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Katalogets opbygning: Læsevejledning
Indsatskatalog og kvalitetsstandarder for Silkeborg Kommune er opdelt i 3 dele.
Del 1 beskriver de overordnede rammer for Indsatskataloget, herunder lovgivning, relevante
politikker, rettigheder og pligter, centrale kvalitetskrav samt Silkeborg Kommunes
sagsbehandlingsfrister.
Del 2 beskriver visitationsprocessen, herunder anvendelsen af Fælles Sprog III. Derudover
indeholder del 2 en beskrivelse af arbejdsmiljølovgivning.
Del 3 indeholder indsatsbeskrivelserne, herunder kriterierne for de enkelte indsatser.

Del 1: Rammer for indsatskataloget
Indledning
Ifølge Lov om Social Service § 139 (Jf. § 1 i Bekendtgørelse nr. 342 af 26. marts 2013) skal
Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig pleje
og praktisk bistand samt træning efter §§ 83a, 83 og 86 i Lov om Social Service.
Formålet med Indsatskatalog og kvalitetsstandarder for Silkeborg Kommune er at informere
om Silkeborg Kommunes serviceniveau og sikre, at borgeren bevilges den rette indsats ud fra
serviceloven og det politisk fastsatte serviceniveau.
Kataloget skal skabe gennemsigtighed i form af et tydeligt og ensartet serviceniveau og en
ensartet kvalitet. Ændringer i serviceniveauet forudsætter altid en politisk beslutning.
Hensigten er også, at indsatskataloget skal danne grundlag for en god og faglig dialog mellem
myndighed og leverandør med borgerens behov i fokus. Indsatskatalogets primære
målgrupper er medarbejdere hos myndighed og leverandører.
Silkeborg Kommune har stort fokus på, at borgerne oplever helhed og sammenhæng, når
sager går på tværs af fagområder og afdelinger. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på,
at borgere, der får indsatser fra dette indsatskatalog, også kan modtage indsatser fra fx
Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen. Samtidig vil en del borgere udover hjælp efter
serviceloven, også få hjælp efter sundhedsloven.
Derfor er der en opgave i at sikre koordination og sammenhæng til disse indsatser, så
borgerne oplever den kommunale indsats sammenhængende og velkoordineret.
Udover dette indsatskatalog er der og udarbejdet en kortere og borgerrettet version: Mester i
eget liv – Et fælles ansvar, der indeholder den vigtigste serviceinformation, herunder
serviceniveauet.

Vision og værdier
Den hjælp, Silkeborg Kommune tilbyder, tager afsæt i servicelovens værdier. Servicelovens §
1 fokuserer på målet om, at borgeren skal blive i stand til forblive så selvhjulpen som mulig.
Det skal ske via aktivering af borgerens egne ressourcer og motivation.
Det er Silkeborg Kommunes opgave at skabe gode borgerforløb, så borgerne får den rette
støtte og hjælp.
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Sundheds- og Ældreudvalgets vision er:
 Borgerne er mester i eget liv
 Lighed i sundhed
 Borgere, der har behov, får hjælp med høj kvalitet
Mission Sundheds- og Ældreudvalgets mission er:
 At fremme borgernes mestringsevne gennem initiativer med et forebyggende og
rehabiliterende sigte
 At fremme lighed i sundhed ved at skabe rammer og udvikle indsatser, der understøtter
et sundt og godt liv.
 At give kvalificeret hjælp til de borgere, som har behov for det.
Silkeborg Kommune har via serviceloven fokus på at fremme den enkeltes mulighed for at
klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse med den nødvendige hjælp.
Serviceloven fokuserer på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hensigten er, at
borgeren bliver i stand til at forblive selvhjulpen ved at blive bevidst om egne ressourcer og
mulige løsninger på hverdagens problemstillinger.
Mestring er en grundlæggende tilgang i den måde, Silkeborg Kommune går til samarbejdet
med borgeren.
At være mester i eget liv betyder, at man som borger oplever, at samarbejdet mellem
involverede fagpersoner tager udgangspunkt i de ønsker og drømme, som borgeren har.
Mestring handler derfor om i alle sammenhænge at involvere og motivere borgeren, så man
sammen kan lægge en plan for, hvordan borgerens mål nås.
I Silkeborg Kommune vægtes den rådgivende og vejledende funktion højt. Visitatorerne støtter
og rådgiver borgere i selv at beslutte sig for en problemløsning, der ikke nødvendigvis
indeholder hjælp fra kommunen.
Visitatorer kan hjælpe med at finde relevant materiale og etablere kontakt til relevante
samarbejdspartnere. Desuden kan visitatorer hjælpe med at skabe kontinuitet i borgerforløbet
ved at tænke i helheder på tværs af afdelinger, forvaltninger og andre organisationer.
Borgere, der visiteres til hjælp, kan forvente, at hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den
enkelte og med udgangspunkt i de forudsætninger og ressourcer, borgeren har for at deltage.
Indsatsen tilrettelægges helhedsorienteret og under hensyntagen til værdighed, integritet,
kultur og livskvalitet. Indsatsen skal betragtes som en hjælp til selvhjælp og med et
rehabiliterende sigte.
Hjælpen gives til nødvendige opgaver, som borgeren på det givne tidspunkt er ude af stand til
eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd.
Borgere støttes i at vedligeholde eller genvinde tabt fysisk eller psykisk funktionsevne, eller
afhjælpe særlige sociale problemer. Der kan også være tale om at give særlig omsorg til
særligt svage borgere.
Hjælpen gives med henblik på, at borgeren bevarer sin værdighed og selvrespekt. Det er
medarbejderen, der i et aktivt samarbejde med borgeren, planlægger den mest
hensigtsmæssige og fagligt optimale udførsel af opgaverne i hjemmet.
Ved en bevilling arbejder vi mod en sammenhæng mellem alle indsatser, der er bevilliget på
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det sociale og sundhedsfaglige lovområde, så borgeren oplever sammenhæng i hjælpen.
I takt med at der udvikles velfærdsteknologiske løsninger, rådgiver vi borgeren om muligheden
for selv at anskaffe disse.

Værdighedspolitikken
Værdighedspolitikken beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer for
personlig hjælp, omsorg og pleje i forbindelse med livskvalitet, selvbestemmelse, ernæring,
pleje, pårørende og til sidst selve afslutningen på livet.
Værdighedspolitikken afspejler Silkeborg Kommunes øvrige vedtagne politikker og strategier
indenfor området, herunder Politikken om Det Gode Samarbejde og Politikken om Det Gode
Hverdagsliv.
Silkeborg Kommunes værdier udgør den røde tråd i alle vedtagne politikker og strategier.
Værdighedspolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i 6 temaer:
 Livskvalitet
 Selvbestemmelse
 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 Mad og ernæring
 Pårørende
 En værdig død

Politikken om Det Gode Samarbejde
Politikken om Det Gode Samarbejde skal styrke samarbejdet med og omkring borgeren og
medvirke til at sikre en fælles forståelse af, hvad der skal ske i og omkring borgerens forløb.
Det sker gennem fokus på forudsætningerne for det gode samarbejde og initiativer, der kan
understøtte det.
Fokusområder er:
-

Samarbejde med og omkring borgeren, så borgeren i videst muligt omfang forbliver
uafhængige af hjælp fra andre
At gøre borgeren til mester i eget liv ved, at vi som kommune understøtter borgeren
Indflydelse og medbestemmelse, således at borgerne bibeholder selvbestemmelse og
hjælpen tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og synspunkter
At skabe tryghed og forudsigelighed for borgerne i hverdagen
Inddragelse af borgere og dennes pårørende i beslutninger
At borgerne oplever faglig og kompetent pleje

Politikken om Det gode Hverdagsliv på Plejecenter
Politikken Det Gode Hverdagsliv på plejecenter skal styrke plejecentrenes både fysiske og
psykiske rammer, så borgerne får en følelse af hjemlighed, som giver værdi og livskvalitet for
den enkelte borger og de pårørende.
Mål og fokusområder er:
-

Hjemlighed og nærvær
Den personlige bolig
Det sanselige måltid
Det nære netværk
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-

Hverdag med meningsfyldt indhold
Faglig kompetent pleje og omsorg
Trygt og stimulerende udeliv

Mestring, rehabilitering og træning
Mestringstankegangen er udgangspunktet, når borgeren møder og modtager indsatser fra
medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Mestring er derfor en del af vores kultur og
måde at tænke på.
Det betyder i princippet, at indsatser i Sundhed og Omsorg altid leveres med en mestrende
tilgang. Samtidig er der borgere, der bliver visiteret eller henvises til et rehabiliteringsforløb
eller et genoptræningsforløb. Mestring er således et bredere begreb end rehabilitering, og
rehabilitering igen et bredere begreb end genoptræning.

Velfærdsteknologi
Velfærdsteknologi- og digitaliseringsområdet er i en rivende udvikling; der udvikles og
raffineres løbende teknologier og virtuelle/digitale redskaber i Sundhed og Omsorg.
Vi prioriterer teknologi og digitale løsninger, der imødekommer borgerens behov i forbindelse
med mestring, rehabilitering og træning samt understøtter borgere med faldende
funktionsevne.
Silkeborg Kommune arbejder med, hvordan vi kan levere hjælpen virtuelt fremfor via et fysisk
besøg. Virtuelle besøg kan erstatte fysiske besøg med samtaler over nettet om fx ernæring,
eller medicingivning, hvor borgere vurderes til at kunne profitere af indsatsen.
Virtuel hjemmepleje kan også være for borgere, som skal støttes til at forblive selvhjulpne
efter forløb med træning i hverdagens aktiviteter.

Kvalitetsmål
Silkeborg Kommune har som kvalitetsmål, at du skal opleve, at:












Du modtager den tildelte hjælp og støtte
Hjælpen ydes med omsorg, nærvær og respekt
Hjælpen udføres i et samarbejde med dig
Du støttes i at deltage aktivt
Hjælpen tilpasses, såfremt dine behov ændres
Det tilstræbes at hjælpen og støtten leveres af de samme hjælpere
Hjælpen og støtten leveres i overensstemmelse med Kvalitetsstandarden
Det tilstræbes at den personlige pleje leveres af de samme hjælpere
at hjælpen leveres til tiden +/- ½ time
Morgenpleje foregår inden kl. 11.00, dog kan bad ligge i hele dagvagten
Genoptræning skal kunne igangsættes senest syv dage efter afgørelsen

Kvalitetsopfølgning og tilsyn
I henhold til § 151, stk. 1 i serviceloven skal kommunerne føre tilsyn med, at de kommunale
opgaver efter §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de trufne afgørelser og i
henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.
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Tilsynet med personlig og praktisk hjælp er desuden omfattet af den almindelige kommunale
tilsynsforpligtelse jf. retssikkerhedsloven §§ 15 – 16. Tilsynet omfatter indholdet af tilbuddene
og den måde, opgaverne udføres på. Tilsynet udføres af Myndighedssektionen.
Tilsynets væsentligste opgave er at følge op på, om brugeren får leveret den hjælp, der er
truffet afgørelse om i forbindelse med visitationen, og om hjælpen ydes i overensstemmelse
med Silkeborg Kommunes kvalitetskrav til udførelsen.

Kriterier for at få hjælp
For at få tildelt hjælp skal der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens
funktionsevne. Det gøres i en dialog mellem borger, visitator og leverandør ved hjælp af de
redskaber, som findes i FSIII (nærmere beskrivelse i del 2).
Adgang til hjælp forudsætter en nedsat funktionsevne, hvor borgeren er ude af stand til eller
har vanskeligt ved at udføre opgaven i hjemmet.
De borgere, der via rådgivning / vejledning, anvendelse af hjælpemidler og/eller træning eller
via et rehabiliteringsforløb, kan blive selvhjulpne, vil ikke kunne tildeles hjælp. Dog er der
mulighed for at borgeren tildeles hjælp i en eventuel træningsperiode, indtil funktionsevne er
afklaret.

