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Hvem er Ældre og Demens?
Forebyggelse og
rehabilitering

Demens
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Videnscenter
for værdig
ældrepleje

Rammerne for rehabiliteringsforløb
Det kommunale selvstyre
−Lov om social service sætter den overordnede ramme
for rehabiliteringsforløb
−Inden for den overordnede rammelovgivning er det
kommunernes opgave selv at afgøre, hvordan de vil nå i
mål
−I forhold til ældreområdet betyder det, at fx
Sundhedsstyrelsen ikke har myndighed til at bestemme,
hvordan kommunerne skal agere
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Kommunernes forpligtigelse – hvad står der i loven?
§ 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, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og
konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.
− Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og
udføres helhedsorienteret og tværfagligt.
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for
rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte
modtager af forløbet.
− Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet
skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under
rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette
ske i samarbejde med modtageren.
− Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et
rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under
forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen
og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens
funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et
rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere
modtagerens behov for hjælp efter § 83, jf. § 83, stk. 6.
Kilde: Serviceloven
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”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”.
Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i
Danmark" (2004)

Udvalgt viden på området
−Vejledning om hjælp og støtte efter
serviceloven
−Analyse fra Social- og
Indenrigsministeriets
Benchmarkingenhed
−Praksisundersøgelse af
Servicelovens § 83 a
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Vejledning om hjælp og støtte efter
serviceloven

I denne vejledning om hjælp og støtte på det sociale område (vejledning nr. 2 til
serviceloven) uddybes reglerne om en række af servicelovens tilbud til personer med
behov for hjælp og støtte, f.eks. ældre, personer med handicap mv.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170634
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Områder der beskrives i vejledningen
− Sammenhæng mellem rehabiliteringsforløb
og hjemmehjælp
− Formål og indhold
− Målgruppen
− Korterevarende og tidsafgrænset
− Borgerens samlede situation
− Hjælp under rehabiliteringsforløb
− Løbende tilpasning af hjælpen og støtten
− Tilrettelæggelsen og udførslen af
rehabiliteringsforløb
− Motivation og inddragelse af borgeren
− Helhedsorienteret og tværfagligt
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− Mål for det enkelte rehabiliteringsforløb
− Ændring i målene
− Samlet beskrivelse af forløbet
− Inddragelse af private/ikke-offentlige
aktører
− Opfølgning efter rehabiliteringsforløb
− Hvis borgeren ikke gennemfører
rehabiliteringsforløbet
− Sammenhæng med andre lovbestemmelser
− Myndighed og drift
− Særlig overgangsbestemmelse
− Afgørelse om rehabiliteringsforløb

Målgruppen
”Det forudsættes, at også borgere med et stort
plejebehov og beboere i
plejeboliger/plejecentre kan have gavn af et
rehabiliteringsforløb. Ingen borgere er på
forhånd udelukket fra at blive tilbudt et
korterevarende og tidsafgrænset
rehabiliteringsforløb.”
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Korterevarende og tidsafgrænset
”Typisk af 8-12 ugers varighed”
”Det er borgerens situation, som er styrende for
varigheden af rehabiliteringsforløbet. Ud over
de fastsatte mål for rehabiliteringsforløbet (…)
kan kommunalbestyrelsen også fastsætte
milepæle og delmål undervejs, der sikrer, at
borgerens situation er styrende for varigheden
af forløbet.”

Borgerens samlede situation
”Vurderingen af om, borgeren skal tilbydes et
rehabiliteringsforløb, indebærer endvidere en
vurdering af, om det er realistisk, at borgeren
vil kunne opnå de ønskede forbedringer af
funktionsevnen gennem et korterevarende og
tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Det
indbefatter bl.a. en vurdering af, om det er
muligt at gøre noget ved de bagvedliggende
årsager til funktionsnedsættelsen, eller om det
er muligt, på trods af funktionsnedsættelsen, at
udvikle modtagerens evne til at klare flere
opgaver selv.”
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Hjælp under rehabiliteringsforløb
…”Det kan endvidere dreje sig om træning i
sociale aktiviteter som f.eks. at deltage i
foreningsliv eller styrke kontakt til netværket.
Ofte kan der være brug for en kombination af
flere indsatser. Træning kan indgå som et
element i rehabiliteringsforløbet. Et
rehabiliteringsforløb efter § 83 a udelukker dog
ikke, at borgeren fx også kan have behov for et
egentligt træningsforløb efter servicelovens § 86
sideløbende med rehabiliteringsforløbet.”

