
SamarbejdsAftaleSkema: Opgaver, kommunikation og dokumentation i tværfaglige rehabiliteringsforløb (opdateret 30. maj 2021) 

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

Borger / pårørende          

         

         

Ældre- og Handicapservice, visitatorer  

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

Opgave / ansvar Vurdere og bevillige 
personlig pleje og praktisk 
hjælp til borgere.  
Opspore alle borgere, der 
har et 
rehabiliteringspotentiale, 
og formidle det til 
borgerne.  
Beskrive formålet med 
rehabilitering. 
 
Følge op på alle eksterne 
henvendelser.  

Tildele indsatser efter SEL § 83 
og § 83a.  
Når visitator sætter en RH-
indsats (§ 83a) på, skal de 
fastsætte startdato og koble 
forløbskoordinatorerne på.  
 
 

At lave en udredning af 
alle relevante 
Funktionsevnetilstande 
inkl. scoring af både aktuel 
og forventet tilstand.  
 

At beskrive formålet med 
hjemmeplejen og 
rehabiliteringsforløbet 
(formålet kan være øget 
egenomsorg, øget mulighed for 
fritidsinteresser eller øget 
mulighed for arbejde). 
Visitator bidrager i tværfaglige 
diskussioner og vurdering af 
fælles mål. 

Opdaterer sin viden om 
borgers aktuelle situation 
(monofaglig udredning) 
inden mødet.  
  
Bidrager på mødet ud fra 
kendskab til borgeren og 
ud fra kendskab til 
lovgivning og 
kvalitetsstandarder. 
Visitator har fokus på:  
Pleje og praktisk hjælp  
Madservice   
 
Igangsætter aftalte tiltag 
efter mødet.  

 Opfølgning på RH-
indsatserne sker via 
forløbskoordinators 
tilbagemelding til visitator.  
 
Visitatorerne modtager 
tilbagemeldinger fra 
forløbskoordinator og / 
eller leverandører.  
 
Opsøger selv 
tilbagemeldinger. 

Visitatorerne revisiterer 
efter SEL, dvs. afslutter 
RH-indsatser, og visiterer 
til eventuelle § 83 
indsatser.  
 
Funktionsevne- og 
Helbredstilstande, hvor 
der ikke er en indsats, skal 
i princippet inaktiveres. 
Tilstandene kan dog 
bibeholdes åbne, men skal 
opdateres og tilknyttes en 
bemærkning om, at der 
kan være en potentiel 
udfordring.  
 

Kommunikation med 
borger 

Visitator taler med 
borgeren enten via 
telefon eller besøg. 
 

Visitator skal tydeligt orientere 
borger om, at borger har frit valg 
mellem leverandører af 
hjemmepleje.  
 
Visitator skal tydeligt 
kommunikere til borgeren, at 
der er tale om et 
rehabiliteringsforløb, og hvad 
det indebærer. Det skal også 
være tydeligt for borgeren, at 
det er tilladt at sige nej. 
 
Afgørelsesbrev.  
 

Visitator taler med borger 
ved besøg i hjemmet.  
(Kommunikationen bliver 
mangelfuld, hvis visitator 
ikke ser borger i egne 
omgivelser, men det kun 
bliver en hurtig snak over 
telefonen.) 

Visitator taler konkrete mål 
med borger – hvad vil du gerne 
være mere selvhjulpen i?  

  Via telefon eller besøg. 
Kontakten til borger kan 
evt. ske gennem 
forløbskoordinator. 

Evt. brev 

Kommunikation med 
kolleger / 
samarbejdspartnere 

Visitator modtager 
henvendelser fra borgere, 
sygehus, praktiserende 
læger og interne 
samarbejdspartnere.  
 
Visitator sender Opgaver 
til kollegaer og 
samarbejdspartnere.  
På denne baggrund 
opretter modtageren et 
Henvendelsesskema. 
 
Visitator kan modtage 
Opgaver fra kollegaer. 
 
God skik at give en 
tilbagemelding til 
medarbejderen, der 
henvender sig. 

Visitator bestiller Indsatser hos 
leverandøren med start- og 
opfølgningsdato. Der sættes ikke 
opfølgningsdato på RH-ydelser, 
da opfølgningen sker i 
forbindelse med 
rehabiliteringsforløbet. 
 
 

At kommunikationen altid 
foregår skriftlig via advis 
eller Opgaver evt. med 
henvisning til Observation.  
 
 

Deltager i de tværfaglige 
møder og taler der den 
samlede målsætning – når det 
giver mening.  

Deltager i tværfaglige 
møder om egne borgere.  
  
 

 Oversigt over nye, 
ændrede eller afsluttede 
visitationer kan ses i 
venstre side af 
leverandørens visninger. 

 

Dokumentation (i FS 
III) 

Visitator opretter et 
Henvendelsesskema, 
vedrørende de borgere, 

Afgørelsesbrev.  
 
 

Visitator dokumenterer i 
Funktionsevnetilstande og 
Generelle Oplysninger, 

Visitator dokumenterer 
Forventet Niveau med evt. 

  Opdaterer Tilstande, 
ændrer Indsatser og laver 
Ydelsesnotater i 

Tidligere indsatser og 
afslutningsdatoer kan 



de modtager 
henvendelser på.   
 
Visitator opdaterer 
Funktionsevnetilstande.  
 
 

evt. også i 
Helbredstilstande. 
 
Visitator udfylder skemaet 
’Samlet faglig vurdering’ 
efter besøg hos borger. 

Beskrivelse i de enkelte 
Funktionsevnetilstande. 
Forventet Niveau indgår som 
delmål i det tværfaglige 
rehabiliteringsforløb 

bemærkningsfeltet. Kan 
ses i fælles borgerjournal. 
I forhold til RH-forløb er 
dette evt. uddelegeret til 
forløbskoordinator. 

findes under 
Borgerforløbet.  
 

Metoder og 
redskaber - faglige 

  FS III metoden.  
 

FS III     

Ældre- og Handicapservice, sagsbehandlende terapeuter 

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

Opgave / ansvar Vurdere og bevillige varige 
hjælpemidler og 
boligændringer til 
borgere.  
Instruere borgere og 
hjælpere i brug af 
hjælpemidler.  
 
Opspore 
rehabiliteringspotentiale 
hos de borgere, som de 
kommer i kontakt med.  

Bevillige hjælpemidler og 
boligændringer efter SEL §§ 112 
- 116.  

Bidrage til vurdering af 
behov og muligheder for 
hjælpemidler og 
boligændringer.  
 

Sagsbehandlende terapeuter 
beskriver formålet med 
hjælpemidler, boligændringer 
rehabilitering (det kan være at 
sikre et mindre forbrug af 
hjælpemidler). 
 
Sagsbehandlende terapeuter 
bidrager i tværfaglige 
diskussioner og vurdering af 
fælles mål. 

Opdaterer sin viden om 
borgers aktuelle situation 
(monofaglig udredning) 
inden mødet.  
 
Bidrager på mødet ud fra 
kendskab til borgeren og 
borgerens omgivelser, 
samt ud fra kendskab 
lovgivning og 
kvalitetsstandarder. 
Sagsbehandlende 
terapeut har fokus på: 
hjælpemidler og 
boligændringer.  
 
Igangsætter aftalte tiltag 
efter mødet. 

Hjælpemidler (SEL § 112). 
Midlertidige hjælpemidler (§ 
113b). 
Boligændringer (SEL § 116). 
Handicapbil (SEL § 114). 
Forbrugsgoder (SEL § 113).  
Råd og vejledning vedrørende 
hjælpemidler, boligændringer 
og forbrugsgoder. 
 

Der sker kun opfølgning på 
midlertidige hjælpemidler 
§ 113b.  
 
Opfølgning kan resultere i 
at hjælpemidlet bevilliges 
som varigt eller skal 
afleveres tilbage. 

Sagsnotat - hjælpemidler. 
Hjælpemidler afhentes.  

Kommunikation m. 
borger 

Sagsbehandlende 
terapeut taler med 
borgeren enten via 
telefon eller besøg. 
 

Afgørelsesbrev ved 
boligændringer eller store 
hjælpemidler, hvor der er noget 
særligt.  
Genbrugshjælpemidler laves der 
ikke afgørelsesbrev på, de 
udleveres blot til borger.  