Rettigheder og pligter (frit valg, klageadgang og fleksibel
hjemmehjælp)
Frit valg (gælder ikke i plejeboliger)
Borgeren har ret til frit at vælge mellem Silkeborg Kommunes leverandører af praktisk bistand
og personlig pleje.
Borgeren har således mulighed for at skifte leverandør. Et leverandørskifte kan ske ved
henvendelse til Myndighedssektion og kan i alle tilfælde tidligst ske med 14 dages varsel. I
visse tilfælde kan Myndighedssektionen dog godkende borgerens ønske om leverandørskift
med et kortere varsel, såfremt begge leverandører er indforstået med det.
Fleksibel hjemmehjælp
Har borgeren fået visiteret personlig og praktisk hjælp, har borgeren mulighed for at bytte den
visiterede hjælp med anden hjælp. Medarbejderen hos leverandøren vurderer i hvert enkelt
tilfælde, om det er forsvarligt at tilsidesætte den visiterede hjælp til fordel for borgerens
ønsker. Den hjælp, borgeren vælger, må ikke være i strid med arbejdsmiljølovgivningens
rammer.
Er borgeren visiteret både til personlig og praktisk hjælp, kan man som borger veksle mellem
personlig og praktisk hjælp.
Er borgeren kun visiteret til praktisk hjælp, kan der ikke byttes til personlig hjælp. Den hjælp,
borgeren modtager, skal tidsmæssigt svare til den hjælp, der er visiteret, og kunne varetages
af den udførende medarbejder.
Hvis borgeren fravælger visiteret hjælp, kan det ikke efterfølgende kræves at få hjælpen
leveret. Derfor skal leverandøren dokumentere den hjælp, som er leveret og årsagen til
afvigelsen.
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Det vil stadig være leverandørens ansvar, at der ydes den nødvendige hjælp i forhold til
behovet og de fastsatte mål. Hjælperen vurderer derfor i hvert enkelt tilfælde, i hvilket omfang
det er acceptabelt og forsvarligt at tilsidesætte den tildelte hjælp.
Hvis borgeren tre gange inden for et kvartal fravælger den visiterede hjælp, skal leverandøren
orientere visitator. Visitator foretager en revurdering for at sikre, at den visiterede hjælp
tilgodeser borgerens aktuelle behov.
Klagemuligheder
Borgeren kan klage, hvis han eller hun er utilfredshed med afgørelsen eller med den hjælp,
vedkommende modtager. Borgeren får udleveret en klagevejledning i afgørelsesbrevet, hvis
der gives helt eller delvis afslag på ansøgning om hjælp.
Rådgivning og vejledning i forbindelse med en klage, kan borgeren få ved at kontakte
leverandøren eller Myndighedssektionen. Klager over afgørelser skal ankes inden fire uger til
Ankestyrelsen.
Klagen skal sendes til Silkeborg Kommune, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Søvej 3, 8600
Silkeborg, der videresender klagen til Ankestyrelsen sammen med relevante sagsakter.
Klager i konkrete sager kan kun fremsættes af den pågældende modtager af hjælpen eller af
en person, som modtageren af hjælpen har givet en skriftlig fuldmagt.
Hvis borger er utilfreds med udførslen af hjælpen, skal klagen gå til leverandøren af hjælpen.
Leverandører og tilbagemeldingspligt
Leverandørerne har en generel forpligtelse til at handle på ændringer i borgerens
funktionsniveau og tilstand.
Leverandøren har en løbende tilbagemeldingspligt og et tæt tværfagligt samarbejde med
visitator, så hjælpen kontinuerlig evalueres og tilrettes i forhold til borgerens situation - fx i
sager, hvor borgeren er visiteret til et rehabiliteringsforløb.
Her bygger tildelingen af fremtidige indsatser på hjælperens og terapeutens evaluering og
tilbagemelding til visitator. Det nødvendiggør, at leverandøren har indgående kendskab til
kommunens serviceniveau og kan afstemme borgerens forventninger. Ved behov for akut
hjælp har leverandøren en handleforpligtigelse.
Myndighedssektionen kontaktes efterfølgende og kan give en bevilling med tilbagevirkende
kraft.
Tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
Der kan som udgangspunkt kun bevilges hjælpemidler, hvis borgerens behov er varigt.
Hvis borgeren, inden for en overskuelig fremtid, fx via træning, vurderes at kunne forbedre sin
funktionsevne, kan kommunen stille hjælpemidler til rådighed.
Hvis borgeren får behandling eller er i et forløb på sygehuset, har sygehuset ansvaret for at
vurdere borgerens behov for hjælpemidler og derefter stille de nødvendige hjælpemidler til
rådighed, indtil den endelige funktionsevne er afklaret. Der kan være situationer, hvor
borgeren selv skal anskaffe et evt. hjælpemiddel.
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Oversigt over sagsbehandlingsfrister
Bestemmelse
Indsats
Pleje, omsorg, støtte og aflastning mv.
Lov om social service
§ 83, stk. 1, nr. 1
Personlig pleje
Lov om social service
§ 83, stk. 1, nr. 2
Praktisk hjælp
Lov om social service
§ 83, stk. 1, nr. 3
Madservice
Lov om social service
§ 84, stk. 2
Aflastning på
midlertidig plads
Lov om social service
§ 86
Genoptræning og
vedligeholdende
træning
Lov om social service
§ 94
Selvvalgt hjælper
Lov om social service
§ 95, stk. 2
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper
Lov om social service
§ 118
Plejevederlag for
pasning af
nærtstående med
alvorligt handicap
eller sygdom
Lov om social service
§ 119
Plejevederlag for
pasning af døende
Lov om social service
§ 192 a
Visitation til
plejeboliger
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Sagsbehandlingstid
1
2
1
1

uge
uger
uge
uge

1 uge
1 uge
12 uger
1 uge

3 hverdage
2 uger

Del 2
Visitationsprocessen
I Silkeborg Kommune er visitationen til indsatserne i dette katalog placeret i
Myndighedssektionen.
Visitator har fokus på at sikre faglig og juridisk sammenhæng i sagsbehandlingen og
overholdelse af gældende lovkrav. Afdækningen af borgerens funktionsevne tager altid
udgangspunkt i borgerens ansøgning eller ønske om hjælp. Det er visitators ansvar at sikre, at
vi tilbyder den rette indsats, og at vi afdækker alle relevante områder af borgers hverdagsliv.
Både Myndighed og leverandør i Silkeborg Kommune bruger Fælles Sprog III (herefter FSIII)
som arbejdsmetode. FSIII understøtter de krav, der foreligger til dokumentation af den
kommunale opgaveløsning. Det betyder, at dokumentationen kan og skal genanvendes og
opdateres af både Myndighed og leverandør.
På myndighedsområdet anvender vi FSIII til at beskrive borgerens funktionsevne.

Fælles Sprog III
FSIII består af 3 kerneelementer:




En generisk procesmodel
Tilstande
Klassificerede og strukturerede data

I Silkeborg Kommune anvender alle omsorgssystemet Nexus, der er bygget op omkring den
generiske procesmodel i FSIII.
Med generisk model menes en beskrivelse af de trin, som Myndighed og leverandør
gennemgår i udredningen og leveringen af indsatserne. At den er generisk betyder, at den
anvendes på alle områder.
Procesmodellen sikrer, at rammen for dokumentationen er ens for Myndighed og alle
leverandører på tværs af servicelov og sundhedslov. FSIII-dokumentationsmetoden er den
samme for medarbejdere, som dokumenterer på baggrund af autorisationslovens og
sundhedslovens krav til dokumentation som for medarbejdere, der dokumenterer på baggrund
af servicelovens krav til dokumentation, hvor der foreligger krav om en skriftlig afgørelse.
Når vi bruger den generiske procesmodel, betyder det, at dokumentationen kan og skal
genanvendes og opdateres af både Myndighed og leverandør, ligesom opfølgningsprocessen
også gælder for både leverandør og Myndighed.
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Myndighedsprocessen (den grønne) har fokus på oplysning og vurdering af sagen, hvilket sker
gennem myndighedsudredningen. Udredningen og den samlede sagsoplysning resulterer i en
helhedsvurdering (2.), hvorefter borgeren tildeles de indsatser (3.), der modsvarer de
tilstande, som visitationen har afdækket behov for støtte, hjælp, træning eller pleje til. Alle
indsatser skal vurderes med en forventet tilstand.
Myndighedssektionen sætter afslutningsdato på indsatserne ud fra en vurdering af, at
borgeren selv kan klare opgaven efter en given periode. Leverandøren evaluerer/følger op (6.)
på indsatsen og ansøger evt. om en ny visitation ved behov for forlængelse af perioden.
Myndighedssektionen vurderer om indsatsen skal forsætte inden for gældende visitation eller
re-visiteres.
Myndighedsudredning på servicelovsområdet danner grundlag for at træffe og dokumentere en
afgørelse på et tilstrækkelig oplyst grundlag. Dermed leves der op til forvaltningslovens krav
om god offentlig sagsbehandling og forvaltningsskik. Med udgangspunkt i den oplyste sag og
afgørelsen visiterer og bestiller myndigheden de indsatser, der er fundet grundlag for at
bevillige.
Andet kerneelement i FSIII er begrebet ’tilstande’.
En tilstand i FSIII beskriver borgerens helbredsmæssige og funktionsmæssige situation på et
givet tidspunkt.
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En tilstand er:
 En funktionsevnetilstand, som repræsenterer et behovsområde og dækker tilstande
inden for servicelovens område, eller


En helbredstilstand, som repræsenterer et problemområde og dækker tilstande inden
for sundhedslovens område. Helbredstilstandene er grupperet efter de 12
sygeplejefaglige problemområder, der er defineret i Sundhedsstyrelsens vejledning om
sygeplejefaglige optegnelser

Tilstandsbegrebet er omdrejningspunktet for dokumentationen vedrørende borgere. Med
tilstandsbegrebet anvendes det samme begreb og den samme måde til at beskrive, hvad der
ligger til grund for bevilling af kommunale indsatser uanset lovgivning, funktion og fag.
Forventet tilstand:
I forbindelse med udredningen af borgerens tilstand skal der redegøres for en forventet
tilstand. Den forventede tilstand opstilles for hver identificeret tilstand, uanset om der er tale
om funktionsevnetilstande eller helbredstilstande.
Den forventede tilstand kan afstikke både en retning, en pejling og et overordnet formål med
de indsatser, der leveres. Medarbejdere med myndighedsansvar er, uanset om der er tale om
funktionsevnetilstande eller helbredstilstande, ansvarlige for planlagt opfølgning i forhold til de
udredte tilstande, forventede tilstande og de tilknyttede bevilgede indsatser for borgerens
forløb.
Funktionsevnetilstandene, der er de væsentligste i forhold til indsatser efter serviceloven er
gengivet neden for:
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FSIII tager udgangspunkt i International klassifikation af funktionsevne,
funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF). ICF beskriver den samlede
helbredstilstand ud fra samspillet af følgende:



Funktionsevnen (kroppens funktioner og anatomi samt aktivitet og deltagelse i
hverdagslivet)
Kontekstuelle faktorer (omgivelsernes betydning og personlige faktorer)

Helhedsvurdering:
I FSIII samles alle oplysninger om borgeren i en helhedsvurdering. I helhedsvurderingen kan
de involverede medarbejdere, uanset faglighed og funktion, dokumentere og dele data om
borgerens helbredstilstand.
Helhedsvurderingen indeholder alle de oplysninger, der er indsamlet i en sag, for at en
myndighed kan vurdere og træffe en afgørelse, uanset om der er tale om indsatser efter
sundhedslov eller servicelov.
I helhedsvurderingen indgår data fra:
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Vurdering af helbredstilstande, som er en sygeplejefaglig vurdering, og som primært
indeholder data fra ICF-dimensionen kroppens funktion og anatomi



Vurdering af funktionsevnetilstande, som er en socialfaglig vurdering, og som primært
indeholder data fra ICF-dimensionen aktiviteter og deltagelse



Generelle oplysninger, som primært indeholder oplysninger fra ICF-dimensionerne
omgivelses- og personlige faktorer

I FSIII er der udarbejdet klassifikationer (0-4) til brug for vurdering af funktionsevnetilstande,
som gør det muligt at beskrive borgerens tilstand ved start af indsatsen, den forventede
tilstand (målet med indsatsen) og eventuelle ændringer undervejs i forløbene.
Det er kun tilstande, der er relevante i borgerens situation, der skal dokumenteres via
tilstande.
Funktionsniveauer:
 0 – Ingen/ubetydelige begrænsninger
 1 – Lette begrænsninger
 2 - Moderate begrænsninger
 3 – Svære begrænsninger
 4 – Totale begrænsninger
 9 – Ikke relevant

