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3. Rehabilitering
Den 1. januar 2015 ændrede lovgivningen på hjemmehjælpsområdet sig, så det blev lovpligtigt 
for alle kommuner at tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til de personer, der søger om 
hjemmehjælp. Forløbet tilbydes borgere, der vurderes at kunne forbedre deres funktionsevne 6.

Rehabilitering er en proces, hvor fokus er på borgerens hverdagsliv og borgerens forståelse af 
egen situation. Formålet er, at den rehabiliterende indsats medvirker til, at borgeren lever et, 
for borgeren selv, meningsfuldt liv. Rehabilitering er en helhedsorienteret indsats, der omfatter 
borgerens fysiske, psykiske og sociale situation og er en proces, der er struktureret ud fra faste 
mål og tidsrammer i samarbejde med borgeren.

Rehabilitering i hjemmeplejen har ofte mindst to fokusområder: 
• Dels et fokus på at gøre borgere mere selvhjulpne. Det afspejles eksempelvis i kommuner-

nes forventning om at reducere i hjælpen til borgeren. Det gøres ved at forandre  
kommunernes tilgang til hjemmepleje, hvor man tidligere har haft fokus på at gøre noget for 
borgeren, til i dag, hvor fokus er på at hjælpe borgeren til at blive mest mulig selvhjulpen. 

• Dels et fokus, hvor medarbejderne fagligt skal arbejde anderledes end tidligere. De skal for 
eksempel samarbejde struktureret med borgeren om at finde dennes mål, de skal arbejde 
tværfagligt, og de skal arbejde med at aktivere og motivere borgeren i løsningen af opgaver 
fremfor at udføre opgaver for borgerne 7.

Rehabilitering i Svendborg Kommune
De fleste mennesker har et ønske om at mestre eget liv og klare sig selv. Dog oplever mange et 
tab af funktionsevne, når de bliver ældre, hvor de kan få behov for hjælp og støtte til at klare sig 
selv. På ældreområdet skal individuelle rehabiliteringsforløb understøtte muligheden for, at den 
enkelte kan genvinde sin funktionsevne og bedst muligt mestre sit liv. Derfor er rehabilitering den 
overordnede velfærdsstrategi i Svendborg Kommune. Det betyder, at rehabilitering og mestring 
danner rammen for alle ældreområdets aktiviteter og indsatser.

Definition af rehabilitering
Rehabilitering kan defineres som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mel-
lem 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 består af en koordineret, sammenhængende og videns-
baseret indsats.
Rehabilitering i Danmark: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. 2004

  6 Serviceloven §83a 
  7 Sundhedsstyrelsen 2017 

  



17

Populært sagt

Når borgere henvender sig til Svendborg Kommune, skal de føle sig imødekommet, set, hørt og 
forstået i forhold til de ønsker, de har for deres liv. Svendborg Kommune understøtter borgernes 
egne ressourcer og mestringsevner, samt skaber tryghed og sikkerhed for de borgere, der har  
behov for hjælp og støtte. Samtidig har Svendborg Kommune også en forventning om, at alle  
borgere bidrager med de ressourcer, de har, og at de borgere, der kan, selv tager ansvar for at 
skabe et godt ældreliv.

Borgere i Svendborg Kommune
Alle mennesker er forskellige. Det gælder også for de borgere, der er i kontakt med ældreområ-
det. Svendborg Kommune vil i samarbejde med borgeren udarbejde rehabiliterende tilbud med 
udgangspunkt i borgerens egne ønsker og ressourcer.
Borgere, der er i kontakt med ældreområdet, er en stadigt voksende gruppe. Inden for den ramme 
vil ældreområdet forventeligt blive udfordret af mangel på både økonomiske og personalemæs-
sige ressourcer. 

Ældreområdet i Svendborg Kommune arbejder i dag aktivt på at styrke samarbejdet mellem 
det aktive frivillige område og kommunen. Der vil fremadrettet være et endnu større fokus på, 
hvordan kommuner kan samarbejde med det omkringliggende samfund for at løfte den rehabilite-
rende indsats og understøtte den enkelte borger. Det vil være samarbejde med større foreninger, 
som idrætsforeninger, aktivitetshuse, forsamlinger mv., men der vil også komme et større fokus 
på, hvordan borgerens eget netværk bringes i spil for i samarbejde at løse den rehabiliterende 
opgave.