Besøg i hjemmet er det 
optimale.  

Sagsbehandlende terapeuter 
taler med borger om, hvad 
borger fortsat gerne selv vil 
kunne - borger har tit et ønske 
om et hjælpemiddel.  
 

 Telefonisk kontakt. 
Afgørelsesbrev ved 
boligændringer eller store 
hjælpemidler, hvor der er 
noget særligt.  
Genbrugshjælpemidler laves 
der ikke afgørelsesbrev på, de 
udleveres blot til borger. 

Via telefon Via telefon 

Kommunikation m. 
kolleger / 
samarbejdspartnere 

Sagsbehandlende 
terapeuter modtager 
henvendelser fra borgere, 
sygehus, praktiserende 
læger og interne 
samarbejdspartnere.  
 
Sagsbehandlende 
terapeuter sender 
Adviser. Alternativt 
telefonisk kontakt.  
 
Samarbejdspartnere kan 
henvende sig til 
sagsbehandlende 
terapeuter via Advis eller 
telefon. 
 
God skik at give en 
tilbagemelding til 
medarbejderen, der 
henvender sig. 

 Mundtligt internt i 
afdelingen (Ældre- og 
Handicapservice).  
 
Advis til / fra 
samarbejdspartnere.  

Sagsbehandlende terapeuter 
taler med forløbskoordinator.  
 
De deltager i tværfaglige 
møder, når det giver mening. 

Deltager i tværfaglige 
møder om egne borgere.  
 

Advis til / fra 
samarbejdspartnere.  
 

Advis til / fra 
samarbejdspartnere.  
 
Via telefon. 

 

Dokumentation Sagsbehandlende 
terapeuter dokumenterer 
i Sagsnotat. 

Hjælpemidler bevilget af 
kommunen står i overblikket 
’Hjælpemidler, Boligens 
indretning, APV og forflytning’.  

Sagsbehandlende 
terapeuter dokumenterer 
i Sagsnotat. 
 

Sagsbehandlende terapeuter 
dokumenterer i Sagsnotat. 

 I bevilling / afslag 
(Afgørelsesbreve) til borgere. 
Hjælpemidler, boligens 
indretning Apv og forflytning, 
anvendes som baggrunds 

Sagsbehandlende 
terapeuter dokumenterer i 
Sagsnotat. 

Sagsbehandlende 
terapeuter dokumenterer i 
Sagsnotat – hjælpemidler  



 
Under Generelle Oplysninger – 
Fælles Fagligt noteres 
hjælpemidler, som borgerne har 
anskaffet. 

dokumentation i forhold til 
bevilling af hjælpemidler.  
 
Når der er en igangværende 
sag hos de sagsbehandlende 
terapeuter, vil der vil findes en 
Advis i borgerens 
Korrespondance Indbakke. 
Når advis står som afventer, er 
den set men sat på venteliste.  
Når sagen er påbegyndt, står 
advisen som accepteret. 

Metoder og 
redskaber 

De sagsbehandlende 
terapeuter er ikke på FS lll 
metoden 

 ICF      

Ældre- og Handicapservice, forløbskoordinatorer for rehabilitering 

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

Opgave / ansvar Modtage henvendelser 
vedrørende borgere til 
rehabilitering. 
  
Vurdere borgere, 
igangsætte og koordinere 
tværfaglige 
rehabiliteringsforløb.  
Inddrage tværfaglige 
samarbejdspartnere.  
 

Visitere til egen koordinerende 
indsats (Rehabiliteringsforløb) 
SEL § 83a.  
 
Forløbskoordinator kan visitere 
midlertidige hjælpemidler til 
brug ved ADL.  
 
 

Forløbskoordinator er 
ansvarlig for udredningen, 
foretager selv en del af 
udredningen og inddrager 
i øvrigt 
samarbejdspartnerne.   
 
Forløbskoordinator laver 
en konklusion på den 
tværfaglige udredning. 

Forløbskoordinator fastsætter 
og beskriver det overordnede 
tværfaglige mål på baggrund af 
den tværfaglige udredning og i 
samarbejde med 
samarbejdspartnerne. 
 
 

Forløbskoordinator har 
ansvar for:  
Kontakten til borger, og 
at borgerens stemme 
bliver hørt og er 
udgangspunkt på mødet.  
Udvælgelse af borger til 
tværfagligt møde.  
Udarbejdelse af 
dagsorden.  
Indkaldelse af 
samarbejdspartnere.  
Tildeling af indsatsen 
’tværfagligt møde’ til 
leverandøren af 
hjemmepleje. 
Dokumentation af 
mødet. 
 

Forløbskoordination (SEL § 
83a).  
 
Støtte op om øvelses program 
og andet, som borger selv kan 
lave.  
 
Støtte op om borgers egen 
håndtering af sygdom fx hjælp 
til kontakt til læge / sygehus. 
 
Funktionstræning i forhold til 
aktiviteter som: ADL, mobilitet 
indenfor / udenfor, kognition, 
hverdagens aktiviteter som 
huslige opgaver, 
fritidsaktiviteter og netværk, 
herunder følge borger til 
aktivitet.  
 
Fysisk grundtræning.  
 
Vejledning og afprøvning af 
småhjælpemidler. 
 
Instruktion i brug af 
hjælpemidler. 

Løbende opfølgning på 
igangsatte indsatser.  
 
Løbende opfølgninger på 
borgers funktionsevne og 
selvhjulpenhed ved besøg 
hos borger, evt. via 
telefon.  
 
Opfølgning på borgers 
målopnåelse, både delmål 
og det overordnede mål.  
 
Afsluttende fysisk test.  
 
Opdaterer Tilstande  
 
Opdaterer 
Døgnrytmeplanen ved 
behov. 
 

Forløbskoordinator giver 
besked via en Opgave til 
visitator, som træffer en 
afgørelse og tilretter 
eventuelle indsatser. 
 
Forløbskoordinator 
afslutter 
Rehabiliteringsskema.  
 
Forløbskoordinator 
afslutter Indsatsen ’Rehab-
klippekort’, når borger ikke 
længere har RH-indsatser. 
 
Forløbskoordinator 
afslutter Indsatsen 
’Rehabiliteringsforløb’. 
 
Forløbskoordinator 
afslutter den 
Organisatoriske 
Tilknytning. 
 
Forløbskoordinator 
deaktiverer sig selv som 
bruger.  
 

Kommunikation m. 
borger 

Forløbskoordinator aftaler 
først telefonisk, og 
derefter besøg hos borger. 

Besøg hos borger.  Samtale og praktiske 
afprøvninger i borgers 
hjem. 

Forløbskoordinator taler med 
og motiverer borgerne.  
 
Forløbskoordinator sætter 
fokus på borgers mål – gør det 
konkret og forståeligt. At 
borger er motiveret – det er 
der vi rykker noget.  
 
 

Forløbskoordinator  
taler før mødet med 
borger om borgers 
livssituation, ønsker og 
drømme, og hvilke mål, 
borgeren har for 
rehabiliteringsforløbet.  
 
Forløbskoordinator taler 
med borger efter mødet, 
informerer og drøfter 
tiltag og aftaler fra 
mødet. 
 

Direkte samtale.  Opfølgning sker i en dialog 
med borger. 
 
 

Afslutning sker i en dialog 
med borger. 
 

Kommunikation m. 
kolleger / 
samarbejdspartnere 

God skik at give en 
tilbagemelding til 
medarbejderen, der 
henvender sig. 

Forløbskoordinator noterer 
opstart af rehabiliteringsforløb 
under handleanvisninger i 
døgnrytmeplanen. 

Forløbskoordinator sender 
anmodning om udredning 
/ vurdering af borger som 
en Opgave til relevante 
samarbejdspartnere.  

Forløbskoordinator inviterer 
samarbejdspartnere til 
tværfaglige møder, hvor det 
overordnede mål for forløbet 
kan fastsættes.   

Forløbskoordinator 
indkalder relevante 
samarbejdspartnere,  
udarbejder og sender 
dagsorden til 

Når en leverandør af 
hjemmepleje inddrages i 
rehabiliteringsforløbet, 
opdaterer forløbskoordinator 

Tilbagemeldinger fra 
samarbejdspartnere via 
opdaterede 
Funktionsevne- og 
Helbredstilstande, 

 



 
På et tværfagligt møde 
kan de forskellige bidrag til 
udredningen drøftes på 
tværs med henblik på en 
fælles forståelse.  
 