Der er imidlertid ikke udarbejdet klassifikationer for dimensionerne omgivelses- og personlige
faktorer. Derfor indgår disse oplysninger udelukkende som tekstbeskrivelser i de generelle
oplysninger om borgeren.
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Kontekstuelle faktorer
De personlige faktorer er vigtige i forhold til at forklare, hvorfor to borgere med samme tab af
funktionsevne ikke oplever samme begrænsninger i hverdagslivet. Ligesom de omgivende
faktorer kan have betydning for borgerens funktionsevne og dermed for behov for støtte.
Personlige faktorer – herunder mestring
De personlige faktorer er knyttet til personen som fx alder, køn, social status, mestringsevne
og livserfaring. Mestringsevne kan beskrives som summen af de indre og ydre ressourcer, som
en borger kan mobilisere i mødet med hverdagslivets hændelser.
De indre ressourcer er afgørende for, hvordan en borger tænker, lever og handler.
Livserfaring, alder, køn, uddannelse og social status er en del af de indre ressourcer.
I den samlede sum af ressourcer indgår også de ydre ressourcer, fx den hjælp, som borgeren
kan få fra andre.
Det er mestringsevnen, der afgør, om borgeren ser hverdagslivets hændelser som belastninger
eller som udfordringer, der rummer nye muligheder. Ved at fokusere på mestringsevne bliver
medarbejderen opmærksom på, om borgeren har de fornødne ressourcer til at håndtere
hverdagens udfordringer.
Hvis de fornødne ressourcer ikke er til stede, kan man enten støtte borgeren i at udvikle/øge
ressourcer eller søge at justere omgivelsernes krav, så borgeren oplever at have tilstrækkelige
ressourcer til rådighed og derfor kan handle og tage hånd om sig selv, sin familie og egen
situation.
Klassificerede og strukturerede data
Tredje kerneelement i FSIII er, at klassifikationer i form af tilstande og indsatser struktureres i
fælleskommunale indsatskataloger. It-understøttelsen af FSIII’s klassificerede data skaber
mulighed for at ’binde’ tilstande (uanset om det er helbredstilstande eller
funktionsevnetilstande) sammen med de relevante borgerrettede indsatser.
Det skaber en beslutningsstøtte, når der skal tildeles indsatser. Ligeledes er det med til at
understøtte et helhedsbillede af borgeren, da medarbejderen vil blive præsenteret for de
relevante tilstande og indsatser, som er dokumenteret om borgeren inden for serviceloven
såvel som sundhedsloven.

Afgørelse
Visitator udarbejder et afgørelsesbrev. Afgørelsesbrevet indeholder beskrivelser af, hvilke
indsatser borgeren har fået bevilget, og hvad formålet med indsatserne er. Det kan ligeledes
indeholde begrundet afslag. Afgørelsesbrevet fremsendes til borgeren. Visitator inddrager
husstandens samlede ressourcer i afgørelsen.
Hvis borgeren ikke ønsker at medvirke til oplysningen af sagen, og oplysningerne ikke kan
indhentes uden borgerens samtykke, må myndigheden træffe afgørelsen på det foreliggende
grundlag. Det kan medføre, at der må gives et afslag på det ansøgte, da der ikke er
tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om borgeren kan få den hjælp, der søges om.
Hvis borgeren ikke vil medvirke, skal myndigheden så vidt muligt sikre, at borgeren kognitivt
forstår, hvilke konsekvenser det kan have for sagen, at borgeren ikke medvirker i
sagsoplysningen (jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område).
Mindre udvidelser af den personlige og/eller praktiske støtte kræver ikke en skriftlig afgørelse.
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Når borgeren bor på et plejecenter eller opholder sig på en midlertidig plads, får borgeren en
afgørelse, når boligen/pladsen bevilges.
Afgørelsen omfatter også hjælp efter §83 og §86 i serviceloven efter indflytning. Justeringer i
hjælp efter indflytning anses for at være justering inden for samme type hjælp som tidligere
bevilget, og her er en skriftlig afgørelse til borgeren ikke påkrævet.

Genoptræning
Visitator foretager en samlet vurdering af borgerens ressourcer og funktionsevne, når
borgeren visiteres til genoptræning. Den samlede vurdering anvendes ved tildeling af
genoptræningsindsats, der er inddelt i to træningsniveauer. I den samlede vurdering lægges
der vægt på borgerens ressourcer og motivation i forhold til de enkelte aktiviteter, der skal
trænes.
Lille pakke: Oprettes til leverandør, hvor der er få og mindre funktionevnestab hos borgeren,
og hvor borgeren klarer sig selv med ingen eller lidt hjælp. Det kan handle om træninger, hvor
borgeren har mange funktionstab, men kun skal træne enkelte elementer, og hvor borgerens
ressourcer ikke er store. Der trænes op til tre gange om ugen.
Stor pakke: Oprettes til leverandør, hvor der er flere og større funktionstab hos borgeren, og
hvor borgeren klarer sig med moderat til omfattende hjælp. Det kan handle om træninger,
hvor der er flere elementer, der skal trænes med større intensitet, for at borgeren kan komme
til at udføre flere af hverdagens opgaver selvstændigt. Intensiteten tilpasses i forhold til
borgerens ressourcer. Der kan tilbydes træning op til tre-fem gange om ugen.

Personlig pleje
Nedenstående er en oversigt over vejledning til fastlæggelse af funktionsniveauer.
Funktionsniveau 1:
Borgeren er kun let begrænset i de opgaver, der er behov for hjælp til. Borgeren er den aktive
part og tager initiativ. Der er behov for let personassistance.
-

Borger får fx kun hjælp til ugentligt bad
Borger får fx et-to besøg i dagvagt, hvor det kun er let personassistance
Borger får fx let personassistance til morgen, med personlig pleje og påklædning, og
støtte til at komme i gang med morgenmaden

Funktionsniveau 2:
Borgeren kan udføre opgaverne med moderat hjælp. Borgeren der stadig er den aktive part,
men har behov for hjælp til flere opgaver.
-

Borger får fx to-tre besøg i en dagvagt
Borger får fx guidning og/ eller moderat personassistance til flere opgaver i en vagt
Borger kan fx varetage dele af flere opgaver, der gives hjælp til
Borger har fx behov for at blive motiveret, og der er behov for, at personalet er mere
opmærksomme og lidt mere igangsættende end ved funktionsniveau 1

Funktionsniveau 3:
Borgere er svært begrænset i de opgaver, der er behov for hjælp til. Borgeren kan deltage, og
kan, under forudsætning af omfattende personassistance, udføre opgaverne.
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-

Borger har fx behov for flere besøg i dagvagt
Borger får fx omfattende hjælp/guidning til flere opgaver i døgnet, borger deltager i
opgaverne
Borger har fx behov for omfattende hjælp til struktur og sammenhæng i hverdagen, og
kalder ikke relevant efter hjælp. Personalet forsøger at få lov at hjælpe med flere
opgaver
Det kræver fx personalets deltagelse for at opgaverne gennemføres
Der er behov for, at personalet sikrer hverdagen mere end ved funktionsniveau 2.

Funktionsniveau 4:
Borgeren har totale begrænsninger i forhold til den hjælp, de har behov for. Borger er ude af
stand til at udføre og har behov for fuldstændig personassistance. Deltagelsen er så
begrænset, at borger ikke kan fuldføre enkle opgaver.
-

Borger har fx behov for flere besøg i dagvagt
Borger får fx konstant guidning/ fysisk hjælp til alt
Borger er fx klar og orienteret, kan sige til, men kan intet udføre selv
Borger har fx, trods fysisk formåen, en kognitiv funktionsnedsættelse, der bevirker, at
borger er ude af stand til at udføre nødvendige opgaver. Dermed kan borger være til
fare på sig selv
Borger kan fx ikke deltage eller modarbejder i opgaver, der er behov for hjælp til

Arbejdsmiljøkortlægning
Når borgeren modtager indsatser i hjemmet betragtes hjemmet som værende medarbejdernes
arbejdsplads. Derfor informerer visitator borgeren om, at det kan blive nødvendigt at udføre
ændringer i hjemmet, og indrette hjemmet med de nødvendige hjælpemidler for at modtage
hjælp fra Silkeborg Kommune.
Det er herefter leverandøren, som iværksætter eventuelle ændringer, for at medarbejderne
kan udføre deres opgaver uden risiko for helbredet og inden for arbejdsmiljølovens
bestemmelser.
Leverandøren skal ved opstart af hjælp i hjemmet udarbejde en APV (Arbejdspladsvurdering),
som indeholder en vurdering af alt der vedrører planlægning og tilrettelæggelse af arbejdets
udførelse.
Dette
-

kan bl.a. medføre krav om:
Hensigtsmæssige arbejdsredskaber
Milde og miljøvenlige rengøringsmidler
Vogn eller pose til transport af vasketøj
Hjælpemidler
Flytning af møbler og gulvtæpper
Hjælperen skal kunne komme til sengen fra begge sider
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Del 3 – Indsatsbeskrivelser

Rehabiliteringsforløb efter § 83a
1. Lovgivning

Servicelovens § 83a

2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Kommunen skal tilbyde et korterevarende og
tidsafgrænset rehabiliteringsforløb i praktiske og
personlige opgaver, hvis Myndighedssektionen
vurderer, at forløbet kan forbedre borgerens
funktionsevne, og derved nedsætte behovet for hjælp
efter § 83.

3. Hvad er formål med
indsatsen
4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

I forløbet vil borgeren modtage støtte og træning, som
sætter borgeren i stand til selv at klare flest mulige
hverdagsfunktioner.
At gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen i forhold
til personlig pleje og praktisk hjælp jf. servicelovens §
83.
1. Borgere, der henvender sig for første gang til
Sundheds- og Omsorgsafdelingen om indsatser
efter servicelovens § 83, hvor det vurderes
realistisk og meningsfuldt, at borgeren kan
udvikle eller forbedre funktionsevnen via
rehabiliteringsforløbet, og derved kunne klare
sig helt eller delvist uden hjælp.
2. Borgere, der allerede er visiteret til indsatser
efter servicelovens § 83, og som vurderes at
have rehabiliteringspotentiale i relation til at
kunne nedsætte behovet for hjælp efter § 83, fx
borgere, der har fået en pludselig eller gradvis
forværring af funktionsevne.
Indsatsen kan gives til borgere, der bor i eget hjem, og
som vurderes at være i målgruppen.
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5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Rehabiliteringsforløbet retter sig konkret imod den eller
de hverdagsaktiviteter i hjemmet, som borgeren har
svært ved at klare selv. Efter behov kan et
rehabiliteringsforløb blandt andet indeholde et eller
flere elementer af nedenstående:






Vejledning
Instruktion i form af verbal eller fysisk guidning
Træning i den aktuelle hverdagsaktivitet,
herunder støtte i struktur dvs. planlægge,
igangsætte, gennemføre og fastholde personlige
og praktiske opgaver
Understøttende hjælpemidler

Formål og målene justeres løbende i samarbejde med
borgeren.
Ved afslutning af forløbet modtager
Myndighedssektionen en afsluttende status, og der
træffes en endelig afgørelse om, hvorvidt borgeren er
berettiget til hjælp efter § 83.
6. Indsatsens omfang

2-8 uger med afsæt i den enkelte borgers situation.

7. Hvilke
aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Borgerne skal kompenseres i relation til deres behov,
men det er en kommunal opgave at sikre sig, at
borgeren ikke dobbeltkompenseres enten via andre
bestemmelser i serviceloven, fx § 86 eller via anden
lovgivning, fx sundhedslovens § 140.

8. Leverandør og frit valg

Mestringsteamet forestår afklarende og rehabiliterende
indsatser for borgere, der ikke tidligere har modtaget
hjælp, jf. pkt. 4 under Målgruppe.
For borgere, der allerede er visiteret til indsatser efter
§ 83, varetager fritvalgsleverandøren forløbet i
samarbejde med Mestringsteamet.
Mestringsteamet vil:
 I samarbejde med den leverandør, borgeren
vælger, sikre at borgerens handleplan følges hele
døgnet på alle ugens dage
 Være konsulenter og vejledere i forhold til det
rehabiliterende og aktiverende arbejde særligt i
leverandørleddet
Der er mulighed for frit valg af leverandør, men valget
skal følge den leverandør, der er valgt til personlige
opgaver.
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9. Kompetencekrav til
udfører

Ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske eller
social- og sundhedsassistenter med erfaring med
rehabilitering varetager opgaven i samarbejde med
uddannet social- og sundhedsfagligt personale, der har
kendskab til rehabilitering.

10.Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

11.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borgertilfredshedsundersøgelse.
Indsatsen er gratis.
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Genoptræning efter serviceloven
1. Lovgivning

Servicelovens § 86, stk.1

2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Genoptræning til afhjælpning af fysisk
funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke
behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
Formålet er at genopbygge tidligere funktionsniveau.