Både den kommunale praksis samt udtalelser fra ældrekonferencen og borgermøder viser  
tydeligt, at borgerne ønsker at klare sig selv mest muligt uden hjælp fra kommunen.
Undersøgelser og erfaringer viser, at det er vigtigt på en god og fyldestgørende måde at få  
kommunikeret til borgeren, hvad formålet med rehabiliteringsforløbet og dets forskellige  
delelementer er.
Nogle borgere giver udtryk for ikke at forstå eller ikke at have fået ordentligt forklaret, hvad et 
rehabiliterende forløb er, hvad det indebærer, eller hvad formålet med det skal være. Dette kan 
skabe utryghed hos borgerne i forhold til, hvilken hjælp de kan forvente at modtage under og især 
efter endt rehabiliteringsforløb. 

De, der kan selv, skal selv

De, der har brug for hjælp, for at 
 kunne selv, skal have den hjælp

De, der ikke kan selv,  
skal have hjælp
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Andre borgere finder det derimod motiverende at kunne følge med i udviklingen af deres funkti-
onsevne, eksempelvis gennem visuelle redskaber eller skemaer. Samlet set er det kendetegnen-
de for en positiv opfattelse af rehabilitering, at borgeren føler sig hørt og inddraget i processen.

Det er vigtigt at tage borgerens eventuelle utryghed ved selv at skulle løse opgaverne alvorligt, 
dels ved at tilvejebringe den nødvendige støtte, indtil borgeren føler sig tryg ved selv at kunne, 
dels ved at sørge for, at den løbende vurdering af funktionsniveauet ikke gør borgeren usikker på, 
hvilken hjælp der kan forventes fremadrettet.

Tværfagligt samarbejde 
Det er ofte udfordrende for frontmedarbejderne at balancere de to hensyn, som den rehabilite-
rende tilgang skal imødekomme: 

• Dels at den rehabiliterende tilgang tilrettelægges ud fra borgerens mål, ønsker  
og tanker om livskvalitet. 

• Dels at den tilrettelægges ud fra kommunens mål om at gøre flest mulige  
borgere selvhjulpne og dermed reducere udgifter på ældreområdet. 

Svendborg Kommune er nået langt i arbejdet med rehabilitering. Der er dog fortsat udfordringer i 
forhold til mere kvalificerede, tværgående rehabiliteringsforløb med borgeren. Der vil i fremtiden 
være behov for endnu større fokus i forhold til tværfagligt samarbejde, både internt i kommunen 
og i relation til eksterne parter som eksempelvis læger og sygehuse.
For at sikre en sammenhængende, professionel og faglig tilgang til rehabilitering er det vigtigt at 
sætte fokus på alle faggruppers andel og ansvar i den rehabiliterende indsats for borgeren.
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Det tætte tværfaglige samarbejde er afgørende for en rehabiliterende indsats og skal sikre et 
sammenhængende forløb med borgerne. Både når samarbejdet er mellem medarbejdere, der alle 
er involverede i det rehabiliterende forløb, såvel som når borgere går fra fx hverdagsrehabilite-
ring til hjemmepleje.  
 
Lindrende pleje i den sidste tid
Der skal være en organisatorisk skelnen mellem rehabilitering og en lindrende pleje i borgerens 
sidste tid. Der anvendes også en rehabiliterende tilgang i et lindrende og afsluttende forløb for 
borgeren. Men fokus er i langt højere grad på den fysiske, psykiske og sociale lindring snarere end 
genvinding af tabte evner.

Den rehabiliterende tilgang skal understøtte den enkelte borgers afvikling af livet og de eksisten-
tielle betragtninger og udfordringer, borgeren og pårørende kan stå med. Medarbejderne skal 
klædes på til at vurdere den enkelte borgers behov og muligheder, så de sammen med borgeren 
og pårørende kan sammensætte det mest hensigtsmæssige forløb. 