 

 
Forløbskoordinator kan invitere 
hjemmetræneren med, når der 
skal tales mål med borger – så 
målsætningerne når ud til 
hjemmeplejen.  
 
 

mødedeltagerne senest 3 
dage før mødet.  
 
Indkaldelse til tværfaglige 
møder sendes via Adviser 
til afdelingernes advis-
gruppe og evt. til enkelte 
medarbejdere. Advis skal 
sendes enkeltvis til hver 
gruppe.  
 
 

Døgnrytmeplanen i forhold til 
rehabiliteringsforløbet. 
Forløbskoordinator sender en 
advis til koordinator hos 
leverandøren om, at 
Døgnrytmeplanen er 
opdateret.  
  
Møde med 
samarbejdspartnere direkte i 
borgers hjem kan anvendes.  
 
Forløbskoordinator sender et 
ønske om en Indsats hos en 
samarbejdspartner primært 
som en Advis.  

Observationer og 
Sagsnotater.  
 

Dokumentation Forløbskoordinator 
opretter 
Henvendelsesskema 
tagget Rehabilitering på 
borgere, de modtager 
henvendelse på.  

Forløbskoordinator tilknytter sig 
som bruger og organisatorisk.  
 
Forløbskoordinator opretter 
Indsatsen Rehabiliteringsforløb 
med start- og slutdato. 
Rehabiliteringsforløb er i 
udgangspunktet max 12 uger, 
hvorefter der skal tages stilling til 
fortsættelse eller afslutning. 
 

Forløbskoordinator 
dokumenterer i 
Funktionsevnetilstande 
(inkl. scoring af både 
Nuværende og Forventet 
Niveau) og Generelle 
Oplysninger, evt. i 
Helbredstilstande.  
 
Borgers drøm noteres i 
Rehabiliteringsskema.  
 
Konklusionen på 
udredningen skrives i 
Rehabiliteringsskemaet 
som en indledning til det 
tværfaglige mål, det vil 
sige i samme felt.   
  
Forløbskoordinator 
dokumenterer fysisk test 
under Målinger.  
 

Det overordnede tværfaglige 
mål noteres i 
Rehabiliteringsskemaet, og 
vises dermed i 
Helhedsoverblikket.  
 
Delmål noteres i 
Rehabiliteringsskemaet. 
 
Det tilstræbes, at der laves 
SMARTE mål.  
 
 
 

Forløbskoordinator laver 
et kort notat 
(Observation) efter 
mødet med:   
deltagere i det 
tværfaglige møde med 
navn og afdeling,  
aftaler om handlinger og  
aftaler om, hvem der 
opdaterer de enkelte 
tilstande og øvrige 
dokumentation.  
Observationen tagges 
’rehabilitering’ 
Forløbskoordinator 
opdaterer / noterer 
konklusion på udredning 
samt det overordnede 
tværfaglige mål og 
delmål.   
 
Handleanvisninger i 
Døgnrytmeplanen 
 

Forløbskoordinatorernes 
indsats kan ses under Plan / 
Tilstande.  
 
Planlagte handlinger 
dokumenteres i 
Rehabiliteringsskemaet.  
 
Øvelsesprogram vedrørende 
fysisk grundtræning lægges i 
Dokumentfolder. 

Forløbskoordinator 
dokumenterer ændringer i 
borgers tilstand i 
Funktionsevnetilstande, 
Helbredstilstande og 
Observationer.  
 
Forløbskoordinator 
dokumenterer borgers 
grad af målopnåelse, 
ændring i funktionsevne og 
grad af selvhjulpenhed i 
Rehabiliteringsskemaet.  
 
Forløbskoordinator 
dokumenterer fysisk test 
under Målinger.  
 

Tidligere Indsatser og 
afslutningsdatoer kan 
findes under 
Borgerforløbet.  
 

Metoder og 
redskaber 

  ICF  
 
Fysisk test:  
Rejse / sætte sig  
DEMMI 
 

Motiverende samtale. 
Måltrappen.  
ICF og rehabiliteringsskemaet.  
SMARTE mål. 
 

For at imødekomme 
ønsket om at optimere 
møderne er det aftalt, at 
forløbskoordinatorerne 
er mødeledere for 
hinanden.  
 

Motiverende samtale.  
 
Træning af forskellige 
situationer.  

Rehabiliteringsskema.  
 
Fysisk test:  
Rejse / sætte sig  
DEMMI 

 

Leverandør af hjemmeplejen, både kommunal og privat 

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

Opgave / ansvar Levere personlig pleje og 
praktisk hjælp i forhold til 
SEL og uddelegerede 
ydelser i forhold til SUL. 
 
Opsporing, ser borgers 
potentiale, hører borgers 
ønsker og formidler 
videre. 

Når der er visiteret RH-indsatser, 
tildeler leverandøren borgeren 
en hjemmetræner.  
 
Når visitationen åbnes som en 
del af planlægningen, kopieres 
teksten fra Myndighed direkte 
over i Døgnrytmen i feltet 
’Medarbejders indsats’.  
Hvis teksten ikke er 
fyldestgørende, skal der oprettes 
en opgave til Myndighed med 
anmodning om en 
fyldestgørende beskrivelse af 

Hjemmetræneren 
bidrager til udredningen 
især i forhold til 
’gammelkendte’ borgere. 
Bidrag kan være viden om 
borgers ønsker og mål for 
fremtiden, borgers 
netværk, borgers 
funktionsevne mm.  
 

Hjemmetræneren står til 
rådighed, når 
forløbskoordinatorerne har 
brug for sparring vedrørende 
”gammelkendte” borgeres 
ønsker og målsætning.  
 
 

Hjemmetræneren 
opdaterer sin viden om 
borgers aktuelle situation 
inden mødet.  
 
Bidrager på mødet ud fra 
kendskab til borgeren og 
borgerens hverdag.  
Hjemmetræneren har 
fokus på: 
Dagligdag  
Døgnrytme  
Ændringer i borgers liv 
 

a) RH-indsatser (SEL § 83a)  
b) Almindelig hjemmepleje 

(SEL § 83)  
c) Uddelegerede 

sygeplejeydelser (SUL § 
138)  

d) Klippekort  
e) Støtte op om 

øvelsesprogram og andet, 
som borger selv kan lave  

f) Rekvirering af 
hjælpemidler 

g) Tilkøb (privat)  
 

Hjemmetræneren 
observerer og taler med 
borger i forbindelse med 
udførelse af indsatserne.  
 
RH-indsatser udløser altid 
en opfølgningsdato i 
’Døgnrytme – Dag’. 
Opfølgning skal ske 
løbende, minimum x 1 
mdr.  
Opfølgningsdatoen rykkes 
1 mdr. frem hver gang, der 
har været opfølgning.  

Hjemmetræneren kan 
efter aftale med borger og 
med besked til 
forløbskoordinator og 
visitationen foreslå at 
afslutte et forløb eller en 
indsats. 



hvad det præcis er, borgeren 
skal have hjælp til.  

Tilpasser hjælpen efter 
aftaler på mødet. 
(Handleanvisninger i 
Døgnrytmeplanen) 
 

Kommunikation m. 
borger 

Hjælper taler med borger 
og italesætter 
rehabilitering og det 
potentiale, som hjælper 
ser. Borger skal acceptere, 
at hjælper retter 
henvendelse til 
forløbskoordinatorerne.   

 Hjemmetræneren taler 
med borger om borgers 
ønsker / mål og det, som 
hjemmetræneren ser og 
oplever i borgers hjem i 
forbindelse med 
udførelsen af 
hjemmehjælpen.  
 

Hjemmetræneren taler med 
borger om borgers mål og det 
potentiale, hjemmetræneren 
ser i forbindelse med 
udførelsen af hjemmeplejen. 

 a – e) Direkte samtale med 
borger i forbindelse med 
planlægning og udførelse af 
indsatserne  
f) Efter aftale med borger  
g)  
 

Direkte samtale med 
borger i forbindelse med 
udførelse af indsatserne. 

Direkte samtale med 
borger i forbindelse med 
udførelse af indsatserne. 