3. Hvad er formål med
indsatsen
4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Borgere, der på grund af midlertidig svækkelse og fald
i funktionsevnen efter fx sygdom eller fald, og som
ikke selv kan klare optræning til det tidligere
funktionsniveau, kan få hjælp af ergoterapeut eller
fysioterapeut til at genvinde det tidligere
funktionsniveau; fysisk, psykisk, kognitivt og
emotionelt.

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Træningen tager udgangspunkt i borgerens ressourcer
og mål med træningen og forudsætter borgerens
motivation og aktive deltagelse.
Indsatserne retter sig mod kropsniveau;
mobilitet, balance, styrke og udholdenhed.
Indsatserne retter sig mod aktivitetsniveau;
fx færden i hjemmet i forhold til selv at kunne varetage
hverdagen og dagligdagsaktiviteter.
Træningen foregår enten i eget hjem eller i
træningslokaler.
Kan borgeren af helbredsmæssige årsager ikke benytte
offentlige transportmidler, og er der ikke andre
transportmuligheder, drøftes det med den trænende
terapeut, om borgeren er berettiget til et
befordringstilbud. Ved et befordringstilbud vil der være
en egenbetaling på 15 kr. hver vej.

6. Indsatsens omfang

Indsatsen er midlertidig og leveres på hverdage
mellem 8:00-15.30
Der kan visiteres til to indsatser med forskelligt
omfang:



Lille pakke
Stor pakke

Borgere med hjerneskade visiteres altid til en stor
pakke.
Indsatsen skal som udgangspunkt kunne igangsættes
senest syv dage efter afgørelsen.
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7. Hvilke
aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Borgerne skal kompenseres i relation til deres behov,
og det er en kommunal opgave at sikre sig, at
borgeren ikke dobbeltkompenseres enten via andre
bestemmelser i serviceloven, fx § 83a eller via anden
lovgivning, fx sundhedslovens § 140.

8. Leverandør og frit valg

Indsatsen er ikke omfattet af frit valg.

9. Kompetencekrav til
udfører

Opgaven udføres af uddannede terapeuter.

10. Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

11.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borgertilfredshedsundersøgelse.
Træningen er gratis.
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Vedligeholdelsestræning efter
serviceloven
1. Lovgivning

Servicelovens § 86, stk.2

2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder til
borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, eller særlige sociale problemer, har
brug for det.
Formålet er, at borgeren kan bevare sine fysiske og
psykiske færdigheder, og få støtte til at bevare sine
sociale færdigheder.

3. Hvad er formål med
indsatsen

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Borgere, der ikke selvstændigt er i stand til at
vedligeholde deres funktionsevne.

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Træningen tager udgangspunkt i borgerens ressourcer
og mål med træningen, og forudsætter borgerens
motivation og aktive deltagelse.

Borgere, som har brug for en individuel
træningsindsats for at kunne vedligeholde fysiske og
psykiske færdigheder. Indsatsen omfatter også
træning af personer med kroniske lidelser, i det
omfang disse personer har brug for en individuel
træningsindsats med for at kunne vedligeholde fysiske,
psykiske og sociale færdigheder.

Indsatserne er;
mobilitet, balance, styrke, etablere og understøtte
sociale relationer.
Som udgangspunkt leveres ydelsen som
holdtræning/gruppe indsats med hensyn til, at der kan
laves individuel rådgivning og instruktion.
Kan borgeren af helbredsmæssige årsager ikke benytte
offentlige transportmidler, og er der ikke andre
transportmuligheder, drøftes det med den trænende
terapeut, om borgeren er berettiget til et
befordringstilbud. Ved et befordringstilbud vil der være
en egenbetaling på 15 kr. hver vej.
6. Indsatsens omfang

Indsatsen er midlertidig og leveres på hverdage
mellem 8:00-15.30.
Indsatsen skal kunne igangsættes senest syv dage
efter afgørelsen.
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7. Hvilke
aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Borgerne skal kompenseres i relation til deres behov,
men det er en kommunal opgave at sikre sig, at
borgeren ikke dobbeltkompenseres enten via andre
bestemmelser i serviceloven, fx § 83a eller via anden
lovgivning, fx sundhedslovens § 140.

8. Leverandør og frit valg

Indsatsen er ikke omfattet af frit valg.

9. Kompetencekrav til
udfører

Opgaven udføres af uddannede terapeuter.

10. Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

11. Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borgertilfredshedsundersøgelse.
Træningen er gratis.
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Rengøring
1. Lovgivning

Servicelovens § 83

1. Hvilke behov dækker
indsatsen
2. Hvad er formål med
indsatsen

Støtte til rengøring.
At understøtte borgeren i, at hjemmets væsentligste
rum holdes rent.
Hjælpen ydes med et aktiverende sigte, dvs.
indsatsen sigter mod at gøre borgeren i stand til i
videst muligt omfang selv at klare så mange opgaver
som muligt for derved at forbedre borgerens
livskvalitet.

3. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Borgere, der er svækkede fysisk, psykisk eller socialt,
og dermed ikke er i stand til at udføre praktiske
opgaver på egen hånd, og hvor der ikke er andre i
husstanden, der kan udføre og påtage sig opgaverne.
Forud for bevilling skal borgerens funktionsevne være
afdækket, og der skal vurderes hvorvidt et
rehabiliteringsforløb efter serviceloven § 83a kan
bedre borgerens funktionsniveau.
Borgere, der søger om hjælp til rengøring, vil blive
tilbudt et rehabiliteringsforløb efter serviceloven §
83a, hvis det vurderes realistisk og meningsfuldt.
Ansøgerens pårørende og eventuelle logerende har
ikke ret til at få del i hjælpen med mindre, der er
truffet særskilt afgørelse herom.
Borgere der ikke er i stand til at varetage rengøringen
ved at fordele rengøringsopgaverne over 2 uger.

4. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Hjælp til rengøring kan omfatte følgende opgaver:







Støvsugning
Gulvvask
Tørre støv af
Afvask af håndvask, toilet, badekar eller
lignende samt skabe mv. udvendigt i
badeværelse
Aftørring af køkkenbord, hårde hvidevarer
udvendigt og efterse og aftørre spild i køkkenet
Skift af sengelinned
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5. Indsatsens omfang

6. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Der ydes som udgangspunkt hjælp til rengøring hver
anden uge.
Rengøringen omfatter boligens primære rum svarende
til en ældrebolig (cirka 65 kvm), dvs. i entre eller
bryggers, ét badeværelse, køkken, én opholdsstue
samt soveværelse.
Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes og følgende
opgaver kan som udgangspunkt ikke udføres:









Vinduespudsning
Flytning af tunge møbler og inventar før
støvsugning og gulvvask
Rengøring efter håndværkere
Opvask/oprydning efter gæster
Ekstra rengøring pga. dyr i hjemmet
Gardinvask og rensning af tæpper
Vask af udvendig trappe
Rengøring af indvendig trappeopgang i
lejlighedskompleks

7. Leverandør og frit valg

Der er mulighed for frit valg af leverandør, og
borgeren har ret til at udpege en selvvalgt hjælper.

8. Kompetencekrav til
udfører

Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund. Såfremt der til en stilling
ikke kan rekrutteres uddannet personale, ansættes
der ufaglært personale i en tidsbegrænset periode.
Det påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven
løses på faglig forsvarlig vis.

9. Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedens kvalitetsopfølgning og tilsyn.
Borgertilfredshedsundersøgelse.

10.Hvad koster indsatsen for
borgeren
11. Særlige forhold

Indsatsen er gratis.
Der kan ikke visiteres til indsatsen, hvis vi vurderer,
at andre i husstanden kan varetage opgaven eller
hvor hjælpemidler kan afhjælpe funktionsevnetabet.
Hvis der er større børn i hjemmet, skal der ved
vurderingen af behovet for hjælp ikke stilles krav,
som går ud over de krav, der normalt stilles til større
børn.
Der kan i denne forbindelse fx ses på, hvordan
opgaverne i hjemmet blev fordelt før, der opstod
behov for hjælp.
Der gives ikke rengøring for at støtte op om en social
aktivitet.
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Der gives som udgangspunkt ikke aflastende
rengøring til pårørende, der passer ægtefælle. Der
kan dog som udgangspunkt bevilges aflastende
rengøring til husstanden, hvor borger har et
omfattende behov for pleje, og hvor denne pleje ydes
helt eller delvist af ægtefælle/samboende, som i
forvejen ikke er aflønnet for at varetage plejen.
Hjælpen ydes som afløsning.
Der kan være særlige sygdomsmæssige forhold,
herunder kemobehandling og inkontinens, sociale
forhold, smitterisiko og diagnosticeret allergi, der kan
medføre en anden visitation af hjælpen, hvilket
afgøres af Myndighedssektionen.
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Tøjvask
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Servicelovens § 83
Praktisk hjælp og støtte til nødvendige opgaver
omkring tøjvask.

3. Hvad er formål med
indsatsen

At borgeren får holdt sit tøj rent.
Hjælpen ydes med et aktiverende sigte. Det vil sige,
at indsatsen sigter mod at gøre borgeren i stand til i
videst muligt omfang selv at klare så mange opgaver
som muligt for derved at forbedre borgerens
livskvalitet.

4. Målgruppe - hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Borgere, der er svækkede fysisk, psykisk eller socialt,
og dermed ikke er i stand til at udføre praktiske
opgaver på egen hånd, og hvor der ikke er andre i
husstanden, der kan udføre og påtage sig opgaverne.
Forud for bevilling skal borgerens funktionsevne være
afdækket, og der skal vurderes, om et
rehabiliteringsforløb efter serviceloven § 83a kan
bedre borgerens funktionsniveau.
Borgere, der søger om hjælp til tøjvask, vil blive
tilbudt et rehabiliteringsforløb efter serviceloven §
83a, hvis det vurderes realistisk og meningsfuldt.

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Tøjvask som indsats kan omfatte:





6. Indsatsens omfang

Almindelig tøjvask
Ilægning og udtagning af tøj i vaskemaskine
og tørretumbler
Ophængning af tøj
Sammenlægning af tøj og lægge tøjet på
plads

Tøjvask visiteres som udgangspunkt hver anden uge.
Omfanget af tøjvasken vil afhænge af borgerens
konkrete situation.
Indsatsen omfatter vask af tøj til dagligt brug, der
tåler maskinvask.

7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Tøjvask sker som hovedregel i tilknytning til andre
opgaver, fx rengøring eller personlig pleje.
 Strygning og rulning af tøj
 Vask i vaskerier, der ikke er tilknyttet boligen
 Håndvask af tøj
 Hente/bringe tøj på renseri/vaskeri
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8. Leverandør og frit valg

Der er mulighed for frit valg af leverandør, og
borgeren har ret til at udpege en privat hjælper.

9. Kompetencekrav til
udfører

Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund. Såfremt der til en stilling
ikke kan rekrutteres uddannet personale, ansættes
der ufaglært personale i en tidsbegrænset periode.
Det påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven
løses på faglig forsvarlig vis.

10. Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

11. Hvad koster indsatsen for
borgeren
12. Særlige forhold

Borgertilfredshedsundersøgelse.
Indsatsen er gratis.
Der kan som udgangspunkt ikke visiteres til
indsatsen, hvor det vurderes, at andre i husstanden
kan varetage opgaven, eller hvor hjælpemidler kan
afhjælpe funktionsevnetabet.
Hvis der er større børn i hjemmet, skal der ved
vurderingen af behovet for hjælp ikke stilles krav,
som går ud over de krav, der normalt stilles til større
børn.
Der kan i denne forbindelse fx ses på, hvordan
opgaverne i hjemmet blev fordelt før, der opstod
behov for hjælp.
Der kan være særlige sygdomsmæssige forhold,
herunder kemobehandling og inkontinens, sociale
forhold, smitterisiko og diagnosticeret allergi, der kan
medføre en anden visitation af hjælpen, hvilket
afgøres af Myndighedssektionen.

27

Indkøb: Planlægge og bestille
dagligvarer
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen
3. Hvad er formål med
indsatsen

Servicelovens § 83
Praktisk hjælp og støtte til nødvendige opgaver
omkring det at iværksætte og bestille varer.
At få planlagt og bestilt varer til den daglige
livsførelse.
Hjælpen ydes med et aktiverende sigte. Det betyder,
at indsatsen sigter mod at gøre borgeren i stand til i
videst muligt omfang selv at klare så mange opgaver
som muligt for derved at forbedre borgerens
livskvalitet.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Ydelsen tildeles borgere, der af fysiske, psykiske eller
sociale årsager:


Ikke selv er i stand til at bestille varer via
telefon eller over internettet

og/eller:


Ikke er i stand til at sætte indkøbsvarer på
plads

Forud for bevilling skal borgerens funktionsevne være
afdækket, og der skal vurderes hvorvidt et
rehabiliteringsforløb efter serviceloven § 83a kan
bedre borgerens funktionsniveau.