Løbende tilpasning af hjælpen og
støtten
Der skal tages højde for, at
modtagerens funktionsevne kan
udvikle sig i såvel op- som
nedadgående retning under
rehabiliteringsforløbet f.eks. fordi
borgeren genvinder sin funktionsevne
hurtigere end først antaget, eller fordi
borgeren bliver svækket på grund af
sygdom eller andre begivenheder.
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Motivation og inddragelse af borgeren
Da modtagerens motivation er central for gennemførelse
af forløbet, er det vigtigt, at borgerens egne ønsker er
omdrejningspunktet for samarbejdet omkring
målfastsættelsen og selve indsatsen. Modtagerens egne
ønsker om f.eks. selv at kunne klare personlig hygiejne eller
at kunne genoptage udadvendte sociale aktiviteter vil ofte
være den motiverende faktor i forhold til at indgå i et
rehabiliteringsforløb. Kravet om, at målfastsættelsen skal
ske i samarbejde med borgeren, betyder, at kommunen
skal gå i dialog med borgeren i forhold til, om borgeren er
eller kan blive motiveret for at indgå aktivt i
rehabiliteringsforløbet.

Helhedsorienteret og tværfagligt
…”igennem hele forløbet skal inddrages det
relevante f.eks. social- og sundhedsfaglige
personale i forhold til den enkelte modtagers
konkrete rehabiliteringsforløb. De involverede
medarbejdere skal arbejde på tværs i forløbet
for at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold
til den enkelte modtager.”
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”Et element i en rehabiliteringsindsats kan f.eks.
være at facilitere en kontakt til andre
hjælpemuligheder. Det kan være relevant at
skabe kontakt til frivillige organisationer eller
foreninger, f.eks. hvis modtageren af hjælpen er
ufrivilligt ensom eller socialt isoleret, eller det
kan være relevant at vurdere, om der er behov
for f.eks. psykologisk støtte i en periode.”

Inddragelse af private/ikkeoffentlige aktører
Kommunerne bør generelt
overveje, om de lokale forhold –
herunder leverandørsituationen –
giver mulighed for at inddrage
private leverandører i
rehabiliteringsforløbene, herunder
for at sikre kontinuiteten for
modtagere af hjælp efter § 83, som
allerede har valgt en privat
leverandør.
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Opfølgning efter rehabiliteringsforløb
Et rehabiliteringsforløb kan for eksempel resultere i, at
modtageren af indsatsen bliver helt selvhjulpen, således at
den pågældende person selv kan varetage alle gøremål i
dagligdagen, eventuelt understøttet af hjælpemidler eller
velfærdsteknologi. Et rehabiliteringsforløb kan også medføre,
at modtageren af indsatsen opnår delvis selvhjulpenhed i
forhold til varetagelse af dele af opgaverne i dagligdagen,
f.eks. at den pågældende bliver i stand til selv at købe ind,
men fortsat har brug for hjælp til rengøring. For andre
modtagere af indsatsen kan et rehabiliteringsforløb betyde,
at modtageren kan blive bedre til at håndtere hverdagen
med en given funktionsnedsættelse.

Hvis borgeren ikke gennemfører
rehabiliteringsforløbet
…”kommunalbestyrelsen har en
pligt til at vurdere modtagerens
behov for hjælp efter § 83, hvis
borgeren ikke gennemfører
rehabiliteringsforløbet.”
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”Der kan være flere årsager til, at en borger ikke gennemfører
et rehabiliteringsforløb. For eksempel kan borgeren blive syg
under rehabiliteringsforløbet og dermed ikke være i stand til at
gennemføre rehabiliteringsforløbet, eller borgeren kan have
svært ved at finde motivationen. Det kan også skyldes, at
borgeren ikke magter at gennemføre et
rehabiliteringsforløb eller at borgeren modsætter sig. Det er
dermed borgerens aktuelle behov, der er afgørende ved
kommunalbestyrelsens vurdering af borgerens behov for
hjælp efter § 83 og ikke årsagen til, at borgeren ikke
gennemførte rehabiliteringsforløbet.”