Kommunikation m. 
kolleger / 
samarbejdspartnere 

Gruppekoordinator kan 
italesætte rehabilitering i 
faste intervaller på 
gruppemøder o. lign.  
 
Koordinator sender en 
advis til advis-gruppen 
Rehabiliteringsterapeuter 
med forslag om opstart af 
rehabiliteringsforløb. 
 
 

Leverandøren af hjemmepleje 
har et overblik over egne 
borgere med RH-indsatser. 

Observationer tagget 
’Rehabilitering skal læses’.  
 
Kvalificering af 
udredningen via 
tværfagligt møde med 
forløbskoordinatorer og 
andre 
samarbejdspartnere. 

Leverandøren af hjemmepleje 
drøfter rehabilitering på 
interne møder og deltager ved 
tværfaglige møder.  
 
Forløbskoordinator kan invitere 
hjemmetræneren med, når der 
skal tales mål med borger – så 
målsætningerne når ud til 
hjemmeplejen.  
 

Hjemmetræneren 
deltager i tværfaglige 
møder om egne borgere.  
 

a - b) Bestillinger modtages fra 
Ældre- og Handicapservice, 
tilbagemeldinger via Advis eller 
Opgaver. Advis bruges til 
afklaring, hvor der ønskes 
dialog.  
 
Observationer benyttes til 
kommunikation mellem 
kolleger.  
 
Hjemmetræneren opdaterer 
løbende Døgnrytmeplaner til 
kommunikation mellem 
kollegaer i alle vagtlag. 
 
Leverandør af hjemmepleje 
drøfter rehabilitering på 
interne møder og deltager ved 
tværfaglige møder.  
 
c) Bestillinger modtages fra 

sygeplejen. 
Handlingsanvisninger 
udarbejdes af sygeplejen.  

d) Som a og b 
e) Aftales med 

forløbskoordinatorer  
f) Hjemmeplejen sender 

Advis til sagsbehandlende 
terapeuter  

g) Kun mellem borger og 
privat leverandør  
 

Tilbagemelding til 
forløbskoordinator på 
ændringer i funktionsevne 
hos borger:  
Hjemmetræneren skriver 
Observation med tagget 
’Rehabilitering skal læses’  
 
Tilbagemelding til 
visitatorer ved behov for 
ændringer i tid:  
Hjemmetræneren skriver 
Observation med tagget 
’Rehabilitering skal læses’ 
om, at tiden ikke er 
passende i forhold til 
opgaven hos borger.  
Koordinator sender 
beskeden videre til 
visitationen som et 
Ydelsesnotat eller som en 
Opgave på indsatsen. 
 
Hjemmetrænerne bruger 
Observationer til 
kommunikation indbyrdes 
mellem kolleger.  
 
Hjemmetræneren 
opdaterer løbende 
Døgnrytmeplaner til 
kommunikation mellem 
kollegaer i alle vagtlag. 
 
c) Hjemmetræneren giver 
tilbagemeldinger til 
sygeplejen via 
Observationer tagget 
’Sygepleje skal læses’.    
Hjemmetræneren skal lave 
en Opgave, når det er 
noget sygeplejen skal 
handle på. 
 
Oversigt over nye, 
ændrede eller afsluttede 
visitationer kan ses i 
venstre side af 
leverandørens visninger  
 

Hjemmetræneren skriver 
Observation med tagget 
’Rehabilitering skal læses’ 
om, at borger ikke har 
behov for indsatsen 
længere.  
Koordinator sender 
beskeden videre til 
visitationen som et 
Ydelsesnotat eller som en 
Opgave på indsatsen om 
afslutning. 



Dokumentation Observationer. Hjemmetrænerens navn noteres 
i Døgnrytmeplanen.  

Observationer tagget 
”Rehabilitering – skal 
læses” / ”Rehabilitering”  
 
Opdatering af Generelle 
Oplysninger. 

Observationer tagget 
”Rehabilitering – skal læses” / 
”Rehabilitering”  
 
 

 Alle Indsatser fra visitationen 
og sygeplejen kan ses under 
Plan / Tilstande.  
 
 
 

Afvigelser i forhold til SEL-
indsatser dokumenteres 
som Observationer. 
 
SUL-indsatser skal altid 
dokumenters udført ved at 
registrere besøget.  
 
Observationer med tagget 
”Rehabilitering skal læses” 
som efterfølgende 
gemmes med tagget 
”Rehabilitering”  
 
Tilrettet Døgnrytmeplan.  
 

 

Metoder og 
redskaber 

Den motiverende samtale  X:\Hjemmepleje\HJEMMEPLEJEN 
2017\Arbejdsgangsbeskrivelser 
Hjemmeplejen: 
Hjemmeplejens og 
Privathjælpens 
arbejdsgangsbeskrivelse for 
modtagelse af visitation og 
efterfølgende handlinger i EOJ 
 

I forbindelse med 
udførelse af hjælp 
beskriver 
hjemmetræneren hvad 
hun ser – f.eks. antal skridt 
en borger kan gå.  

  Rehabiliterende hjemmepleje 
 
Motiverende samtale  
 
 

  

Hjemmesygeplejen  

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

Opgave / ansvar Levere sygepleje efter SUL 
§ 138.  
 
Opspore 
rehabiliteringspotentiale 
hos de borgere, som de 
kommer i kontakt med, 
særlig opmærksomhed 
ved tilstandsudredning.  
 
 

Opretter egne indsatser i 
overensstemmelse med 
lægeordinationer.  

Hjemmesygeplejen 
bidrager til udredning af 
borgeren på de 12 
sygeplejefaglige områder, 
når det er relevant.  
 
Hjemmesygeplejen er 
ansvarlig for kontakten til 
borgerens egen læge. 

Hjemmesygeplejen bidrager i 
tværfaglige diskussioner og 
vurdering af fælles mål, 
primært ud fra et 
helbredsmæssigt perspektiv. 

Opdaterer sin viden om 
borgers aktuelle situation 
(monofaglig udredning) 
inden mødet.  
  
Bidrager på mødet ud fra 
kendskab til borgeren og 
ud fra kendskab til 
Sundhedsloven og faglige 
procedurer.  
Sygeplejersken har fokus 
på:  
Borgers helbredstilstande 
/ sygdomme  
Borgers medicin.  
 
Igangsætter aftalte tiltag 
efter mødet. 

Sygeplejemæssig behandling af 
alle relevante 
helbredstilstande. 
 
Optimering af borgers 
sundhedskompetencer og 
mestringsevne. 

Opfølgning på igangsatte 
indsatser via observationer 
og målinger. 
Gennemgang af 
Helbredstilstande. 

Indsatser lukkes.  
 
Helbredstilstande, hvor 
andre ikke har en 
tilknytning, inaktiveres 
eller markeres som 
potentielle problemer.  
Et potentielt problem er fx 
når borger selv fortsætter 
sin behandling, og der ikke 
længere er en kommunal 
indsats. 
 
 
Handlingsanvisninger 
inaktiveres.  
 
Indsatsmål inaktiveres. 
 
Sygeplejen fjerne sig som 
bruger.  
 
Organisationen 
inaktiveres.  
 

Kommunikation m. 
borger 

Direkte kommunikation i 
borgers hjem eller 
sygeplejeklinikken.  
De enkelte 
Helbredstilstande 
gennemgås og 
rehabilitering drøftes med 
borgeren, hvor det er 
relevant. 

Det aftales mundtligt med 
borger hvilke tilstande og 
indsatser, der arbejdes videre 
med. 

Direkte kommunikation i 
borgers hjem eller 
sygeplejeklinikken.  
 

Sygeplejersken taler mål 
sammen med borgeren, især 
på det helbredsmæssige 
område. Evt. delmål hvis det 
bliver et længerevarende 
forløb.  

 Direkte kommunikation i 
borgers hjem eller 
sygeplejeklinikken.  
 
 

Direkte kommunikation i 
borgers hjem eller 
sygeplejeklinikken.  
 
Evt. via telefon. 
 

Direkte kommunikation i 
borgers hjem eller 
sygeplejeklinikken.  
 
Evt. via telefon. 
 