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen
6. Indsatsens omfang

7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

8. Leverandør og frit valg

9. Kompetencekrav til
udfører

Borgere, der bor i plejebolig, kan som udgangspunkt
ikke visiteres til indsatsen.
 Planlægning af indkøb
 Bestilling af varer
Hjælpen til at bestille dagligvarer som udgangspunkt
ydes en gang om ugen.


At foretage indkøbet



Indkøb af andet end dagligvarer

Der er mulighed for frit valg af leverandør, og
borgeren er omfattet af retten til udpegning af privat
hjælper.
Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund. Såfremt der til en stilling
ikke kan rekrutteres uddannet personale, ansættes
der ufaglært personale i en tidsbegrænset periode.
Det påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven
løses på faglig forsvarlig vis.
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10. Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

11. Hvad koster indsatsen for
borgeren
12. Særlige forhold

Borgertilfredshedsundersøgelse.
Indsatsen er gratis.
Der kan som udgangspunkt ikke visiteres til
indsatsen, hvor det vurderes, at andre i husstanden
kan varetage opgaven, eller hvor hjælpemidler kan
afhjælpe funktionsevnetabet.
Desuden skal det sikres, at alle faste udgifter er
tilmeldt betalingsservice.
Hvis der er større børn i hjemmet, skal der ved
vurderingen af behovet for hjælp ikke stilles krav,
som går ud over de krav, der normalt stilles til større
børn.
Der kan i denne forbindelse fx ses på, hvordan
opgaverne i hjemmet blev fordelt før, der opstod
behov for hjælp.
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Indkøbsordning
1. Lovgivning
1. Hvilke behov dækker
indsatsen

Servicelovens § 83
Borgerens behov for nødvendigt indkøb og
udbringning af et varieret udvalg af dagligvarer.

2. Hvad er formål med
indsatsen

At få leveret varer til daglig livsførelse og sat varerne
på plads.

3. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Hjælpen ydes med et aktiverende sigte. Det betyder,
indsatsen sigter mod at gøre borgeren i stand til i
videst muligt omfang selv at klare så mange opgaver
som muligt - for derved at forbedre borgerens
livskvalitet.
Ydelsen tildeles borgere, der af fysiske, psykiske eller
sociale årsager:


Ikke selv er i stand til at bestille varer via
telefon eller over internettet

og/eller:


Ikke er i stand til at sætte indkøbsvarer på
plads

Forud for bevilling skal borgerens funktionsevne være
afdækket, og der skal vurderes hvorvidt et
rehabiliteringsforløb efter serviceloven § 83a kan
bedre borgerens funktionsniveau.
Borgere, der søger om hjælp til indkøb, vil blive
tilbudt et rehabiliteringsforløb efter serviceloven §
83a, hvis det vurderes realistisk og meningsfuldt.

5. Indsatsens omfang

Borgere, der bor i plejebolig, kan ikke visiteres til
indsatsen.
Samle varer sammen efter bestillingsliste. Levere og
sætte varer på plads. Varerne skal bringes til
borgerens køkkenbord, og hvis borgeren har brug for
det, sættes varerne på plads.
Hjælpen ydes som udgangspunkt en gang om ugen.

6. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Dagligvarer, som ikke indgår i dagligvarebutikkens
udvalg.

7. Leverandør og frit valg

Ordningen er omfattet af frit valg, og borgeren kan
vælge mellem kommunens godkendte leverandører.

8. Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.

4. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.
Borger tilfredshedsundersøgelse.
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9. Hvad koster indsatsen for
borgeren
10. Særlige forhold

Indsatsen er gratis.
Borgeren betaler selv for varerne, og afregningen
aftales mellem borger og leverandør.
Der kan som udgangspunkt ikke visiteres til indsatsen
hvor det vurderes, at andre i husstanden kan
varetage opgaven eller hvor hjælpemidler kan
afhjælpe funktionsevnetabet.
Hvis der er større børn i hjemmet, skal der ved
vurderingen af behovet for hjælp ikke stilles krav,
som går ud over de krav, der normalt stilles til større
børn.
Der kan i denne forbindelse fx ses på, hvordan
opgaverne i hjemmet blev fordelt før, der opstod
behov for hjælp.
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Madservice
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Servicelovens § 83
At borgeren har mulighed for dagligt at få et alsidigt
varmt hovedmåltid.

3. Hvad er formål med
indsatsen

At borgerne får leveret en varieret kost, der matcher
borgerens ernæringsbehov.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Hjælpen ydes med et aktiverende sigte. Det betyder,
at indsatsen sigter mod at gøre borgeren i stand til i
videst muligt omfang selv at klare så mange opgaver
som muligt - for derved at forbedre borgerens
livskvalitet.
Borgere, der midlertidigt eller varigt er svækket
fysisk, psykisk eller socialt, så de ikke selv kan
tilberede mad og som ikke har andre i husstanden,
der kan varetage madlavningen.

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Borgere, der søger om hjælp, vil blive tilbudt et
rehabiliteringsforløb efter serviceloven § 83a, hvis det
vurderes realistisk og meningsfuldt.
Det Danske Madhus er leverandør af madservice med
udbringning.
Man kan vælge mellem:
 Varm mad/kølemad
 Forskellige menuer
 Hovedretter/biretter.
Diæter skal som udgangspunkt lægeordineres.
Superkost vurderes og bevilges af visitator ud fra
borgerens ernæringstilstand.
For at opnå en ernæringsrigtig sammensætning
består superkosten af en hoveret og en biret.
Menuplaner sendes ud af leverandøren for maksimum
fire uger ad gangen.

6. Indsatsens omfang

Kølemad leveres én gang ugentligt. Leveringen sker
på en fastsat dag på en af ugens fem hverdage i
tidsrummet 8.00 – 17.00.
Falder leveringen på en helligdag, gives der fra
leverandøren besked om evt. ændring af
udbringningsdag.
Varm mad leveres dagligt, også samtlige helligdage, i
tidsrummet kl. 10.30 - 13.00, således at den enkelte
borger kan forvente levering inden for den samme
time hver dag.
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7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Tilberedning af mad i dit eget køkken.

8. Leverandør og frit valg

Det Danske Madhus er hovedleverandør, og dækker
derved hele madservice området inklusiv diæterne.
Andre leverandører vil kunne nøjes med udelukkende
at levere hovedretten enten som varm eller kølet.

9. Kompetencekrav til
udfører

Køkkenpersonale skal være bekendt med den
gældende kvalitetsstandard.
Leverandøren skal have uddannet kostfagligt
personale ansat i produktionen, fx
ernæringsassistenter.
Det kostfaglige personale skal have kendskab og
kompetencer til at kunne tilberede mad i
overensstemmelse med Silkeborg Kommunes
kostpolitik, Kvalitetsstandard for mad samt den
ernæringsfaglige del af kravsspecifikationen.
Chaufførerne skal have kendskab og kompetencer til
hygiejnisk håndtering af maden samt kendskab til
kvalitetsstandard for mad.

10. Kvalitetsmål for indsatsen

Silkeborg Kommune har som kvalitetsmål, at
borgeren skal opleve, at maden leveres i
overensstemmelse med kvalitetsstandarden og
kostpolitikken.
Dette opnås bl.a. ved:
 At borgeren tilbydes et madtilbud, der er
varieret og ernæringsrigtigt
 At borgeren tilbydes valgmuligheder
 At maden er velsmagende
 At maden leveres senest fem hverdage efter
leverandøren er valgt

11. Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

12.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borger tilfredshedsundersøgelse.
Der er en egenbetaling for madservice.
Egenbetalingen for maden er fastsat af byrådet
minimum en gang årligt.
Betalingen sker ved fremsendelse af regning,
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hvorefter betaling tilmeldes betalingsservice.
Som bruger kan du købe hovedretter og biretter som
gæstemåltider til særlig fastsatte priser.
Der er desuden mulighed for tilkøb af fx håndmadder,
salat og proteindrik.
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Personlig pleje
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen
3. Hvad er formål med
indsatsen

Servicelovens § 83
Pleje og støtte til nødvendige personlige opgaver
Hjælpen til personlig pleje har til formål at supplere,
der hvor borgeren ikke selv kan og gives kun til de
opgaver, hvor borgerens egen omsorgsevne ikke er
tilstrækkelig.
Hjælpen ydes med et aktiverende sigte, dvs. indsatsen
sigter mod at gøre borgeren i stand til i videst muligt
omfang selv at klare så mange opgaver som muligt for
derved at forbedre borgerens livskvalitet.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Borgere, der er svækkede fysisk, psykisk eller socialt,
og ikke er i stand til at vare tage hele eller dele af den
personlige pleje, og borgerens egen omsorgsevne ikke
er tilstrækkelig.
Forud for vurderingen af borgerens behov for hjælp af
personlig pleje er Silkeborg Kommune forpligtet til at
tilbyde et tidsafgrænset målorienteret
rehabiliteringsforløb med henblik på at vurdere og
muligvis forbedre borgerens funktionsevne.

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Personlig pleje kan omfatte følgende opgaver:
Personlig pleje:
 af- og påklædning
 bad og hårvask
 tand-/protesebørstning
 barbering og frisering
 negleklipning – ukompliceret
 øvre-/nedre toilette
 mund-/øjenpleje.
Toiletbesøg:
 hjælp til at komme til og fra toilettet
 bækkengivning
 tømning af urinkolber og toiletspand
 skiftning af ble.
Hudpleje:
 almindelig hudpleje
 pleje af vanskelig hud.
Kropsbårne hjælpemidler:
 isætning af og rensning af høreapparater samt
batteriskift
 brillepudsning
 støttekorset, skinner, halskrav mv
Forﬂytning og vending og lejring
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Måltider:
 Anrette mad
 Støtte i forbindelse med måltidet
 Rydde op og vaske op
Ovenstående liste er ikke udtømmende.
Alle indsatser leveres med et rehabiliterende sigte med
henblik på at understøtte borgerens mulighed for at
klare sig selv mest muligt.
6. Indsatsens omfang

Omfanget af hjælp og støtte til den personlige pleje
afhænger af borgerens konkrete situation og af, hvor
meget denne selv kan.
Borgeren får hjælp i forhold til den aktuelle situation.
Hvis der sker væsentlige forandringer, bliver hjælpen
løbende tilpasset borgerens ændrede behov.
Ændringer foretages i dialog mellem
Myndighedssektionen og leverandøren.

7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen








Tilberedning af varm mad i eget hjem
Oprydning efter gæster
Negleklipning på fødder, hvor forholdene taler
imod og som kræver specialredskaber (ex.
sukkersyge, dårligt kredsløb, nedgroede negle
etc.)
Afhentning af medicin på apotek
Ledsagelse til læge eller sygehus

8. Leverandør og frit valg

Der er mulighed for frit valg af leverandør og borgeren
har ret til at udpege en selvvalgt hjælper.

9. Kompetencekrav til
udfører

Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund. Såfremt der til en stilling
ikke kan rekrutteres uddannet personale, ansættes der
ufaglært personale i en tidsbegrænset periode. Det
påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven løses
på faglig forsvarlig vis.

10. Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn
Borger tilfredshedsundersøgelse

11. Hvad koster indsatsen for
borgeren
12. Særlige forhold

Indsatsen er gratis.
Den visiterede hjælp bliver løbende revurderet. Der
kan være særlige sociale forhold, smitterisiko og
diagnosticeret allergi, der kan medføre at hjælpen
ydes hyppigere, hvilket afgøres af
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Myndighedsafdelingen.
Ønsker borgeren bad, tilbydes det minimum en gang
om ugen. Borgeren stiller selv nødvendige toiletartikler
til rådighed.
Der kan være særlige sociale forhold, smitterisiko,
medicinsk behandling, svedtendens, demens,
inkontinens og diagnosticeret allergi der kan medføre
en visitation, hvor det er muligt at visitere til bad mere
end en gang om ugen. Dette vil bero på en
sundhedsfaglig vurdering.
Ved praktisk hjælp til at finde medicin frem,
forudsættes, at borger er selvadministrerende dvs.
selv kan gøre rede for hvilken medicin, hvor mange
piller der skal tages, hvornår medicinen skal tages og
hvordan medicinen skal tages.
En række sundhedslovsindsatser (fx støttestrømper,
kateter- og stomipleje mv.), der har en nær tilnytning
til den personlige pleje, leveres af leverandøren af
personlig pleje.
Borgere, der ikke selv kan udføre fodpleje eks.
Negleklip, kan søge om hjælp efter Serviceloven § 83.
Hvis borgeren har behov for fodbehandling, eks. pga.
svamp, sårdannelse eller meget hård hud, og hvor der
er behov for særlige kompetencer, f.eks. autoriseret
fodterapeut, betragtes dette som en behandling og
dermed inden for Sundhedslovens rammer. I de
tilfælde skal borgeren opsøge en autoriseret
fodterapeut.
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Tilsyn omsorg (psykisk pleje og
omsorg)
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen
3. Hvad er formål med
indsatsen

Servicelovens § 83
Hjælp til at skabe struktur i hverdagen

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Det er en betingelse for at få tildelt ydelsen psykisk
pleje og omsorg, at borgeren midlertidigt eller varigt
har et særligt behov, som ikke kan tilgodeses af andre
indsatser, jf. Fælles Sprog III, for:
 omsorg,
 opmærksomhed,
 samtale,
 struktur på hverdagen.

