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1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om Social Service § 83a
Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og
kommunaløkonomiske hensyn.

2. Hvilket behov dækker ydelsen?




3. Hvad er formålet med ydelsen?






4. Hvilke aktiviteter kan indgå i
ydelsen?



Iværksættelse af rehabiliterende forløb, hvor det
vurderes at der kan opnås et mindre behov for
hjemmehjælp efter indsatsen.
Rehabilitering og træning af færdigheder, som er nedsat
på grund af funktionssvækkelse.
At styrke borgerens muligheder for helt eller delvist selv
at klare personlig pleje og praktiske opgaver i
hverdagen, og hermed forebygge hjælp efter lov om
social service § 83 i henhold til Tårnby Kommunes
kvalitetsstandarder på området.
At bevare og/eller højne borgerens selvhjulpenhed og
medvirke til at øge borgerens livskvalitet.
At forebygge hospitalsindlæggelse og behov for
plejebolig.






Rehabilitering der kan forebygge varig hjælp efter lov
om social service § 83, i henhold til Tårnby Kommunes
kvalitetsstandarder på området.
Rehabiliteringen foregår i og omkring borgernes hjem.
Funktionstræning.
ADL-træning (Almindelig Daglig Levevis
/ hverdagsaktivitetstræning.)

5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i
ydelsen?



Sygeplejeydelser.

6. Hvem kan modtage ydelsen, og
hvordan bliver man visiteret?

Borgere, som har bopæl i Tårnby Kommune, der søger
hjemmehjælp/øget hjemmehjælp efter § 83 i Serviceloven.

7. Ydelsens omfang?

Rehabilitering er altid et korterevarende og tidsafgrænset
forløb (typisk 8-12 uger), og der er altid et formål og et klart
mål med indsatsen.
Rehabilitering kan udføres døgnet rundt afhængig af den
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enkelte borgers behov for træning, støtte og vejledning.
Støtte, og vejledning og træning i forhold til praktisk hjælp
udføres i dagstimer på hverdage.
8. Hvilke valgmuligheder er der med
hensyn til leverandører?

Rehabiliteringen varetages af Tårnby Kommune.

9. Kompetencekrav til udføreren?

Ydelsen udføres af fysioterapeut og/eller ergoterapeut,
træningsassistent, hjemmetrænere samt andet relevant
sundhedspersonale.
Tårnby Kommune har ansvaret for at medarbejderne har de
fornødne faglige og personlige kvalifikationer.

10. Hvilke forpligtelser har borgeren? 

Borgeren forventes at deltage aktivt i rehabiliteringen og
udføre eventuelle hjemmeøvelser på egen hånd eller i
samarbejde med personalet.



Borgeren opfordres til at oplyse leverandør om forhold,
herunder sygdom og lidelser, der fordrer særlige hensyn
til tilrettelæggelsen af rehabiliteringen og
medarbejderens sikkerhed.



Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder
sig i boligen jf. gældende lovgivning herom.

11. Hvad koster ydelsen?

Et rehabiliteringsforløb er gratis for borgeren.
(Evt. udgifter i forbindelse med træning f.eks. råvarer til
madlavning eller transport skal borgeren selv betale).

12. Hvad er kommunens
kvalitetsmål?

Konkrete færdigheds- og funktionsmål fastsættes individuelt
i samarbejde med borgeren.
Der henvises i øvrigt til sagsbehandlingstiderne på
www.taarnby.dk

13. Hvordan følges op på ydelsen?

Effekt af rehabiliteringen vurderes af hjemmetrænere og/
eller terapeuter i samråd med borgeren og beskrives i
slutstatus.

14. Er der særlige forhold at tage
hensyn til?

Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdets
udførelse, hvad enten det udføres i borgerens hjem, på
offentlig vej, eller på kommunens træningscentre.
Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt.
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15. Ankevejledning

Afgørelser efter Lov om Social Service kan indbringes for
Ankestyrelsen indenfor 4 uger efter modtagelse. Anken
fremsendes eller indtelefoneres til:
Tårnby Kommune
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1111
E-mail: kommunen@taarnby.dk
Kommunen revurderer sagen med henblik på vurdering af,
om der skal træffes en ny afgørelse eller om den oprindelige
afgørelse skal fastholdes. Hvis borgeren ikke får fuldt
medhold indbringes sagen uden videre for Ankestyrelsen.
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