Kommunikation m. 
kolleger / 
samarbejdspartnere 

Modtager henvendelser / 
ordinationer fra egen 
læge / sygehuslæge  

 Sygeplejersken sender / 
modtager Opgaver til / fra 

Deltager i de tværfaglige 
møder og taler der den 

Deltager i tværfaglige 
møder om egne borgere.  
 

Modtager ordinationer fra 
borgers egen læge / 
sygehuslæge. 

Sygeplejen modtager 
tilbagemeldinger fra 
hjemmeplejen via 

Afslutning af uddelegerede 
indsatser. 
 



 
Sygeplejersken sender en 
Opgave til 
forløbskoordinator og 
andre 
samarbejdspartnere.  
 
Sygeplejersken kan 
modtage Opgaver fra 
kollegaer. 
 
God skik at give en 
tilbagemelding til 
medarbejderen, der 
henvender sig.  
 
 

forløbskoordinator og 
andre samarbejdspartner.  
  
Sygeplejens monofaglige 
udredning / vurdering af 
borger og opdatering af 
Tilstande skal så vidt 
muligt være gjort inden 
afholdelse af tværfagligt 
møde.  
 
Hvis en Opgave afvises, 
skal der gives en 
tilbagemelding til 
vedkommende, som har 
sendt opgaven. 
 
Tværfaglige møder.  

samlede målsætning – når det 
giver mening. 

Fælles Medicin Kort (FMK).  
Kommunikation med borgers 
egen læge via MedCom.  
 
Handlingsanvisning til 
kommunikation med 
sygeplejekolleger.  
 
Uddelegerer opgaver til 
leverandør af hjemmepleje via 
Indsatser og 
Handlingsanvisninger. 
 

Observationer tagget 
’Sygepleje skal læses’  
 
Eller via en Opgave fra 
leverandørens koordinator. 
 

Dokumentation Sygeplejerskerne opretter 
Henvendelsesskema.   
 
Der dokumenteres i 
Helbredstilstanden om der 
er 
rehabiliteringspotentiale.  
 

Sygeplejersken tilknytter sig 
organisatorisk. Sygeplejerskerne 
tilslutter sig som bruger 
gruppevis. 
 
 

Sygeplejerskerne 
dokumenterer i 
Helbredstilstande og 
Generelle Oplysninger.   
 
Desuden dokumentation i 
forskellige 
Udredningsskemaer (bl.a. 
sår) og under Målinger. 

Helbredsmæssige fagspecifikke 
mål og delmål skrives ind under 
Faglig Planlægning / 
Indsatsmål.   

 Sygeplejerskerne opretter selv 
deres Indsatser ud fra 
indsatskataloget.  
 
Indsatser kan ses under Plan / 
Tilstande.  
Handlingsanvisning. 
  
Dokumentation i 
handlingsanvisninger og i 
Faglige Notater i 
Helbredstilstande  
 
Se 
www.struer.dk/sd/instrukser  
Dokumentation - Struer - 
Opgaver, advis, 
observationer.pdf   
Dokumentation 
Sygeplejefaglige optegnelser – 
Instruks.pdf etc.  
 
 

Opdateringer i 
Helbredstilstande og nye 
Målinger. 

Tidligere indsatser og 
afslutningsdatoer kan 
findes under 
Borgerforløbet.  
 

Metoder og 
redskaber 

Kontakter alle kendte 
borgere ved udskrivning 
fra sygehus, når der 
modtages plejeforløbsplan 
og udskrivningsrapport.  
 
Kom Godt Hjem besøg til 
borger + pårørende 
indenfor 24 timer. Gælder 
borgere > 65 år, som 
scorer > 31 i sygehusets 
screening.  
 
Opfølgende Hjemmebesøg 
hos borger indenfor 14 
dage i samarbejde med 
borgers egen læge. 
Gælder borgere > 65 år, 
som scorer > 23 i 
sygehusets screening. 
 

 De 12 sygeplejefaglige 
områder.  
Sygeplejefaglige 
undersøgelsesmetoder. 

     

SundhedscenterStruer, træningsenheden  

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

http://www.struer.dk/sd/instrukser


Opgave / ansvar Levere træning efter SEL § 
86 samt SUL §§ 140 og 
140a.  
 
Opspore 
rehabiliteringspotentiale 
hos de borgere, som de 
kommer i kontakt med. 

Visitation i forhold til SEL § 86.  
 
Modtager Genoptræningsplaner 
(GOP) fra sygehus i forhold til 
SUL § 140.  
 

Træningsterapeuten 
bidrager til udredning af 
borgers funktionsevne på 
krops- aktivitets- og 
deltagelsesplan, når det er 
relevant.  
 
Træningsterapeuten 
bidrager til vurdering af 
borgers bolig, behov for 
boligændringer og 
hjælpemidler, når det er 
relevant. 
 
 
 

Træningsterapeuten bidrager 
til den overordnede tværfaglige 
målsætning.  
 
Medansvarlig for at målet er 
SMARTE, fælles med mulighed 
for faglige delmål, at borger er 
indforstået med mål og tiltag.  
 
 

Opdaterer sin viden om 
borgers aktuelle situation 
(monofaglig udredning) 
inden mødet.  
 
Bidrager på mødet ud fra 
kendskab til borgeren og 
ud fra kendskab til 
lovgivning og andre 
rammer for træning og 
sundhedsfremme.  
 
Terapeuten har fokus på:  
Fysisk funktionsevne  
ADL  
Aktivitetsniveau  
Patientuddannelse  
Rygestop  
Alkoholbehandling  
 
Igangsætter aftalte tiltag 
efter mødet. 

Genoptræning af alle 
funktionsnedsættelser som 
styrke, balance, koordination, 
synke, kognition mm. (SUL § 
140). 
 
Træning i fastholde og udvikle 
på  
funktionsnedsættelser (SEL § 
86).  
Funktionstræning i forhold til 
aktiviteter som:  
ADL, mobilitet 
indenfor/udenfor, kognition, 
hverdagens  
aktiviteter som huslige 
opgaver, fritidsaktivitet og 
netværk.  
 
Vederlagsfri fysioterapi (SUL § 
140a). 
 
Fysisk grundtræning. 
 

Løbende opfølgning og 
evaluering med borger.  
 
Opfølgning på midlertidige 
hjælpemidler § 140. 

Indsatser lukkes.  
  
Funktionsevne- og 
Helbredstilstande, hvor 
der ikke er en indsats, skal 
i princippet inaktiveres. 
Tilstandene kan dog 
bibeholdes åbne, men skal 
opdateres og tilknyttes en 
bemærkning om, at der 
kan være en potentiel 
udfordring. 
Træningsanvisninger 
inaktiveres.  
 
Træningsmål inaktiveres. 
 
Slutdato på sagsskema.  
 
Fjerne sig som bruger.  
 
Organisationen 
inaktiveres.  
 
 

Kommunikation m. 
borger 

Direkte kontakt med 
borger i ScS eller i borgers 
eget hjem. 

Afgørelsesbrev vedrørende SEL § 
86.  
 
 

Direkte kontakt med 
borger i ScS eller i borgers 
eget hjem.  
Samtale og afprøvning af 
aktiviteter. 

Træningsterapeuten taler mål 
sammen med borgeren.  
Vi møder borgeren med accept, 
respekt og der hvor borgeren 
er.  
Tid og rum til kommunikation.  
 
 

 Borger kontaktes via telefon 
mhp.  aftale om undersøgelse 
eller vurdering om tilbud. 
Der sendes et brev til borger 
med tidspunkt for 1. aftale, 
navn på terapeut + 
træningssted. Dette uanset SEL 
eller SUL opgave. 
Kommunikation i 
træningsperioden er direkte 
med borger i forløbet, på sms / 
mail eller telefonisk. 

Drøfte fremtidige indsatser 
når træning er slut. 

Forløb afsluttes med 
borger med mundtlig 
kommunikation evt. 
telefon.  
 
Borger får udleveret 
tilfredshedsskema til 
udfyldning anonymt. 

Kommunikation m. 
kolleger / 
samarbejdspartnere 

Modtager 
Genoptræningsplaner 
(GOP) fra sygehus i 
forhold til SUL § 140.  
 
Træningsterapeuterne 
modtager henvendelser 
fra borgere, praktiserende 
læger og interne 
samarbejdspartnere 
vedrørende træning efter 
SEL.  
 