Drøftelse om vejledning
−Har I brugt vejledningen i jeres arbejde med
rehabiliteringsforløb – kunne I forestille jer at gøre det?
−Var der noget i gennemgangen af vejledningen I lagde
særligt mærke til?

Side 14

Analyse fra Social- og Indenrigsministeriets
Benchmarkingenhed
I analysen er undersøgt, hvordan
kommunerne har valgt at løse
rehabiliteringsopgaven efter § 83a i
serviceloven. Analysen baserer sig på et nyt
datagrundlag indsamlet i 17 kommuner.
Analysen viser blandt andet, at der er forskel
på, hvordan kommuner rent organisatorisk
løser opgaven, hvor mange
rehabiliteringsforløb den enkelte kommune
gennemfører, og hvad forløbene består af.
Kilde: https://simb.dk/analyser/aeldre-og-sundhed/nyanalyse-af-rehabilitering-efter-83a-i-serviceloven/
Side 15

Konklusioner fra analysen
− Stort politisk fokus – men begrænset opfølgning
− Forskel på organisering og visitationspraksis – men bredt
kompetenceløft
− Stor spredning i antal og sammensætning af
rehabiliteringsmodtagere
− Borgere modtager ofte indsatser op til rehabiliteringsforløb
− Undersøgelse af borgernes status efter rehabilitering
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Side 17
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Drøftelse
−Er der noget der har overrasket jer i tallene?
−Er der nogle steder hvor I selv tænker, at I
adskiller jer fra resultaterne i analysen?
−Kan I bruge analysens resultater i jeres arbejder
med rehabiliteringsforløb? Hvordan?
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Praksisundersøgelse af
Servicelovens § 83 a
I forbindelse med indførelse af lovgivningen omkring
rehabiliteringsforløb efter § 83 a, blev det besluttet at
der skulle følges op på udviklingen heraf.
Det primære formål med praksisundersøgelsen af
servicelovens § 83 a var at give en dybdegående
beskrivelse af kommunernes praksis med § 83 a med
et todelt fokus:
1. Kommunal praksis for anvendelse af 83 a med fokus
på målsætning og tværfaglighed
2. Borgernes oplevelse af udbytte og inddragelse i
forløbene.
Kilde:
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2017/Juni/~/media/F
iler%20-%20dokumenter/Hjemmeboende-aeldre/RamboellSide 27
Praksisundersoegelse-servicelovens-juni-2017.ashx
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Side 29

Side 30
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Drøftelse
−Hvad tænke I om resultatet af borgerundersøgelsen?
−Bruger I selv borgertilfredshed i udviklingen af
rehabiliteringsforløb?
−Er det noget I kan gøre? Hvordan kan I bruge
resulstaterne?
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Lidt yderligere steder
at få inspiration

Styrket rehabiliteringsindsats til de svageste
ældre
− Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 ”Satspuljepartierne er enige om
vigtigheden i fortsat at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med
rehabiliteringsforløb på ældreområdet, således at flest mulige ældre får gavn af indsatserne.
Det gælder ikke mindst de svageste ældre med mere komplekse problemstillinger.”

Projektgruppe 1
Etablering/udvikling
af
rehabiliteringsteams
(Hvidovre, Greve,
Høje Taastrup,
Furesø)

Projektgruppe 2
Indsatser målrettet
borgere i
plejeboliger
(Esbjerg, Randers)

PULJE

EVALUERING
Projektgruppe 3
Metoder til
understøttelse af
tværfaglighed
(Guldborgssund,
Hillerød,
Frederikshavn)

Projektgruppe 4
Udvikling af
forløbskoordination
(Roskilde, FaaborgMidtfyn, Syddjurs)
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ERFA NETVÆRK

