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Målgruppens omfang

Andelen af borgere på 67 år eller derover udgør 18 pct. af den samlede befolkning.

Behovet for hjælp i tal

•
•

Ældreområdet udgør 17 % (37,9 mia.) af de samlede kommunale
serviceudgifter.
De samlede gennemsnitlige hjemmeplejeomkostninger pr. person stiger
med alderen. De gennemsnitlige omkostninger for en 65-årig person er ca.
500 kr. For en person på 90 år er de tilsvarende omkostninger 10.000 kr.

Behovet for hjemmehjælp efter serviceloven

•

Behov for hjemmehjælp ydes efter serviceloven. Borgeren kan modtage
hjemmehjælp i eget hjem eller i en plejebolig.

•

Formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig
selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen
skal bygges på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen
tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den
enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den
enkelte.

De danske kommuner skal efter servicelovens § 83 tilbyde borgeren:
1) Personlig hjælp og pleje
2) Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
3) Madservice

Kommissionsanbefalinger

To kommissioner nedsat af regeringen har med en
række anbefalinger sat retning for fremtidens
hjemmehjælp I Danmark.
Nye perspektiver
• Se på borgeren som aktive deltagere med ressourcer
og potentialer
• Frihed til at leve så selvstændigt så muligt livskvalitet
• Hjælp og støtte til de mest skrøbelige
• Kvalitet i indsatsen og outcome – viden om hvad der
virker
• Sammenhængende forløb og mellem social- og
sundhedsindsats
• Brug af digitalisering og velfærdsteknologi som er
cost- effektiv og en hjælp for borgeren
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Fokus på borgerens ressourser frem for
begrænsningerne

Målgrupper
Ældre borgere der lever et
uafhængigt liv hvor målet er at
fastholde deres funktionsevne
Møde det individuelle
behov

Ældre der har behov for at
vedligeholde deres genvundne
funktionevne efter rehabilitering

Interventioner
Forebyggelse

Tilgang:
Arbejder med målet om
forebyggelse og rehabilitering

Ældre der har haft et tab af
funktioneevne som har behov for
at genvinde deres funktionevne

Interventioner der er
evidensbaserede og costeffective
Fokus på
funktionsevne,
potentiale og
ressourser

Skrøbelige ældre der ikke har
gavn af rehabilitering og som
har behov for hjælp og støtte til
at vedligeholde deres
funktionsevne

Rehabilitering

Hjælp og støtte

Kursændring - Rehabilitering i den
kommunale ældrepleje

KOMPENSATION

REHABILITERING
AUTONOMI

Tilrettelæggelse af
(hverdags)rehabiliteringsindsatser

• Forskelligt indhold og forskellig praksis
• Rehabilitering er: ”en målrettet og
tidsbestemt samarbejdsproces mellem
en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er at borgeren, som har eller
er i risiko for at få betydelige
begrænsninger i sin fysiske, psykiske
og/eller sociale funktionsevne, opnår et
selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens
hele livssituation og beslutninger og
består af en koordineret,
sammenhængende og vidensbaseret
indsats

Ny rehabiliteringsparagraf §83a

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et
korterevarende og tidsafgrænset
rehabiliteringsforløb til personer med nedsat
funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet
vurderes at kunne forbedre personens
funktionsevne og dermed nedsætte behovet
for hjælp efter § 83,

Evidens og kommunale erfaringer
3. Rehabilitation
– Experiences from the municipalities
Kommunale resultater – Fredericiamodellen
• En evaluering har vist at kommunen sparede 15 % af udgifterne til området svarende til15.9
mio. DKK .
• Der er dog ingen målinger der viser om borgeren faktisk forbedrede funktionsevne