At medvirke til, at borgeren kan vedligeholde og
bevare kontakt til omverdenen og få struktur i
dagligdagen, når borgeren ikke selv er i stand til det.

Borgeren kan have følgende kendetegn:






er følelsesmæssig ustabil
er hukommelsessvækket
har svært ved at skabe kontakt
har været udsat for tab/sorg
har meget begrænset eller intet netværk

Inden indsatsen bevilges, skal der være
opmærksomhed på, om hjælpen kan ydes af andre, fx
familie eller venner m.fl.
Psykisk pleje og omsorg gives ikke, hvis der er
mulighed for at dække behovet via anden indsats.
Hjælpen ydes med et aktiverende sigte, dvs.
indsatsen sigter mod at gøre borgeren i stand til i
videst muligt omfang selv at klare så mange opgaver
som muligt for derved at forbedre borgerens
livskvalitet.
5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Psykisk pleje og omsorg kan omfatte følgende
opgaver:
 Hjælp eller støtte til at strukturere hverdagen.
 Vejlede med henblik på deltagelse i grupper
(netværk, lokalcentre, daghjem, dagcentre
m.m.) og eventuelt følgeskab de første gange.
 Hjælp og støtte i forbindelse med sorg og
krise.
 Anden aktivitet begrundet i psykisk pleje og
omsorg.

6. Indsatsens omfang

Hyppighed for indsatsen afgøres af borgerens behov.
Indsatsen ydes som udgangspunkt dag og aften.
Indsatsen er tidsbegrænset til 6 uger, og
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leverandøren gør status efter 4 uger, hvorefter
Myndighedssektionen vurderer det videre forløb.
7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen




Varig ledsagelse til aktiviteter.
Hvis du også er tilknyttet socialpsykiatrien,
bevilges der ikke ekstra tid til psykisk pleje
eller omsorgsrelaterede opgaver.

8. Leverandør og frit valg

Indsatsen er omfattet af frit valg.

9. Kompetencekrav til
udfører

Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund. Såfremt der til en stilling
ikke kan rekrutteres uddannet personale, ansættes
der ufaglært personale i en tidsbegrænset periode.
Det påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven
løses på faglig forsvarlig vis.

10.Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning
Myndighedsafdelingens kvalitetsopfølgning og tilsyn

11.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borger tilfredshedsundersøgelse
Indsatsen er gratis
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Omsorgstandpleje
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen
3. Hvad er formål med
indsatsen

Sundhedslovens § 131
Smertelindrende og henholdende behandling af
tandsættet.
Formålet med omsorgstandplejen er at fremme den
enkeltes sundhed og trivsel ved at forhindre eller
begrænse sygdomstilstande, smerter eller andre
gener fra mund og tænder.
Du kan få tilbudt både forebyggelse og behandling.
Behandling vil først og fremmest være af
smertelindrende og henholdende karakter, så dit
tandsæt er funktionsdygtigt.
Du kan også få omsorgstandpleje, hvis du har protese.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Du kan få omsorgstandpleje, hvis du:


Bor på plejehjem, plejecenter eller er på
daghjem
 Bor i eget hjem eller bofællesskab og har
behov for hjælp til egenomsorg og personlig
pleje efter lov om social service § 83 eller §
85.
Tilbuddet gælder kun, hvis vi vurderer, at du ikke kan
benytte de almindelige tandplejetilbud.




Undersøgelse
Forebyggelse
Behandling af tænder, mund og proteser

Omsorgstandpleje bliver givet efter behov. Du bliver
ikke behandlet, hvis generne ved behandling er større
end den forbedring, du kan opnå.
6. Indsatsens omfang





7. Leverandør og frit valg

Borgeren/kontaktpersonen kontaktes inden for
tre arbejdsuger for aftale om tid til
undersøgelse og behandlingsplanlægning.
Besøg skal tilbydes inden for 4 uger efter
kontakt
Ved akut behov for hjælp ydes denne så vidt
muligt samme dag på skolehverdage eller
førstkommende skolehverdage. Det
forudsættes, at Tandplejen ved samtale med
personalet har vurderet, at der er tale om et
akut behov

Indsatsen er omfattet af frit valg.
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8. Kompetencekrav til
udfører

Tandlægen og det tandplejepersonale, der er knyttet
til dit område, står for omsorgstandplejen.
Det personale, der hjælper dig til hverdag, vil også
hjælpe dig med den daglige tandpleje.

9. Hvordan følges op på
målene

Der er tæt samarbejde mellem alle personalegrupper
og tandplejepersonalet.
Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedsafdelingens kvalitetsopfølgning og tilsyn.
Borger tilfredshedsundersøgelse.

10.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Der er en egenbetaling.
Brugerbetalingen opkræves månedlig.
Du kan søge om personligt tillæg via Borgerservice til
at dække udgiften.
I de tilfælde, hvor behandling kun kan foregå på en
tandklinik, kan du søge om kørselstilskud som
personligt tillæg efter gældende regler.
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Nødkald
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Servicelovens § 112 og § 83
Få nødvendig hjælp ved pludseligt opstået behov for
hjælp i eget hjem.

3. Hvad er formål med
indsatsen

At borger ved pludseligt opstået behov for hjælp kan
tilkalde hjælp og få afklaring af den situation,
borgeren er bragt i.
Hjælpen skal desuden medvirke til, at borgere trygt
kan fungere bedst og længst muligt i egen bolig.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Borgere, der pga. midlertidig eller varig nedsat
funktionsevne, vurderes at være ude af stand til at
tilkalde hjælp i tilfælde af pludseligt opstået
hjælpebehov.




5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen





Borgeren er i terminalt forløb og/eller
Borgeren har dokumenteret øget risiko for fald
og/eller
Borgere skal kunne forstå og anvende en
bærbar sender og indsatsen generelt på
forsvarlig vis
Sikring af, at borger får den nødvendige hjælp
fra relevante faggrupper
Sundhedsfaglig støtte, hjælp og vejledning ved
pludseligt opstået hjælpebehov
Iværksættelse af nødvendig lægekontakt

6. Indsatsens omfang

Der er mulighed for at bevilge indsatsen i en
tidsbegrænset periode og det revurderes årligt eller
efter behov.

7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Alle aktiviteter, der ikke vedrører den pludseligt
opståede situation.
Som udgangspunktet kan indsatsen ikke bevilges, hvis
borgeren begrundelse for indsatsen er utryghed.

8. Leverandør og frit valg

Indsatsen er omfattet af frit valg og indsatsen følger
den leverandør, der er valgt til personlig pleje.
Har borgeren valgt en hjælper efter servicelovens §§
94 og 95, går nødkaldet til den kommunale
leverandør.
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9. Kompetencekrav til
udfører

Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund.
Såfremt der til en stilling ikke kan rekrutteres
uddannet personale, ansættes der ufaglært personale
i en tidsbegrænset periode.
Det påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven
løses på faglig forsvarlig vis.

10.Kvalitetsmål for indsatsen

Alle nødkald besvares umiddelbart/hurtigst muligt.
Borger skal have besøg inden for 30-45 min fra
opkaldet er modtaget.

11.Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

12.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borger tilfredshedsundersøgelse.
Nødkald og de leverede indsatser er gratis. Der kan
være udgifter for borgerne i form af:


Evt. telefon.
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Klippekort i eget hjem og på
plejecentre
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen
3. Hvad er formål med
indsatsen

Puljemidler fra finansloven
Styrkelse af livskvaliteten hos borgerne, der modtager
indsatsen.
At styrke borgerens livskvalitet via en ekstra tid, som
borgerne selv kan disponere over.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

For borgere i eget hjem:




Borgere vurderet til funktionsniveau 3 og 4
efter Fælles Sprog III, som bor i eget hjem og
modtager moderat eller omfattende hjælp og
pleje efter Servicelovens § 83.
Borgere, som er vurderet til funktionsevne 2,
men som af visitator vurderes at være særligt
udsat for ensomhed grundet meget spinkelt og
intet social netværk og hvor alle andre
muligheder for forebyggelse af ensomhed
synes udtømt.

For borgere på plejecentre: Alle beboere i plejebolig.
5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Det er borgeren, der med udgangspunkt i sine ønsker
og behov tager stilling til, hvordan tiden skal bruges.
Den ekstra indsats kan foregå både i og uden for
hjemmet og kan fx være:









Hyggesnak og samvær
Indkøb
Frisør
Tilberedning af livretter
Højtlæsning
Oprydning
Gåtur
Ekstra bad

Listen er ikke udtømmende.
6. Indsatsens omfang

Borgere i eget hjem: 45 min. pr. uge, som borgeren
selv bestemmer fordelingen af. Der er mulighed for at
spare 5 klip op.
Klippekortet gælder for et kalenderår ad gangen. Efter
et år kan man få det fornyet.
Borgere på plejecentre: Et klip med 40 min. ekstra
hjælp pr. uge. Man kan opspare 5 klip til en aktivitet,
der tager længere tid.
Opsparing af klip foregår i dialog mellem leverandør
og borger.
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Klippene kan som udgangspunkt anvendes til
aktiviteter på hverdage i tidsrummet kl. 10-17.

7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Arbejdsmiljøloven skal overholdes, og der kan ikke
udføres opgaver af håndværksmæssig karakter, fx
havearbejde eller vinduespudsning.

8. Leverandør og frit valg

Hjælpen udføres af den fritvalgsleverandør, borgeren
har valgt eller af personalet på plejecentret.

9. Kompetencekrav til
udfører

Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund.
Såfremt der til en stilling ikke kan rekrutteres
uddannet personale, ansættes der ufaglært personale
i en tidsbegrænset periode på maksimum tre
måneder.
Det påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven
løses på faglig forsvarlig vis.

10.Kvalitetsmål for indsatsen

Borgeren oplever større livskvalitet via selvvalgte
aktiviteter.

11.Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedsafdelingens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

12.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borger tilfredshedsundersøgelse.
Indsatsen er gratis.
Er der udgifter forbundet med den ønskede hjælp, fx
til transport, entré og lignende, er det borgeren selv,
der betaler, også for medarbejderen.
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Daghjem, herunder også
demenspladser
1. Lovgivning

Servicelovens §§ 83, 84 og 86, stk. 2

2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Borgerens behov for vedligeholdende aktiviteter i
hverdagen.
Borgere og pårørendes behov for tryghed og aflastning
i hverdagen.

3. Hvad er formål med
indsatsen

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?



At støtte borgeren i at blive boende i eget
hjem, så længe det ønskes



At give borgeren mulighed for socialt samvær



At skabe tryghed i hverdagen og at aflaste dine
pårørende

Et daghjemstilbud er et dagtilbud til borgere, som har
vanskeligt ved eller er ude af stand til at tage vare på
sig selv, og hvor et daghjemstilbud kan forbedre
borgerens mulighed for at forblive i eget hjem.
Borgeren kan have stort behov for motivation, støtte,
omsorg og pleje og meningsfulde stimuli eller
aktiviteter.
Samtidig vurderes borgeren til at kunne få udbytte af
det samlede daghjemstilbud og/eller den pårørende
har behov for aflastning.

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Tilbuddet kan omfatte:
•
•
•
•
•
•

Pleje, omsorg og aktiviteter
Socialt samvær
Motivation og støtte til at kunne mestre
hverdagslivets forskellige situationer
Mad
Middagshvil i hvilestol eller seng
Transportmulighed efter behov

Daghjemstilbuddet vil blive tilpasset og justeret
løbende.
6. Indsatsens omfang

Ophold på daghjem foregår på hverdage i dagtimerne.
Ved visitationen vurderes det individuelt, hvor mange
dage om ugen borgeren skal have tilbuddet.
Daghjemstilbuddets varighed vil variere i tid og
længde efter individuelle behov og nærmere aftaler.
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7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Genoptræning - jf. § sundhedslovens § 140 og
servicelovens § 86, stk. 1 - og vedligeholdelsestræning
efter individuelt vurderet behov kræver særskilt
visitation. Derfor er det ikke automatisk indeholdt i
daghjemstilbuddet.

