgere faktisk får en 
bedre dagligdag? 

 Hvordan får I fortalt at mange medarbejdere får et 
mere spændende og meningsfyldt arbejde? 

 Hvordan får I formidlet de gode resultater? 
 

En ting, kan I være helt sikre på. Der er ikke andre, der gør 
det for jer! I må selv i gang med at fortælle de historier -  
Og det kan jeg hjælpe jer med.   
 
Jeg lavede i 2014 et kursus for Ældre 
Handikapforvaltningen i Odense kommune, der handlede 
om dette. 
 
”I Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense står vi midt i 
en forandringsproces, der medfører store omvæltninger for 
medarbejderne. Det har vi valgt at fortælle historier om. Vi 
har i samarbejde med Lena Bjørn uddannet nogle af vores 
medarbejdere til at blive historiefortællere, der med deres 
historier fra hverdagen, er med til at sætte fælles billeder 
på vores forandring.  
Vi har fået redskaber til at lave den gode, vedkommende 
fortælling, og Lena har formået at give hver enkelt fortæller 
troen på, at de kan fortælle historier, der både rører og 
inspirerer andre ” 
Tine Boe Konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen 
                                  ***** 
 
Kontakt mig for en snak om forskellige muligheder på  
Tlf. 22906359 

 

Hvor er de gode historier 
om rehabilitering? 
   


