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Baggrund for projektet

• Demografisk udvikling
• Undersøgelser og projekter
• Økonomiske konsekvenser



Formålet med projktet

• At øge livskvaliteten hos deltagerne.
• At fastholde og styrke den fysisk , kognitive og 

sociale mestringsevne.
• At nedsætte forbruget af kompenserende pleje 

og hjælp.
• At over holde serviceloven.



Målgruppen for projektet

Borgere, der søger om hjemmehjælp og som ikke
tidligere har modtaget det i disse 4 ydelser: 
• Bad
• Rengøring
• Tøjvask
• Støttestrømper



Målgruppen for projektet. 

Borgerne i målgruppen oplever:
• Nedsat funktionsevne.
• At de er i risiko for at få en nedsat 

funktionsevne.
• At de efter sygehusophold eller langvarig 

sygdom har behov for hjælp.
• Træningspotentiale.



Målgruppen for projektet.

Målgruppen for projektet bliver udvidet med
følgende borgere:
• Borgere, som i forvejen har en bevilling på varig hjælp 

til en ydelse, men som bliver bevilget en ny ydelse 
indenfor projektets 4 ydelser.

• De borgere, som revurderes på de 4 ydelser og som 
bevilges varig hjemmehjælp igen, tilbydes træning i 
projektet. 

• De borger, som allerede har hjemmehjælp til 
på/aftagning af støttestrømper, tilbydes at deltage i 
projektet. 



Mestringsforløb

• Borgeren henvender sig til visitationen med et 
behov for hjælp til en af de 4 ydelser. 

• Visitator vurderer henvendelse og bevilger 
hjælpen dvs. et forløb hos team mestring. 

• Team mestring kontakter borgerne. 
• Ved først besøg laves der COPM samt Senior 

Fitness test. 



Mestringsforløb

• Afprøvning af hjælpemidler, tilpasning af vaner 
og rutiner samt tilpasning af omgivelserne. 

• Træning i aktiviteten. 
• Afslutning af forløbet hos team mestring.. 
• Opfølgning. 



Hverdagsrehabilitering.

Hvidbogens definering på rehabilitering:
Rehabilitering er en målrette og tidsbestemt
samarbejdsproces imellem pårørende og fagfolk.
Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for få
betydelige begrænsninger i sin fysisk, psykiske og/ eller
social funktionsevne, opnår selvstændigt og meningsfuldt
liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation
og beslutninger og består af en koordineret,
sammenhængende og vidensbaseret indsat.



Hverdagsrehabilitering

Den danske ordbog definering af hverdag:

Hverdag er den almindelige daglig livsførelse for et
bestemt menneske eller for mennesker i et bestemt
miljø.



Projektet Mestring

Fremtid



Mestringspakke

Formålet med mestringpakken:

Målrettet vejledning, instruktion og træning skal bidrage
til: 
• At borgeren opnår større grad af mestring af
hverdagsaktiviteter i hjemmet OG
• At borgeren dermed helt eller delvis kan klare sig uden
kompenserende ydelser til praktisk bistand og/ eller
personlig pleje. 



Mestringspakke

Hvem kan modtage mestringspakker: 

• Borgere, der får helt eller delvis afslag på kompenserende
ydelser i.h.t. Servicelovens § 83 med den begrundelse at
borgeren gennem en kombination af vejledning,
instruktion, træning og hjælpemidler kan bringes til helt eller delvis
at mestre en eller flere hverdagsaktiviteter. 

• Borgere, der får bevilget de kompenserende ydelser, men hvor
man samtidig vurderer, at en supplerende Mestringspakke vil kunne
reducere de samlede leverede ydelser. 



Mestringspakke

• Ydelser:
Den eller de hverdagsaktiviteter i hjemmet, som
borgeren har svært ved at mestre. Ydelser, som
man kan få bevilget hjælp til iht.
Kvalitetsstandarder servicelovern § 83. 

• Bevilling af mestringspakken:
Serviceloven § 86 stk. 1+2.



Udfordringer i projektet og 
mestringspakken

• Borger
• Visitationen
• Plejen
• Dokumentation
• Tekniske hjælpemidler
• Fremtid



Links

• http://www.etf.dk/3014/
• http://www.silkeborgkommune.dk/borger/sun

dhed/projekter