Træningsterapeuter 
sender en Opgave til 
forløbskoordinator.  
 
Træningsterapeuter kan 
modtage Opgaver fra 
forløbskoordinator.  
 
God skik at give en 
tilbagemelding til 
medarbejderen, der 
henvender sig. 

 Træningsterapeuter 
sender / modtager 
Opgaver til / fra 
forløbskoordinator og 
andre samarbejdspartner.  
 
Træningsterapeuters 
monofaglige udredning / 
vurdering af borger og 
opdatering af tilstande 
skal så vidt muligt være 
gjort inden afholdelse af 
tværfagligt møde.  
 
Hvis en opgave afvises, 
skal der gives en 
tilbagemelding til 
vedkommende, som har 
sendt opgaven. 
 
Tværfaglige møder. 

Deltager i de tværfaglige 
møder og taler der den 
samlede målsætning – når det 
giver mening.  
At undrer vi os, eller sker der 
ændringer, der har indflydelse 
på målsætningen, kontakter vi 
samarbejdspartnerne. 
De relevante 
samarbejdspartnere mødes 
ved behov. Der skal god tid til 
møderne.  
 
 

Deltager i tværfaglige 
møder om egne borgere.  
 

Modtager 
Genoptræningsplaner (GOP) 
fra sygehus.  
 
Modtager korrespondance fra 
egen læge via MedCom.   
 
Kommunikerer løbende med 
samarbejdspartnere via Advis / 
Opgaver og / eller telefon. 
 
 

Kontakt til egen læge eller 
sygehus efter aftale med 
borger, hvor der er et 
behov.  
 
Hvis behov om fortsat 
træning kontaktes 
Aktivitet.  
 

Epikrise til egen læge i 
forbindelse med alle 
træningstilbud.  
 
Tilbagemelding til 
sygehuse, som ønsker det. 

Dokumentation Træningsterapeuterne 
opretter 
Henvendelsesskema 

Afgørelsesbrev vedrørende SEL § 
86 træning findes under 
Borgerforløb. 
  

Funktionsevne- og 
Helbredstilstande 
opdateres.  
 

Funktionsevne- og 
Helbredstilstande opdateres.  
 

 Træningsterapeuterne opretter 
selv deres Indsatser.  
 

Funktionsevne- og 
Helbredstilstande udfyldes 
og opdateres løbende og 

 



tagget Sundhed i forhold 
til SEL § 86.  
 
Træningsterapeuterne 
opretter Sagsskema i 
forhold til SUL § 140.  
 
 
 

Genoptræningsplan findes i 
MedCom Sundhedscenter.  
 
Træningsterapeuten tilknytter 
sig som bruger og organisatorisk.  
 

Træningsvurdering og 
borgers problemstilling 
noteres under Plan / 
Tilstande – Vurdering.  
 
Træningsterapeuterne 
skriver Journalnotat - 
Træning (fagfagligt), som 
kan findes under Plan / 
Tilstande – Observationer.  
 
Træningsterapeuterne 
skriver en Observation på 
vurdering af 
rehabiliteringspotentiale.  
 
Opdatering af Generelle 
Oplysninger.  
 
Fysiske tests 
dokumenteres i Målinger. 

Monofaglige mål udarbejdet 
sammen med borger noteres i 
skemaet Træningsmål under 
Plan / Faglig Planlægning - 
Indsatsmål 
 
Alt dokumentation bliver 
skrevet, hvor alle 
samarbejdspartner kan se det. 
Alle får dokumenteret rettidigt.  
 
 

Indsatser kan ses under Plan / 
Tilstande.  
 
Funktionsevne- og 
Helbredstilstande udfyldes og 
relateres til konkrete Indsatser.  
 
Træningsanvisninger oprettes 
under Plan / Faglig Planlægning 
– Handlingsanvisninger.  
 
Overgår borger til vederlagsfri 
fysioterapi noteres det i 
Generelle Oplysninger under 
helbredsoplysninger. 
 
 
 
 

relateres til konkrete 
Indsatser.  
 
Træningsterapeuter 
dokumenterer løbende i 
Journalnotater - Træning i 
forhold til den faglige 
indsats.  
 
Fysiske tests 
dokumenteres i Målinger. 

Metoder og 
redskaber 

  Monofaglig udredning 
(ergo- fysioterapeutiske 
relevante metoder).  
 

SMARTE mål  
 
 

 Ergo- og / eller fysioterapeutisk 
træning.  
Individuel og / eller 
holdtræning  
Træningen kan foregå i eget 
hjem, i plejebolig, på VCK 
midlertidigt ophold eller i 
Sundhedscentret.  
 

Monofaglig udredning 
(ergo- fysioterapeutiske 
relevante metoder).  
 

 

SundhedscenterStruer (ScS), Sundhedsfremme og Forebyggelse (SF-teamet) og Forebyggende Hjemmebesøg 

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

Opgave / ansvar Tilbyde 
patientuddannelse, 
hjerte- og 
kræftrehabilitering efter 
SUL § 119.  
 
Tilbyde rygestop, 
vægtstop og andre 
sundhedsfremmetiltag 
efter SUL § 119.  
 
Tilbyde 
ernæringsindsatser efter 
SUL § 119.  
 
Tilbyde Forebyggende 
Hjemmebesøg efter SEL § 
79a. 
 
Opspore 
rehabiliteringspotentiale 
hos de borgere, som de 
kommer i kontakt med. 

SF-teamet visiterer selv til egne 
indsatser og / eller modtager 
henvisning fra egen læge / 
sygehus.  
 
Forebyggende Hjemmebesøg er 
en lovbestemt indsats, der skal 
tilbydes alle borgere > 75 år. 

SF-teamet bidrager til 
udredning af borgers 
funktionsevne på krops- 
aktivitets- og 
deltagelsesplan, når det er 
relevant.  
 
SF-teamet har fokus på 
borgers mestringsevne og 
livsstil. 
 
 
 
 

SF-teamet bidrager til den 
overordnede tværfaglige 
målsætning.  
 
Medansvarlig for at målet er 
SMARTE, fælles med mulighed 
for faglige delmål, at borger er 
indforstået med mål og tiltag.  
 
 

Opdaterer sin viden om 
borgers aktuelle situation 
(monofaglig udredning) 
inden mødet.  
 
Bidrager på mødet ud fra 
kendskab til borgeren og 
ud fra kendskab til 
lovgivning og andre 
rammer for træning og 
sundhedsfremme.  
 
Medarbejderen har fokus 
på:  
Patientuddannelse  
Rygestop  
Alkoholbehandling  
Borgers mestringsevne 
og livsstil  
Kost, over- og undervægt 
Generelle 
ernæringstilstand 
 
 
Igangsætter aftalte tiltag 
efter mødet. 

a) Patientuddannelse, 
hjerte- og 
kræftrehabilitering (SUL § 
119). 

b) Ernæringsindsats 
c) Sundhedsfremme (SUL § 

119) (rygestop, vægtstop, 
kostvejledning, 
energiforvaltning, åben 
rådgivning).  

d) Forebyggende 
Hjemmebesøg (SEL § 79a).   

e) Trivselscafé på Thyholm 

Midtvejsmøder og 
slutevaluering med notater 
i Hjerterehabilitering. 
Slutevaluering på øvrige 
patientuddannelser. 
Evt. vejlede om andre 
tilbud efter forløbets slut. 
Der tilbydes 
fastholdelsestilbud 1 x / 
kvartalet for rygestop, 
hjerterehabilitering, 
kræftrehabilitering og 
patientuddannelse  
 
Forebyggende 
Hjemmebesøg fører notat 
(intern statistik efter et 
besøg) 
 
Kun opfølgning på 
Forebyggende 
Hjemmebesøg i sjældne 
tilfælde og ved særlige 
behov. 

Epikrise til egen læge ved 
slut på patientuddannelser 
(kræft), men ikke hvis læge 
ikke er henviser. 
Epikrise ved afslutning af 
rygestop og kostforløb. 
 
 
Sagsskema SF-team 
afsluttes og lukkes. 
 
Forløb Sundhed lukkes, 
hvis der ikke er andre åbne 
forløb.  
 
FBH afsluttes, hvis borger 
ikke er berettiget (mors, 
plejebolig, +prak og pers. 
hjælp). 