ANBEFALINGER

TEMADAGE

Klinisk retningslinje om systematisk anvendt målsætning
i rehabilitering til borgere +65 år, med behov for hjælp til
personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen
På baggrund af de gennemgåede studier
anbefales det, at rehabilitering i eget hjem, der
er målrettet borgere +65 år, med behov for
hjælp til personlig pleje og/eller praktisk
hjælp, inkluderer målsætning, som foregår i et
samarbejde mellem borger og fagperson.
Kilde:
http://www.cfkr.dk/retningslinjer/godkendteretningslinjer/kommunikation/kr-kl-maalsaetningrehab.aspx
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Målsætning omfatter:
− Systematisk identifikation af borgeroplevede problemområder
− Forhandling af målsætning over flere
seancer
− Etablering af kortsigtede og langsigtede mål
− Inddragelse af pårørende
− Tværfaglig kommunikation vedrørende
borgers mål
− Udarbejdelse af en individualiseret
handleplan
− Løbende justering af mål og handleplan

Demens og rehabilitering – med afsæt i
brugernes perspektiver (DEM-REHAB)
Formålet med dette projekt er at udvikle en praksis- og brugerbaseret model for rehabilitering ved
demens.
Består af følgende delprojekter:
− 1a) Review af evidens for rehabilitering ved demens
− 1b) Kortlægning af gældende praksis i Danmark hvad angår behovsvurdering, ikke-farmakologiske
interventioner ved AD og koordineringen af disse i individuelle forløb. Kortlægningen vil have
særligt fokus på brugerinddragelse. På baggrund af kortlægningen udvælges en tværsektoriel
rehabiliteringscase til del 2. Udvælgelsen sker i samarbejde med brugerpanel og faglig
ekspertgruppe
− 2) Undersøgelse af brugerperspektiver gennem kvalitative forløbsstudier i en tværsektoriel case
(demensklinik og kommune). Seks-otte brugere følges i halvandet år gennem interviews og
journalaudit. Her er der både fokus på rehabiliterings- og palliative behov
− 3) Udarbejdelse af en tværsektoriel model for rehabilitering ved AD i samarbejde med brugerpanel
og faglig ekspertgruppe.
Læs mere her: https://www.rehpa.dk/projekter/demens-og-rehabilitering-med-afsaet-i-brugernes-perspektiver-demrehab/
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Håndbog i rehabiliteringsforløb
på ældreområdet
Håndbogen indeholder fire temaer:
1. Rehabiliteringsforløbet beskriver fem faser i et
rehabiliteringsforløb
2. Implementering af rehabiliteringsforløb
beskriver de nødvendige overvejelser ved
implementering af rehabiliteringsindsatser
3. Centrale begreber og vidensgrundlag for
rehabiliteringsforløb beskriver grundlaget for
håndbogen
4. Redskaber til brug i rehabiliteringsforløb
beskriver udvalgte redskaber, der kan
anvendes i rehabiliteringsforløb
Find håndbogen her:
https://www.sst.dk/da/viden/aeldre/rehabilitering-afaeldre/haandbog-i-rehabiliteringsforloeb-paa-aeldreomraadet

Drøftelse
− Har I en fælles strategi for hvordan der
kommunikeres med/til borgeren?
− Har I klare arbejdsgange og beskrivelser
af samarbejdet på tværs af fagligheder?
(både internt og eksternt)
− Involveres pårørende systematisk hvor
det giver mening?
− Er der altid udpeget en
forløbskoordinator? På hvilken baggrund
bliver forløbskoordinatoren udpeget?
− Tilpasser I jeres dokumentation til dem
der (også) skal læse det? Får de rette
den rigtige viden?
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− Har i målt på borgernes tilfredshed med
rehabiliteringsforløb? Hvis ja, har I sat
nye tiltag i gang på den baggrund?
− Bruger I nøgletal på medarbejder-,
ledelses- eller politisk niveau? Er der
mulighed for at gøre det? Hvordan?
− Har I tilstrækkelig viden om andre
mulige tilbud til borgeren (fx i regi af
frivilligcentre, aktivitetscentre mm.).
Tænker I det ind i arbejder sammen med
borgeren?