Retninger frem mod 2025
Opgaver, der varetages af ældreområdet, bliver stadig større og mere komplekse. Med et stigen-
de antal ældre, og inden for den afsatte økonomiske ramme, er der behov for en prioritering af 
den rehabiliterende indsats for fortsat at sikre en ansvarlig, professionel og helhedsorienteret 
indsats for de svageste borgere i Svendborg Kommune. 

Rehabilitering skal fortsat være et kvalitetstilbud – og borgerne skal have den hjælp, de har 
behov for. Samtidig er det vigtigt at fastholde den enkeltes ansvar for selv at bevare og genvinde 
sine muligheder for at klare sig selv i videst muligt omfang.

Svendborg Kommune skal sikre, at:

1. Ældreområdets velfærdsstrategi er rehabilitering

2. Samskabelse er en naturlig del af den  
 rehabiliterende indsats

3. Nyeste forskning og viden om rehabilitering er en   
 naturlig del af indsatsen
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Ad. 1: Ældreområdets velfærdsstrategi er rehabilitering
Forskning, studier og erfaringer viser, at det er muligt at give borgerne en bedre livskvalitet og 
samtidig reducere forbrug af hjemmehjælp ved en målrettet indsats med rehabilitering.

Svendborg Kommune skal derfor fortsat have fokus på at understøtte borgerne via rehabiliteren-
de forløb, der i videst muligt omfang hjælper borgerne i at blive selvhjulpne. 

For at sikre kvalificerede rehabiliteringsforløb med borgeren skal der fokuseres på at skabe 
gode sammenhænge og overgange mellem alle faggrupper både internt og eksternt i kommunen. 
Tværfaglige kompetencer skal bringes i spil og inddrages sammen med de rehabiliterende kom-
petencer. Områder som sygepleje, kost, træning, pårørende og det lokale aktivitetsmiljø er alle en 
naturlig del af rehabiliteringsindsatsen.  

Svendborg Kommune skal samtidig prioritere at være på forkant med at tilbyde alle målgrupper 
mulighed for forebyggelse, så de længst muligt kan klare sig uden hjælp. 
Prioriteringen af rehabilitering og forebyggelse skal være med til at sikre, at de, der kan selv, får 
mulighed for dette, så der fortsat er ressourcer til, at de svageste ældre modtager den indsats og 
hjælp, der er behov for.
Det fordrer samarbejde på tværs af sektorer, faggrænser og organisationer for at finde den 
bedst mulige løsning på opgaven.
Ved at investere tid i starten af en proces til at afklare problemstilling og involvere de relevante 
borgere, vil der blive sparet tid i sidste ende, fordi der kan udvikles mere bæredygtige løsninger. 
Frivillighed har desuden en positiv indvirkning på både det fysiske og mentale helbred og ældre-
området skal fremadrettet arbejde strategisk med at opfordre borgere til at blive frivillige.
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Ad. 2: Samskabelse er en naturlig del af den 
rehabiliterende indsats
Kommunen kan ikke klare opgaven alene. Hvor det er muligt, er det nødvendigt, at både borgeren 
selv og pårørende har en aktiv del og ansvar for borgerens rehabilitering. Indsatsen skal under-
støttes og forenes med borgerens netværk og frivillige aktiviteter og indsatser i lokalområdet. 

Et rehabiliterende forløb skal ses som en samlet indsats med en individuel, faglig vurdering og 
indsats med borgeren. Det kræver et fortsat og løbende arbejde med kulturændring og forvent-
ningsafstemning både for borgere, pårørende, lokalområder, politikere og medarbejdere.

Ad. 3: Nyeste forskning og viden om rehabilitering er en  
naturlig del af indsatsen
Ældreområdet vil fremover skulle varetage en endnu større og mere kompleks pleje og hjælp til 
borgere i kommunen. Det kræver et fortsat fokus på at anvende den nyeste viden og forskning om 
rehabilitering, så Svendborg Kommune kan udvikle den rehabiliterende indsats og forebyggelse. 
Dette bør ske i tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere for at sikre 
de bedst mulige tilbud til de rette målgrupper. Hvor det giver mening, skal der således arbejdes 
struktureret med udviklingsprojekter og indgås aftaler om forskningssamarbejde. 
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