• Danske kommuner indført hver deres version af rehabilitering med det formål at forbedre
funktionsevnen hos de ældre og spare ressourser til hjemmehjælp
Manglende evidensbaseret viden om effekten den internationale videnskabelige
studier har vist:
• Rehabilitering til ældre borgere over 65 år kan hjælpe ældre til at forbedre deres
funktionsevne og reducere behovet for hjælp og støtte i hverdagen i form af: Reduceret
risiko for at falde og funktionsevnetab, øget sandsynlighed for at kunne blive i eget hjem
,reduceret risiko for indlæggelse, nedsat sandsynlighed for at flytte i plejebolig
• i Australien er der gennemført en retrospektiv analyse af borgere, der har henholdsvis
modtaget og ikke modtaget rehabilitering, som viser mulige langtidseffekter.
Programmet har vist effekt i forhold til at reducere eller helt eliminere behovet for
hjemmeplejeydelser i op til tre år efter afslutning af indsatser

Model for rehebailiteringsforløb

En model i fem faser:
1. Visitation

2. Udredning
3. Målsætning

4. Målrettede
indsatser
5. Afslutning

1. Visitation og hvor en forløbsansvarlig er et
bærende element
Opgaver:
• Koordination af forløbet
• Facilitator for det tværfaglige samarbejde
• Ansvarlig for udredningsprocessen
• Sætter mål i samarbejde med borgeren
• Sikrer løbende opfølgning på mål og indsatser
Kompetencer:
• Undersøge og understøtte borgerens målsætninger for rehabilitering
(motivationsarbejde)
• Initiere og understøtte et ligeværdigt og målrettet samarbejde
mellem borger, pårørende og professionelle

2. I udredningen anvendes validerede
redskaber

Udredningen skal afdække borgerens
samlede funktionsevne jf ICF
• DEMMI (mobilitet)
• WHODAS (Selvoplevet
funktionsevne jf ICF)
• UCLA (Oplevet ensomhed)

Forløbsansvarlige udfører test

3. Målsætning, motivation og samarbejde
med borgeren

• Målsætning praktiseres
forskelligt i kommunerne
• Evidens for at målsætning på
baggrund af borgerens mål
er effektivt
• Kan anvender COPM som
afsæt for målsætning
• Vigtigt at arbejde
motiverende og med
teknikker fra MI

4. Rehabiliteringsforløb kræver tværfagligt
samarbejde

•

Hvert enkelt rehabiliteringsforløb kræver
tværfagligt samarbejde – typiske indsatser er
bl.a.:
– Medicingennemgang
– Ernæringsindsats
– Fysisk træning
– ADL-træning (træning i dagligdagens
aktiviteter)
– Hjælpemidler og/eller tilpasning af
omgivelser
– Indsatser mod ensomhed

5. Afslutning af rehabilteringsforløbet

Opnåede borgerresultater af indsatsen:
• Har borgeren nået sine mål
• Har borgeren forbedret sin funktionsevne
Resultater i relation til hjælpebehovet:
• Borgeren kan være blevet helt selvhjulpen og
derfor ikke have behov for hjemmehjælp
• Borgeren kan være blevet delvist selvhjulpen og
have reduceret sit behov for hjemmehjælp
• Borgeren kan have øget sin selvstændighed uden
dog at have mindsket sit behov for hjemmehjælp

Socialstyrelsens inspirationsmateriale og
kommende håndbog

Håndbogen beskriver
• Rehabiliteringsforløbet beskriver fem faser i et rehabiliteringsforløb
• Implementering af rehabiliteringsforløb beskriver de nødvendige
overvejelser ved implementering af rehabiliteringsindsatser
• Centrale begreber og vidensgrundlag for rehabiliteringsforløb
beskriver grundlaget for håndbogen
• Redskaber til brug i rehabiliteringsforløb beskriver udvalget redskaber,
der kan anvendes i rehabiliteringsforløb
• Afprøvningsmodel beskriver den model for rehabiliteringsforløb, der
afprøves og evalueres i Syddjurs og Slagelse Kommuner
•

Se mere på www.socialstyrelsen.dk

Vi er ikke i mål - vi er på vej
samler viden