8. Leverandør og frit valg

Der er ikke frit valg.

9. Kompetencekrav til
udfører

Udføres af tværfagligt personale med sundhedsfagligeterapeutfaglige- eller/og pædagogisk baggrund.
Såfremt der til en stilling ikke kan rekrutteres
uddannet personale, ansættes der ufaglært personale i
en kortere periode.
Det påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven
løses på faglig forsvarlig vis.

10.Kvalitetsmål for indsatsen

Silkeborg Kommune har som kvalitetsmål:







11.Hvordan følges op på
målene

At borgeren tildeles en fast kontaktperson
At tilbuddet tilrettelægges i samarbejde med
borgeren ud fra dennes ønsker og behov
At der opstilles mål for daghjemsopholdet i
samarbejde med borgeren og dennes
pårørende, samt at der løbende følges op på
målene
At der er sammenhæng mellem målet for
daghjems opholdet og målene for de øvrige
ydelser, borgeren får
Transporttiden begrænses til at være så kort
som muligt. Men det bedste sted for borgeren
vægtes individuelt

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

12.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borger tilfredshedsundersøgelse.
Borgeren betaler for eventuel mad, drikke og transport
efter gældende takster.
Endvidere betaler borgeren for eventuelle materialer,
arrangementer og udflugter.

13.Særlige forhold

Det vil løbende blive vurderet, om borgeren fortsat kan
profitere af at benytte daghjemmet.
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Afløsning i hjemmet
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Servicelovens § 84
Praktisk hjælp og støtte til at skabe nødvendig
struktur og sammenhæng i hverdagen, herunder
understøtte at den pårørendes behov for at komme
væk hjemmefra, tilgodeses.

3. Hvad er formål med
indsatsen

Formålet med afløsning i eget hjem er:

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?



At understøtte, at personen med den nedsatte
fysiske eller psykiske funktionsevne kan blive i
eget hjem



At give den pårørende et frikvarter, der kan
bidrage til at bevare egen sundhed og
livskvalitet

Borgere, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv,
og hvor det fagligt vurderes, at det er uforsvarligt at
lade borgeren være alene i selv kortere perioder.
Det er en betingelse, at borgeren med den nedsatte
fysiske eller psykiske funktionsevne, kun med meget
eller fuldstændig hjælp, kan varetage egne behov, og
at den pårørende varetager hele- eller væsentlige dele
af den personlige pleje/tilsyn/omsorg.
Behov for afløsning vurderes i forhold til familiens
samlede ressourcer og belastning.
Der kan som udgangspunkt ikke bevilges afløsning i
eget hjem, hvis personen med den nedsatte
funktionsevne har en daghjemsplads.

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Afløsning i eget hjem kan omfatte følgende:


Afløsning, hvor den pårørende har mulighed for
at forlade hjemmet, mens der bliver draget
omsorg for borgeren

Som udgangspunkt foregår aktiviteterne i borgerens
eget hjem.
Aktiviteter tager udgangspunkt i den enkelte borgers
ønsker, situation og behov. Det kan fx være:




Samtale og samvær
Kortspil
Gåtur
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6. Indsatsens omfang

Omfanget vurderes individuelt efter konkret behov og
kan fortløbende højest ydes op til tre timer ugentlig
som planlagt ydelse.
Herudover kan Silkeborg Kommune give rådgivning i
forhold til frivillige organisationer, der tilbyder
afløsning i eget hjem.

7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Afløsning ydes som hovedregel på hverdage i
dagtimerne mellem kl. 8.00 og kl. 17.00.
Der kan som udgangspunkt ikke ydes planlagt
afløsning i eget hjem i hele eller halve dage.
Ved behov for det, tilbyder vi ophold i daghjem, jfr.
kvalitetsstandard for Daghjem.
Der kan ikke ydes døgnafløsning i eget hjem. Ved
behov for døgnafløsning tilbydes midlertidigt ophold
uden for hjemmet, jfr. kvalitetsstandard for
Midlertidigt ophold.
Der gives ikke afløsning i perioder, hvor personen med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er indlagt, er
på midlertidigt ophold uden for hjemmet eller af
anden årsag ikke opholder sig i hjemmet.
Der kan ikke ydes aflastning, hvis hjælpen leveres af
en § 94-hjælper.

8. Leverandør og frit valg

Afløsning er omfattet af frit valg og følger
leverandøren af personlig pleje.

9. Kompetencekrav til
udfører

Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund, og medarbejderne skal
have demensfaglige kompetencer.
Såfremt der til en stilling ikke kan rekrutteres
uddannet personale, ansættes der ufaglært personale
i en tidsbegrænset periode. Det påhviler altid
leverandøren at sikre, at opgaven løses på faglig
forsvarlig vis.

10.Kvalitetsmål for indsatsen

Silkeborg Kommune har som kvalitetsmål:







At borgeren skal opleve at modtage den tildelte
afløsning
At hjælpen ydes med omsorg, nærvær og
respekt
At det tilstræbes, at afløsning leveres af
samme hjælper
At tilrettelæggelsen af afløsningen sker i et
samarbejde med borgeren
At pårørende kan føle sig tryg ved at overlade
borgeren til hjælpernes pleje og omsorg
At afløsning i eget hjem sker i
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overensstemmelse med Kvalitetsstandarden

11.Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

12.Hvad koster indsatsen for
borgeren
13. Særlige forhold

Borger tilfredshedsundersøgelse.
Indsatsen er gratis.
Der kan bevilges aflastende rengøring til husstanden,
hvor borgeren har et omfattende behov for pleje, og
hvor denne pleje ydes helt eller delvist af
ægtefælle/samboende, som i forvejen ikke er aflønnet
for at varetage plejen.
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Midlertidige pladser
Borgere med demens
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Servicelovens §§ 83a, 83, 84, 86 og
sundhedslovens § 138
Dementes særlige behov for trygge rammer med
begrænset stimuli mv. og specialiseret faglighed.
Aflastning af pårørende til demente.

3. Hvad er formål med
indsatsen

Sikre, at borgere får en bedre trivsel og bedre samspil
med sine omgivelser, og at pårørende får den
nødvendige aflastning.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Borgere i eget hjem med en adfærd, der i høj grad
hæmmer borgerens trivsel og samspil med
omgivelserne.
Borgere med demens, der har et behov for pleje,
sygepleje, træning og omsorg, som ikke kan
varetages i eget hjem.

5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

6. Indsatsens omfang

Der kan foreligge en indstilling fra en
demenskonsulent i forhold til demenspladserne.
 Specialiseret tværfaglig indsats for den enkelte
borger målrettet mod bedre trivsel og samspil
med omgivelser
 Sansestimuli tilpasset den enkeltes behov og
formåen
 Personlig pleje
 Praktisk hjælp
 Sygepleje
 Vedligeholdende træning
 Fuld forplejning
 Bindeled til pårørende
 Fast kontaktperson under opholdet
 Socialpædagogisk behandling
 Musikterapeutisk behandling
 Kontakt til demenskonsulenterne
 Formidling og undervisning til andre
plejepersonaler/ faggrupper, når borgeren
flytter hjem
Opholdets varighed vil bero på en individuel
vurdering, og kan være af kortere eller længere
varighed - dog som udgangspunkt maksimalt to til tre
måneder.
Indsatsen kan både iværksættes planlagt og akut.

7. Leverandør og frit valg

Midlertidigt ophold er ikke omfattet af frit valg.
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8. Kompetencekrav til
udfører

9. Kvalitetsmål for indsatsen

10.Hvordan følges op på
målene

Personalegruppen består af social- og
sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og
terapeuter.
Personalet skal have demensfaglige kompetencer og
samarbejder tæt med demenskonsulenterne.
 Borgeren tildeles en kontaktperson
 Der udarbejdes - i samarbejde med borgeren
og gerne pårørende – et formål og en plan
forud for opholdet. Ved akutte ophold
udarbejdes det senest tre hverdage efter
ankomsten
 Borgeren oplever at få den nødvendige hjælp
og støtte til at nå de aftalte mål
 Der laves aftaler om den nødvendige hjælp og
støtte, når borgeren kommer hjem
Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

11.Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borger tilfredshedsundersøgelse.
Den faglige indsats er gratis, men borgeren betaler
for:
 Mad, leje af linned, håndklæder og
rengøringsmidler efter gældende takst
 Transport til og fra den midlertidige plads
 Transport af prøver til egen læge
 Udbringning af medicin fra apotek
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Vurderings- og afklaringsophold og
aflastning af pårørende (Fuglemosen og
Gødvad)
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen

Servicelovens §§ 83a, 84, 86, sundhedslovens
§§ 138 og 140
 At vurdere borgerens fremtidige behov
 At aflaste ægtefælle, forældre og andre nære
pårørende, der passer en borger med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne

3. Hvad er formål med
indsatsen

Tilbyde midlertidigt ophold til borger, der i en periode,
har et særligt behov for omsorg og pleje.
Tilbyde midlertidigt ophold til borgere, hvor pårørende
har behov for aflastning.
Tilbyde midlertidigt ophold med henblik på
rehabilitering og/eller vurdering og afklaring af
fremtidig boform og i specielle tilfælde afvente tilbud
om anden boform.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen
samt kriterier for
tildeling af indsatsen?

5. Hvilke
aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen



Borgere med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, hvor der er vurderet et
rehabiliteringspotentiale, og som ikke kan
passes i eget hjem



Borgere, som passes af ægtefælle, forældre
eller andre nære pårørende i eget hjem, hvor
optimal hjælp og / eller pleje i hjemmet ikke
kan tilgodese borgerens behov, når
vedkommende, der vanligt hjælper, ikke er i
hjemmet



Borgere, hvor det er uafklaret, om borgeren
kan komme tilbage til egen bolig

Indsatsen er med udgangspunkt i borgerens behov og
kan omfatte:










Personlig pleje
Praktisk bistand
Sygepleje
Rehabilitering, træning og genoptræning
Måltider
Vurdering af fremtidigt botilbud
Løbende vurdering af funktionsevnen
Afklaring af borgerens evne til at strukturer og
mestre hverdagen
Bindeled til de pårørende
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6. Hvilke
aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Indsatsen er ikke en erstatning for andre kommunale,
regionale tilbud og / eller indlæggelse i sygehusregi.

7. Leverandør og frit valg

Afklarings- og vurderingsophold er ikke omfattet af frit
valg.

8. Kompetencekrav til
udfører

Der arbejder ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter og
servicemedarbejdere. Alle har fokus på rehabilitering.

9. Kvalitetsmål for
indsatsen






10. Hvordan følges op på
målene

Borgeren får en kontaktperson
Der udarbejdes - i samarbejde med borger og
gerne pårørende – et formål og en plan under
opholdet. Ved akutte ophold udarbejdes det
senest tre hverdage efter ankomsten
Borgeren oplever at få den nødvendige hjælp
og støtte til at nå de aftalte mål
Der er aftaler om den nødvendige hjælp og
støtte, når borgeren kommer hjem

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.
Borger tilfredshedsundersøgelse.

11. Hvad koster indsatsen
for borgeren

Den faglige indsats er gratis, men borgeren betaler
for:
 Mad, leje af linned, håndklæder og
rengøringsmidler efter gældende takst
 Transport til og fra den midlertidige plads
 Transport af prøver til egen læge
 Udbringning af medicin fra apotek
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Akutpladser
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen
3. Hvad er formål med
indsatsen

Servicelovens §§ 83a, 84 og sundhedslovens §
138
Dække borgers behov for akut / subakut behov for
tæt observation, pleje/sygepleje, ukompliceret
behandling i en tidsbegrænset periode.
Akutpladserne medvirker til at sikre hensigtsmæssige
og sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde
med de praktiserende læger, vagtlæger og
hospitalerne.
Akutpladserne medvirker til, at uhensigtsmæssige
indlæggelser og genindlæggelser forebygges.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen
samt kriterier for
tildeling af indsatsen?

