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Indsatsområder 

• Hverdagsrehabilitering 

• Forebyggelse af indlæggelse 

• Apopleksi 

• Palliation 

 

 

BAGGRUND 



INSTRUKSER 

• Systematisk målsætning i rehabilitering af borgere med 
behov for personlig pleje og/eller praktisk hjælp i 
hverdagen 

• Systematisk identifikation af pludselig nedsat 
funktionsevne hos den ældre medicinske patient/borger 
med risiko for indlæggelse pga. luftvejsinfektion 

• Systematisk identifikation af spisevanskeligheder hos den 
apopleksiramte borger 

• Systematisk identifikation af behov for palliativ indsats 
hos borgere med livstruende sygdom 

 

 



 

SYSTEMATISK ANVENDT 

MÅLSÆTNING I REHABILITERING TIL 

BORGERE + 65, MED BEHOV FOR 

HJÆLP TIL PERSONLIG PLEJE 

OG/ELLER PRAKTISK HJÆLP I 

HVERDAGEN 
 

INSTRUKS 



HVORFOR? 

 

Effekt i form af: 
• Øget helbredsbetinget livskvalitet 
• Øget sandsynlighed for at forbliver i eget hjem 
• Bedret målopfyldelse 
• Mindre afhængighed af hjælp til personlig pleje 
• Formindsket risiko for akut indlæggelse 
• Formindsket risiko for genindlæggelse  
• Kortere varighed af hjemmeplejeintervention 
• Reduceret timeforbrug til pleje og praktisk hjælp 

 



SYSTEMATISK MÅLSÆTNING 

Definitionen af ”Systematisk målsætning” 

Konsekvent brug af et gennemprøvet redskab eller metode, 
som kan hjælpe borger og fagperson til i samarbejde at 
sætte individuelle mål for indsatsen.  

 

I målsætningen indgår:  

• MÅLIDENTIFIKATION 

• MÅLFORHANDLING 

• PLANLÆGNING 

• EVALUERING 

 

 



MÅLGRUPPEN  

Borgere 
• + 65 år  
• Behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp 
• Modtager rehabilitering i hjemmet 
• Let til moderat nedsat funktionsevne  
• Ingen eller diskrete kognitive problemstillinger  
• I stand til at indgå i en samtale 
 
Sundhedsprofessionelle 
• Sygeplejersker  
• Social- og sundhedsassistenter og –hjælpere 
• Ergo- og fysioterapeuter  
• Andre sundhedsprofessionelle 

 



ANBEFALINGERNE 

• Systematisk identifikation af borgeroplevede 
problemområder  

• Forhandling af målsætning over flere seancer  

• Kortsigtede og langsigtede mål  

• Inddragelse af pårørende  

• Tværfaglig kommunikation omkring borgers mål  

• Udarbejdelse af en individualiseret handleplan ud fra 
fælles aftalte mål   

• Løbende justering af mål og handleplan efter behov    

 



AFPRØVNINGENS RAMMER 

• Afprøvningerne har fundet sted i perioden november 
2013 - maj 2014 

• Lokalområde Vanløse, Brønshøj og Husum 

• Involvering af visitationen, hjemmeplejen og 
træningscenter 

• Projektgruppe 

• Underarbejdsgruppe 

• Central forankring 

• Løbende opsamlingsmøder i KL 

 



OPSTART  

 

 

 

 

Vision 

Formål 

 

Mål:  

Afprøve den kliniske retningslinje med specielt fokus        
på tværfagligheden omkring borgerens mål 

 

ADKAR 



ARBEJDSGANGE I KBH KOMMUNE 

• 3 planlægningsmøder i borgers hjem 
– ADL-I og ADL-cirkel 

– Afprøvning af aktivitet 

– Mål  

– Plan  

• Borger, hjælper og ergoterapeut 

• Træning ved hjælper mellem møderne 

• Dokumenteres i fælles handleplan 



ADL-I 

• En systematisk selvrapportering 

• I form af interview 

• Daglige og ugentlige  
opgaver 

 

 

 



ADL-CIRKEL 

• Hjælper udfylder 

• Mål skrives på 

 



PROCESSEN 

A.I. proces 

 
 

 



TVÆRFAGLIGT DIALOGFORUM 

 

FORMÅL 

RAMMER 

DELTAGERE 

BORGERE 



MILEPÆLE 
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EVALUERINGEN LOKALT 

Succeskriterier 

• At anbefalingerne for systematisk målsætning i 
rehabilitering følges. Dette måles ved hjælp af audit på 
borgerforløb opstartet under afprøvning.  

• At Tværfagligt dialogforum afvikles minimum én gang i ét 
team i hver daghjemmeplejegruppe. 

 



• 9 borgere 

• Gennemgang af elektroniske journaler 

 

 

 

AUDITERING 

1 Er ADL-I anvendt? 

2 Er der foretaget en sammenfatning på baggrund af ADL-I? 

3 Er der foretaget en samlet vurdering af borgerens aktivitetsformåen? 

4 Er der sat mål? 

5 Er der sat delmål? 

6 Er der sammenhæng mellem problemet formuleret af borger og de opsatte mål? 

7 Er der sammenhæng mellem problemet formuleret af borger og de opsatte delmål? 

8 Er tværfaglig dokumentation omkring borgers mål dokumenteret? 

9 Er der udarbejdet en individuel plan? 

10 Er den individuelle plan udarbejdet udfra de opsatte mål? 

11 Er målene løbende justeret? 

12 Er plan løbende justeret? 

13 Er inddragelse af pårørende dokumenteret? 

14 Har borgers sag været behandler på tværfagligt dialogforum? 

Spørgsmål 



RESULTAT 



RESULTAT 



RESULTAT 

Tværfaglig kommunikation omkring borgerens mål  

 

Tværfaglig Dialogforum 

• Værdi for det tværfaglige samarbejde 

• Værdi for borgeren 



RESULTAT 



RESULTAT 



 
 

RESULTAT 

INDDRAGELSE 
AF PÅRØRENDE 



HANDLEPLAN 

• Sikre deltagelse af hjælper på planlægningsmøderne 

 

• Sikre kvaliteten af den tværfaglige kommunikation 

 

• Større fokus på inddragelse af pårørende 



EVALUERING PÅ PROCESSEN 

Udfordringer 

• Ikke ændre praksis 

• Forskellige samarbejdspartere 

• Fastholde 

• Valg af auditering 

• Ledelsens opbakning 

 



EVALUERING - CENTRALT 

• Statens Institut for Folkesundhed (SIF) fulgte pilot-
implementeringen af de kommunale kliniske 
retningslinjer i ni kommuner.  

 

• Håndbog i implementering af nationale kliniske 
retningslinjer 



SPØRGSMÅL? 

 