Kommunikation m. 
borger 

Direkte kontakt med 
borger i ScS eller i borgers 
eget hjem. 

I forhold til Forebyggende 
Hjemmebesøg får borger et 
aktivt (med planlagt dato) eller 
passivt (borger skal selv 
henvende sig tilbage) brev med 
tilbud om besøg.  

Direkte kontakt med 
borger i ScS eller i borgers 
eget hjem.  
Samtale og afprøvning af 
aktiviteter. 

SF-teamet taler mål sammen 
med borgeren.  
Vi møder borgeren med accept, 
respekt og der hvor borgeren 
er.  
Tid og rum til kommunikation.  

 Der kommunikeres primært 
med borger via telefon og ved 
fremmødet.  
Under et forløb kan 
kommunikation foregå pr. 
telefon / sms / video. 

a) Kommunikation er 
primært under 
gruppeundervisningen 
men kan også foregå 
individuelt under 
træning og efter 

Individuel 
afslutningssamtale med 
borger, som 
dokumenteres. 
 



 
 

 
 

behov. Evt. pr. telefon 
supplerende ved 
behov 

b) Der kommunikeres 
under mødet med 
borger og / eller pr. 
telefon 

c) Tilbuddet er hjemme 
hos borger i deres 
hjem. I gruppebesøg 
er det ofte ved 
arrangementer fx 
seniorgymnastik og 
kan være et fagligt 
oplæg men også fx 
måling af 
lungefunktion og der 
kommunikeres 
individuelt med 
borger 

d) Kommunikation 
primært i gruppen på 
cafeen 

Overvejelser omkring 
fastholdelsestilbud o. lign. 
i dialog med borger. 
 

Kommunikation m. 
kolleger / 
samarbejdspartnere 

SF-teamet modtager 
henvendelser fra borgere, 
sygehus, praktiserende 
læger og interne 
samarbejdspartnere.  
 
Diætist sender / modtager 
Opgaver til / fra 
forløbskoordinator / 
visitator.  
 
Øvrige medarbejdere i SF-
teamet sender / modtager 
Advis til / fra 
forløbskoordinator.  
 
 
God skik at give en 
tilbagemelding til 
medarbejderen, der 
henvender sig. 

 Diætist sender / modtager 
Opgaver til / fra 
forløbskoordinator og 
andre samarbejdspartner.  
 
Diætistens monofaglige 
udredning / vurdering af 
borger og opdatering af 
tilstande skal så vidt 
muligt være gjort inden 
afholdelse af tværfagligt 
møde.  
 
Hvis en Opgave afvises, 
skal der gives en 
tilbagemelding til 
vedkommende, som har 
sendt Opgaven. 
 
Øvrige medarbejdere i SF-
teamet sender / modtager 
Advis til / fra 
samarbejdspartnere.  
 
Tværfaglige møder. 

Deltager i de tværfaglige 
møder og taler der den 
samlede målsætning – når det 
giver mening.  
At undrer vi os, eller sker der 
ændringer, der har indflydelse 
på målsætningen, kontakter vi 
samarbejdspartnerne. 
De relevante 
samarbejdspartnere mødes 
ved behov. Der skal god tid til 
møderne.  
 
 

Deltager i tværfaglige 
møder om egne borgere.  
 

a) Der kommunikeres med 
samarbejdspartnere via 
Advis / telefon.  
Kommunikation med egen 
læge via MedCom som 
modtager Epikrise ved slut 
af forløb. 

b) Der kommunikeres med 
samarbejdspartnere via 
Advis / telefon.  

c) Der kommunikeres med 
samarbejdspartnere via 
Advis / telefon.  

d) Der kommunikeres med 
samarbejdspartnere via 
telefon.  

 

Efter aftale med borger 
kan andre 
samarbejdspartnere 
kontaktes for samarbejde 
eller supplerende indsatser 
til borger. 
 
Kontakt til Hjerteklinikken 
løbende ved behov. 
 

SF-teamet sender Epikrise 
til borgers egen læge ved 
afslutning af forløb.  
 
Slutevaluering sendes til 
hjerteklinik ved slut af 
hjerterehabiliteringsforløb. 

Dokumentation SF-teamet opretter et 
Sagsskema SF-team.  
 
Diætist skriver 
Observation på vurdering 
af 
rehabiliteringspotentiale -
/ udfylder 
henvendelsesskema i FS 
III.  
 
 
 

SF-teamet opretter Grundforløb 
Sundhed -> Forløbskoordination 
og Hjerte- eller 
Kræftrehabilitering i forhold til 
patientuddannelse.  
 
Medarbejdere i SF-teamet 
tilknytter sig organisatorisk og 
som bruger. 
 

Diætist opdaterer 
Funktionsevne- og 
Helbredstilstande.  
 
Observation på vurdering 
af 
rehabiliteringspotentiale.  
 
Opdatering af Generelle 
Oplysninger.  
  
Øvrige medarbejdere i SF-
teamet dokumenterer i 
Journalnotat SF-team.  
 
FBH leverer data til 
statistik. 
 

SF-teamet beskriver mål for 
forløbet i journalnotater.  
 
Diætist beskriver indsatsmål. 
 

 a) Alle aftaler har en 
kalenderaftale i Nexus 

b) Al dokumentation foregår 
under Grundforløbet 
Sundhed og i det enkelte 
forløb med Journalnotater 
SF-team.  
SF-teamets indsatser kan 
ikke ses af andre, men det 
kan ses, at organisationen 
er tilknyttet. 

c)  Al dokumentation foregår 
under Grundforløbet 
Sundhed og i det enkelte 
forløb med Journalnotater 
SF-team.  
Borger i rygestopforløb 
registreres i 

Journalnotat SF-team føres 
løbende på alle tilbud. 
 
Intern statistik i forhold til 
Forebyggende 
Hjemmebesøg + 
leveranceregistrering til 
Danmarks Statistik. 
 
Trivselscafeen er uden 
registrering og 
journalføring. 
 

 



 Rygestopbasen.  
Diætist skriver i FS III 

d) Al dokumentation foregår 
under Grundforløbet 
Sundhed. Notater er ikke 
tilgængelige for andre 
samarbejdspartnere 
(lovpligtigt). 

e) Det er et åbent tilbud og 
derfor ingen 
dokumentation 

Metoder og 
redskaber 

Diætisten benytter FS III 
metoden.  
 
Øvrige medarbejdere i SF-
teamet benytter 
Grundforløbet Sundhed. 

 Diætistens monofaglige 
undersøgelsesmetoder.  
 
Afklarende Samtale. 

SMARTE mål  
 
 

 a) Lærings- og mestringshold 
inkl. fysisk træning  

b) Motiverende samtale, 
Kom og Kvit hold, 
Rygestop i naturen, 
individuel rygestopforløb, 
individuel vægttabsforløb, 
temaeftermiddage 

c) Motiverende samtale 
d) Åbent værested / 

aktivitetstilbud  
 

  

Aktivitetsområdet 

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

Opgave / ansvar Levering af ydelser, SEL 
§79 
 
Opspore 
rehabiliteringspotentiale 
hos de borgere, som de 
kommer i kontakt med. 

Visitation efter SEL §79.  
 
Der visiteres til Dagcenter og 
Indsatsen Dagcenter oprettes.  
 
Der visiteres ikke til 
Aktivitetscenter, borgerne 
melder sig selv til de forskellige 
aktiviteter.  
 
Ingen visitation til 
pensionistidræt, borgerne 
melder sig selv til via Conventus. 
 
Implicit visitation i forhold til 
ældreboliger Anlægsvej 7, 
Voldgade 14 e, Baunekrogen, 
Kastanievænget. Hvis borger 
accepterer at deltage i 
aktiviteter, oprettes Indsatsen 
Aktivitetspakke – Ældrebolig.  
 
Der visiteres til Indsatsen 
Faldforebyggelse. 
 

Aktivitetsområdet 
bidrager til udredning af 
borgers funktionsevne på 
krops- aktivitets- og 
deltagelsesplan, når det er 
relevant.  
 
Aktivitetspersonalet har 
fokus på borgers 
aktiviteter og sociale liv.  
 
I forbindelse med 
Indsatsen 
Faldforebyggelse udredes 
borgerens fitness, 
blodtryk, vægt m.m. 
 