Målgruppen for akutpladser er ikke defineret af
bestemte diagnoser, men derimod af borgerens
samlede situation fysisk, psykisk og socialt:





5. Hvilke
aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Borgere, hvor borgerens tilstand og samlede
situation er ustabil og akut ændret/forværret
Borgere, der akut har brug for høj kvalificeret
pleje/observation og kompetent iværksættelse
af lægeordineret behandling, men hvor
specialiseret indsats i hospitalsregi ikke er
nødvendig
Borgerens akutte ændrede tilstand forventes at
kunne stabiliseres via tværfaglig indsats
indenfor maksimum tre dage.

I samarbejde med borger og på baggrund af en
konkret og individuel vurdering, afgøres det, hvordan
tilbuddet skal sammensættes.
Ved opholdets start gennemføres en systematisk
helhedsvurdering (fysisk, psykisk og socialt) for at
identificere borgers behov.
Herefter laver vi relevante handleplaner i samarbejde
med borger og/eller pårørende.
Den helhedsorienteret indsats planlægges og justeres
med udgangspunkt i borgers behov og kan bl.a.
omfatte:




Akut, kompleks og/eller grundlæggende
sygepleje, herunder, fx tæt observation i form
af TOBS, inkl. måling af vitale værdier,
blodsukker og urinprøver
Ernæringsvurdering og relevant indsats fx
vejledning eller væsketerapi, administration af
ordineret sondeernæring

55









6. Indsatsens omfang

Psykosocial støtte fx ved depression
Personlig pleje
Udredning og behandling, herunder udførsel af
ordineret lægefaglig behandling, fx behandling
af obstipation/diarre, inhalations- og
iltbehandling. medicinhåndtering, fx
medicinregulering / administration af IVbehandling
Koordinering internt i kommunen i forbindelse
med overgang til eget hjem
Rehabilitering, fx støtte op om og styrke
borgeren i aktiv deltagelse fx ved personlige
opgaver, måltider, forflytninger og
gangfunktion.
Indarbejdelse af nye rutiner - eventuelt med
anvendelse af hjælpemidler mv.

Det akutte ophold er på max tre døgn.
I de tilfælde, hvor borgeren ikke kan udskrives
indenfor denne tidsramme, tages kontakt til
visitationen med henblik på videre plan.

7. Hvilke
aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Ved indlæggelse på akutplads påbegyndes
udskrivelsesplan med det samme.
Hvis målet og borgerens behov kan dækkes med
iværksættelse af andre indsatser tilbydes akutplads
ikke.
Indsatsen er ikke en erstatning for andre kommunale,
regionale tilbud og / eller indlæggelse i sygehusregi.

8. Leverandør og frit valg

Er ikke omfattet af frit valg.

9. Kompetencekrav til
udfører

Der arbejder ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter og
servicemedarbejdere. Alle har fokus på rehabilitering.

10.Kvalitetsmål for
indsatsen

11.Hvordan følges op på
målene




Borgeren får en kontaktperson
Der udarbejdes - i samarbejde med borger og
gerne pårørende – et formål og en plan for
opholdet inden for 24 timer ved indledning af
ophold
 Borgeren oplever at få den nødvendige hjælp
og støtte til at nå de aftalte mål
 Der er aftaler om den nødvendige hjælp og
støtte, når borgeren kommer hjem
Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.
Borger tilfredshedsundersøgelse.
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12.Hvad koster indsatsen
for borgeren
13. Særlige forhold

Indsatsen er gratis.
Akutteamet visiterer efter henvendelse fra egen læge,
vagtlæge, visitation eller områdets sygeplejerske.
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Palliative pladser
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen
3. Hvad er formål med
indsatsen
4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen
samt kriterier for
tildeling af indsatsen?
5. Hvilke
aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Servicelovens S 83a,83, 84 og 86 og
sundhedslovens § 138 og 140
Lindrende behandling og pleje.
At tilbyde borgere pleje, omsorg, træning med et
palliativt sigte.
Borgere med livstruende sygdomme med behov for
lindring.











Personlig pleje
Praktisk bistand
Sygepleje
Lindrede behandling
Vedligeholdende træning
Måltider
Vurdering af fremtidigt botilbud.
Løbende vurdering af funktionsevnen
Afklaring af borgerens evne til at strukturer og
mestre hverdagen
Bindeled til de pårørende

Borgerens behov skal ligge til grund for indsatsen i det
tværfaglige team.
6. Hvilke
aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Hvis målet og borgerens behov kan dækkes med
iværksættelse af andre indsatser tilbydes midlertidigt
ophold ikke.
Indsatsen er ikke en erstatning for andre kommunale,
regionale tilbud og / eller indlæggelse i sygehusregi.

7. Leverandør og frit valg

Midlertidigt ophold er ikke omfattet af frit valg.

8. Kompetencekrav til
udfører

Der arbejder ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker,
social- og sundhedsassistenter og
servicemedarbejdere. Alle har fokus på rehabilitering.

9. Kvalitetsmål for
indsatsen

10. Hvordan følges op på
målene




Borgeren får en kontaktperson
Der udarbejdes, i samarbejde med borgeren og
gerne de pårørende, et formål og en plan forud
for opholdet
 Borgeren oplever at få den nødvendige hjælp
og støtte til at nå de aftalte mål
Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.
Borger tilfredshedsundersøgelse.
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11. Hvad koster indsatsen
for borgeren

Den faglige indsats er gratis, men borgeren betaler
for:
 Mad, leje af linned, håndklæder og
rengøringsmidler efter gældende takst
 Transport til og fra den midlertidige plads
 Transport af prøver til egen læge
 Udbringning af medicin fra apotek
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Døgngenoptræning Silkeborg
Genoptræning (SKG)
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen
3. Hvad er formål med
indsatsen

Servicelovens §§ 83a, 84 og 86 samt
sundhedslovens § 138 og 140.
Døgngenoptræning, hvor træningen foregår i alle
elementer i hverdagen.
Så vidt muligt at genvinde det funktionsniveau, som
borgeren havde umiddelbart før den hændelse eller
sygdom, der førte til den aktuelle sygehusbehandling
eller opnå bedst mulige funktionsevne:


Bevægelses- og aktivitetsmæssig, kognitiv
(evnen til at tale, ræsonnere, tænke og
problem løse), emotionelt og socialt

Indsatsen er målrettet, tidsbegrænset og koordineret,
og skal øge/vedligeholde sin helbredstilstand og/eller
forbedre/genvinde funktionsevnen.
4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen
samt kriterier for
tildeling af indsatsen?

Borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for
genoptræning gennem hele døgnet. Fx på grund af
følger efter hjerneskade, ulykker eller
amputation.
Borgere, der har behov for et særligt og mere
intensivt træningsforløb.

5. Hvilke
aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Borgere med en genoptræningsplan efter § 140 vil
være stratificeret på hhv. basis og avanceret niveau,
hvor udgangspunktet på SKG er, at borgeren har en
genoptræningsplan på avanceret niveau.
Genoptræningen foregår på Silkeborg
Genoptræningscenter, Remstruplund.
Ved afslutningen af forløbet er der en flydende
overgang til eget hjem hvor borger, pårørende og
personalet superviseres/instrueres i de indlærte
færdigheder og teknikker.
Der tilknyttes tværfagligt personale, ligesom der er
tæt samarbejde med relevante interne såvel som
eksterne samarbejdspartnere.
På avanceret niveau er der endvidere tilknyttet
neuropsykolog, ligesom nogle forløb på SKG kan
suppleres af § 85 støtte.
På Silkeborg Genoptræningscenter kan der endvidere
løses både grundlæggende og komplicerede
sundhedsfaglige opgaver.
Genoptræningen retter sig imod almindelige daglige
færdigheder, som borgeren har brug for i sin hverdag:
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6. Hvilke
aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Personlige daglige færdigheder
Hjemlige gøremål
Sociale færdigheder

Træningen skal endvidere understøtte, at borgeren i
videst muligt omfang kan vende tilbage til sit normale
liv, herunder uddannelse, beskæftigelse og
fritidsaktiviteter.
 Professionel pædagogisk og psykologisk indsats
 Fysioterapeutisk behandling, hvor den primære
ydelse er ultralyd, laser, massage eller
varmebehandling
 Bassintræning

7. Leverandør og frit valg

Er ikke omfattet af frit valg.

8. Kompetencekrav til
udfører

På genoptræningscentret arbejder der ergo- og
fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter og servicemedarbejdere. Alle har
fokus på rehabilitering.

9. Kvalitetsmål for
indsatsen

Inden for tre dage efter borgerens ankomst afholdes
der et målmøde, der omhandler borgerens mål for
opholdet.

10.Hvordan følges op på
målene

Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

11.Hvad koster indsatsen
for borgeren

Borger tilfredshedsundersøgelse.
Den faglige indsats er gratis, men borgeren betaler
for:





Mad, leje af linned, håndklæder og
rengøringsmidler efter gældende takst
Transport til og fra opholdsstedet
Transport af prøver til egen læge
Udbringning af medicin fra apotek
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Indsatser i plejeboliger
1. Lovgivning
2. Hvilke behov dækker
indsatsen
3. Hvad er formål med
indsatsen

Servicelovens §§ 83a, 83, 86
Sundhedslovens §§ 138 og 140
Borgerens behov for hjælp og aktiviteter i hverdagen i
en plejebolig.
Formålet med hjælpen efter indflytning er fortsat at
fremme den enkeltes mulighed for i videst muligt
omfang at klare sig selv eller lette den daglige
tilværelse og forbedre den enkeltes livskvalitet.
Alle indsatser gives således med et mestrende og
forebyggende sigte.

4. Målgruppe - Hvem kan
modtage indsatsen samt
kriterier for tildeling af
indsatsen?

Borgere der ud fra en helhedsvurdering visiteres til en
plejebolig efter følgende kriterier:









5. Hvilke aktiviteter/hjælp
indgår i indsatsen

Behov for omfattende hjælp og pleje
Vanskeligt at yde den nødvendige hjælp i
nuværende bolig
Ude af stand til at strukturere hverdagen
Vanskeligt ved eller er ude af stand til at tage
initiativ til at spise og drikke
Kan ikke tilkalde hjælp
Har behov for beskyttelse mod sig selv eller
andre
Har et særligt behov for at forebygge social
isolation
Har et særligt stort behov for psykisk tryghed

Videreførelse af daglige rutiner, herunder:







Terapeutisk status
Hjælp og omsorg døgnet rundt, herunder
tilkald
Rehabilitering efter § 83a
Vedligeholdende aktivitet og træning
Genoptræning
Sygepleje

6. Indsatsens omfang

Indsatsens omfang afhænger af den enkelte borgers
situation.

7. Hvilke aktiviteter/opgaver
indgår ikke i indsatsen

Som udgangspunkt gives der ikke ledsagelse ud af
huset.
Teknisk assistance i forbindelse med ind- og
fraflytning.

8. Leverandør og frit valg

Herudover henvises der til kvalitetsstandarder for
personlig pleje og praktisk hjælp.
Plejeboliger i Silkeborg Kommune eller leverandører
godkendt af Silkeborg Kommune.
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9. Kompetencekrav til
udfører

Udføres som hovedprincip af personale med social- og
sundhedsfaglig baggrund.
Herudover kan opgaverne udføres af andet uddannet
personale såsom terapeuter og pædagogisk personale.
Såfremt der til en stilling ikke kan rekrutteres
uddannet personale, ansættes der ufaglært personale
i tidsbegrænsede perioder.
Det påhviler altid leverandøren at sikre, at opgaven
løses på faglig forsvarlig vis.

10. Kvalitetsmål for indsatsen

Silkeborg Kommune har som kvalitetsmål, at borgeren
skal opleve, at hjælpen og støtten leveres i
overensstemmelse med kvalitetsstandarden, således:


11. Hvordan følges op på
målene

At borgeren oplever at have indflydelse på sin
egen hverdag
 At borger modtager den planlagte hjælp og
støtte
 At hjælpen ydes med omsorg, nærvær og
respekt
 At hjælpen udføres i et samarbejde med
borgeren
 At borgeren støttes i at deltage aktivt
 At hjælpen tilpasses, såfremt ændringer i
borgerens behov
 At indflytningssamtale som udgangspunkt
afholdes indenfor de første to uger
 At opfølgningssamtale som udgangspunkt
afholdes senest tre måneder efter indflytningen
 At borgeren har en kontaktperson
Leverandørens kvalitetsopfølgning.
Myndighedssektionens kvalitetsopfølgning og tilsyn.

12. Hvad koster indsatsen for
borgeren

Borger tilfredshedsundersøgelse.
Indsatserne er gratis, men der opkræves betaling for
mad, rengøringsartikler mv. Takster for dette bliver
fastsæt årligt af byrådet. Samtidig betaler borger
almindelig husleje.
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