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Lovgrundlag
Rehabilitering gives på baggrund af Lov om soci-
al service §83a.

Hvilke behov dækker ydelsen
Når en borger har brug for hjælp og støtte i for-
hold til personlig pleje og praktiske opgaver 
på grund af funktionstab, tilbydes borgere med 
rehabiliteringspotentiale et rehabiliteringsforløb.
Det betyder, at borgere tilbydes et forløb i en pe-
riode inden de vurderes i forhold til visitation af 
hjemmehjælps ydelser.
Rehabilitering gives med henblik på, at gøre bor-
geren i stand til at kunne klare hverdagens aktivi-
teter selvstændigt eller i videst muligt omfang 
selvstændigt.

Afgørelse
Ved henvendelse til Svendborg Kommune med 
ansøgning om hjælp til personlig pleje og/eller 
praktisk hjælp vurderer Myndighedsafdelingen 
om borgeren er berettiget til hjælp og derefter vi-
siteres borgere med rehabiliteringspotentiale 
til et rehabiliteringsforløb.
Borgeren modtager en skriftlig afgørelse.



Hvis borgeren efter rehabiliteringsforløbet har 
behov for hjemmehjælpsydelser jævnfør §83, 
visiteres dette af Myndighedsafdelingen. 

Ydelsens omfang
Et rehabiliteringsforløb indeholder:

• Udredning
Borgerens behov og rehabiliteringspotentiale af-
dækkes sammen med borgeren. 
Sammen vurderes hvilken indsats der skal iværk-
sættes og hvilke mål der skal nås.

• Rehabilitering
Rehabilitering gives som støtte, træning og vej-
ledning, og borgeren inddrages aktivt i forløbene.
Intentionen er, at borgeren opnår den bedst mu-
lige funktionsevne for at kunne bevare eller højne 
selvhjulpenhed og hermed medvirke til at øge 
livskvalitet. 

• Hjemmetrænerydelser
Hjemmetræneren udfører ydelser for borgeren, 
således at det sikres, at borgeren får den fornød-
ne hjælp under udredning og rehabilitering.
Hjemmetrænerydelser gives med rehabiliterende 
sigte, indtil borgeren selv kan deltage i at udføre 
opgaverne.



Et rehabiliteringsforløb vil typisk vare mellem 
2-12 uger, hvor borgeren tilknyttes et tværfagligt 
team.

Forløbet foregår hjemme hos borgeren eller i 
nærområdet.

Borgeren får tilknyttet en kontaktperson, der 
koordinerer det tværfaglige samarbejde mellem 
borgeren og de faggrupper, som kommer i borge-
rens hjem.
 
Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen

Ved praktisk hjælp kan der bl.a. gives støtte til:
• Rengøring 

• Tøjvask 

• Skift af sengetøj

• Indkøb



I forbindelse med udførelse af praktiske opgaver 
kan der f.eks. være behov for at træne borgerens 
balance eller udholdenhed, eller træne borgeren 
i teknikker som ikke belaster ryg og skuldre.
Der kan også være afprøvning af ny teknologi.

Ved personlig pleje kan der bl.a. gives støtte til:
• Personlig pleje og omsorg

• Toiletbesøg

• Kropsbårne hjælpemidler

• Medicin 

• Mad

Ved udførelse af personlig pleje kan der trænes 
fysiske færdigheder og nye teknikker til f.eks. på-
klædning, eller der kan trænes i brug af hjælpe-
midler, hvis der er behov for at kompensere for 
fysiske begrænsninger.



Aktiviteter, der ikke kan indgå i ydelsen
• Genoptræning efter genoptræningsplan

• Almindelig vedligeholdende træning

Hvad koster ydelsen
Ydelsen er uden udgift for borgeren.

Kvalitetsmål
At et rehabiliteringsforløb iværksættes fra 1 til 
14 dage efter visitationsbesøget og altid efter en 
konkret individuel vurdering.



svb 3011