Aktivitetsområdet bidrager til 
den overordnede tværfaglige 
målsætning.  
 
Medansvarlig for at målet er 
SMARTE, fælles med mulighed 
for faglige delmål, at borger er 
indforstået med mål og tiltag.  
 

Opdaterer sin viden om 
borgers aktuelle situation 
(monofaglig udredning) 
inden mødet.  
 
Bidrager på mødet ud fra 
kendskab til borgeren og 
ud fra kendskab til 
lovgivning og andre 
rammer for social og 
aktivitetsmæssig støtte.  
 
Aktivitetsmedarbejderen 
har fokus på:  
Borgers sociale liv  
Aktivitetsudredning 
 
Igangsætter aftalte tiltag 
efter mødet. 

Visiteret dagcenter med sociale 
aktiviteter. 
 
Forskellige sociale aktiviteter i 
Aktivitetscenter.  
 
Pensionistidræt indeholder 
forskellig fysisk træning, 
herunder Fysisk Grundtræning 
og Vandtræning. 
 
Faldforebyggelse er et specielt 
tværfagligt tilbud med 
sygeplejerske og 
ernæringsfaglig medarbejder 
fra ScS og ergoterapeuter fra 
aktivitetsområdet.  
 
Projekt ensomhed (nu - slut 
2021) 
 

Der følges op på indsatsen 
i det eksisterende tilbud. 
 
Spørgeskema og 
gentagelse af test og 
målinger ved afslutning af 
Faldforebyggelse.  
 

Indsatser lukkes.  
 
Funktionsevne- og 
Helbredstilstande, hvor 
der ikke er en indsats, skal 
i princippet inaktiveres. 
Tilstandene kan dog 
bibeholdes åbne, men skal 
opdateres og tilknyttes en 
bemærkning om, at der 
kan være en potentiel 
udfordring.  
 
Fjerne sig som bruger. 
 
Organisationen 
inaktiveres. 

Kommunikation m. 
borger 

Hjemmebesøg, telefonisk 
kontakt. 

Mundtlig aftale samt brev.  
 
Borger melder sig selv til 
pensionistidræt via Conventus.  
  
Borger henvender sig selv til 
Aktivitetscenter via telefon eller 
fremmøde hos koordinator. 

Direkte kontakt med 
borger i eget hjem eller 
der, hvor indsatsen 
udføres. Samtale og 
afprøvning af samt 
deltagelse i aktiviteter. 

Aktivitetsområdet taler mål 
sammen med borgeren.  
 

 Direkte. Opfølgende samtaler 
vedrørende indsatsen.  
 
Drøfter løbende fremtidige 
relevante indsatser. 
 
 

 

Kommunikation m. 
kolleger / 
samarbejdspartnere 

Advis og telefon til og fra 
samarbejdspartnere.  

Via Advis / telefon Aktivitetspersonalet 
sender / modtager 
opgaver til / fra 
forløbskoordinator og 
andre samarbejdspartner.  
 

Deltager i de tværfaglige 
møder og taler der den 
samlede målsætning – når det 
giver mening.  
At undrer vi os, eller sker der 
ændringer, der har indflydelse 

Deltager i tværfaglige 
møder om egne borgere.  
 

Kommunikation med 
samarbejdspartnere foregår 
via Advis og / eller via telefon 
 

  



Aktivitetspersonalets 
monofaglige udredning og 
vurdering af borger og 
opdatering af tilstande 
skal så vidt muligt være 
gjort inden afholdelse af 
tværfagligt møde.  
 
Hvis en opgave afvises, 
skal der gives en 
tilbagemelding til 
vedkommende, som har 
sendt opgaven. 
 
Tværfaglige møder. 

på målsætningen, kontakter vi 
samarbejdspartnerne. 
De relevante 
samarbejdspartnere mødes 
ved behov.  

Dokumentation Aktivitetspersonalet 
opretter et 
Henvendelsesskema.   
Aktivitetspersonalet kan 
sende / modtage advis 
eller Opgaver til / fra 
forløbskoordinator.  
 
Funktionsevne- og 
Helbredstilstande 
opdateres.  
 
 

Visitation til Dagcenter fremgår 
af Indsatsen Dagcenter, som kan 
ses under Plan / Tilstande. 
 
Aktivitetspersonale tilknytter sig 
som bruger og organisatorisk.  
 
Pensionistidræt fremgår af 
Conventus (kan kun tilgås af 
aktivitetspersonalet). 
 
Indsatsen Aktivitetspakke – 
Ældrebolig kan ses under Plan / 
Tilstande.  
 
Indsatsen Faldforebyggelse kan 
ses under Plan / Tilstande. 

Funktionsevne- og 
Helbredstilstande 
opdateres for borgere i 
dagcenter.  
 
Opdatering af Generelle 
Oplysninger – Fælles 
Fagligt.  
 
Aktivitetsudredningen kan 
ikke ses af andre end 
aktivitetspersonalet, men 
fører til opdatering af 
tilstande og generelle 
oplysninger.  
 

Dagcenteret arbejder med mål 
for den enkelte borger, som 
beskrives som Indsatsmål. 
Indsatsmålene indgår som 
delmål i det tværfaglige 
rehabiliteringsforløb. 
 
Der oprettes Indsatsmål i 
forbindelse med Indsatsen 
Aktivitetspakke – Ældrebolig og 
Indsatsen Faldforebyggelse.  
 
Målformuleringer er mere 
implicitte på andre områder. 

 Funktionsevne- og 
Helbredstilstande udfyldes og 
opdateres løbende og relateres 
til konkrete indsatser.  
Aktivitetspersonalet opretter 
Handlingsanvisninger. 

Kalender fremmøde.  
Der dokumenteres 
afvigelser på aftaler i 
kalenderen. 
 
Aktivitetspersonalet 
dokumenterer relevante 
afvigelser i en Observation. 
 
Opdatering af 
Funktionsevne- og 
Helbredstilstande  
 
 

 

Metoder og 
redskaber 

  Monofaglig udredning 
(ergo- fysioterapeutiske 
relevante metoder).  
 
Aktivitetsudredning.  
 
Senior Fitness test. 

SMARTE mål  
 
 

 I indsatserne arbejdes der med 
sociale aktiviteter, social 
færdighedstræning og 
vedligeholdende fysisk og 
kognitiv træning i at fastholde 
og udvikle på  
funktionsnedsættelser.  
 

  

Egen læge, hospital og andre 

 Opsporing / henvendelse Visitation Udredning Målsætning Tværfaglige møder Rehabiliterende indsatser 
(handleplan) 

Opfølgning og evaluering Afslutning 

   Opfølgende 
hjemmebesøg  
Sygehuset kan bede egen 
læge foretage et 
’Opfølgende 
hjemmebesøg’ i 
samarbejde med 
hjemmesygeplejen.  
Opfølgende hjemmebesøg 
kan også initieres af 
kommunen, men borger 
skal have været indlagt (§ 
2-aftale)  
 
Opsøgende forebyggende 
hjemmebesøg 
Hjemmesygeplejen kan 
bede egen læge foretage 
’Opsøgende forebyggende 
hjemmebesøg’.  
Ydelsen gives efter 
overenskomsten. 

  Alkoholrådgivning, åben 
(Center for Rusmidler, foregår 
fysisk i ScS)  
Alkoholbehandling (Center for 
Rusmidler)  
 
Vederlagsfri fysioterapi hos 
praktiserende fysioterapeuter 
(SUL § 140a) (Organisationen 
er kun synlig ved personer i 
plejeboliger) 
 
Tilbud fra HOPS  
 
Behandling hos praktiserende 
læge  
Behandling i sygehusvæsenet  
 
Besøgsvenner og andre 
netværk via Frivilligcentret  
 

  



Borger skal være +75 år  
Ydelsen kan kun gives én 
gang årligt. Det vil altid 
være lægen der vurderer, 
hvorvidt en borger skal 
tilbydes et opsøgende 
forebyggende 
hjemmebesøg. 
 
Andet  
Lægerne vil gerne 
kommunikere via 
MedCom beskeder. 
Dette såvel hvis sygeplejen 
kontakter praksis som 
omvendt.  
 

Sorggrupper via Frivilligcentret 
eller præster 

 


