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Forord 
Med stolthed præsenterer vi hermed evalueringen af projekt Hverdagsrehabili-

tering i Frederikssund kommune. Igennem det seneste næsten 1½ år har 
medarbejdere, ledere og borgere i kommunen lagt energi, engagement og 

vilje i det forandringsprojekt, som skal bane vejen for Frederikssund-modellen 
for hverdagsrehabilitering. 

 
Det, vi har opnået, er ikke bare en anden måde at levere pleje på, det er star-

ten på et værdiskifte, hvor fokus er på at gøre op med vanen og forventnin-

gen om, at vi gør noget for borgeren. Vi gør tingene sammen med borgeren, 
og med borgerens mål og ressourcer i centrum. 

 
Formålet med denne rapport er at opsamle, bearbejde og dele de gode erfa-

ringer, vi i Frederikssund Kommune har gjort med opstarten af forandrings-

projektet. 
 

Det handler grundlæggende om livskvalitet. De fleste synes, at det giver livs-
kvalitet og frihed at være uafhængig af hjælp og være mester i eget liv. Men 

det handler også om at skabe mest mulig kvalitet for pengene. Hvis flere kan 

klare sig selv i længere tid, bliver der bedre tid og flere ressourcer til at hjælpe 
dem, der ikke kan.  

 
Det kræver nytænkning at arbejde med hverdagsrehabilitering, og det er væ-

sentligt, at man tør være innovativ. Kaste boldene op i luften og lade andre 
gribe nogen af dem og se på borgerne, og de muligheder vi har, fra helt nye 

vinkler. 

 
Projektet nærmer sig hastigt sin afslutning, og arbejdet med at implementere 

tankegangen bag hverdagsrehabilitering fortsætter. Det er afgørende, at vi 
holder momentum og bliver ved med at udvikle og støtte de fantastisk dygtige 

og engagerede medarbejdere, vi har, i det paradigmeskiftet vi står i, hvor vi 

alle skal nå fra forandringsproces til implementering af hverdagsrehabilitering 
som en naturlig del af vores arbejde.  

 
Tak til alle for den store indsats – og god læselyst. 

 
 

Tina Lund Pehrsson 

Projektleder og visitator 
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Resumé  
Analysen af hverdagsrehabiliteringsprojektets resultater viser, at 54 borgere 

har gennemført et hverdagsrehabiliteringsforløb i Frederikssund Kommune. 
 

45 af de 54 borgere har ved hjælp af hverdagsrehabiliteringen opnået store 
gevinster i form af et højere funktionsniveau og færre ydelser. Det er kun 9 

borgere eller ca. 17 pct., der ikke har opnået et forbedret funktionsniveau.  
 

Samlet set viser analysen desuden en samlet økonomisk effekt af hverdagsre-

habiliteringsindsatsen på 1.589.343 kr. fordelt på følgende år: 
 

2011 2012 2013 Total 

kr. 1.571 kr. 1.023.908 kr. 563.865 kr. 1.589.344 

 
For at få en viden om projektdeltagernes motivation og barrierer for at indgå i 

hverdagsrehabilitering, er der udarbejdet en analyse baseret på 4 borgerinter-

view. Analysen viser, at en vigtig motivationsfaktor for borgerne er relationen 
til den enkelte medarbejder. Det er vigtigt, at de medarbejdere, der møder 

borgeren, både har en anerkendende tilgang og samtidig opfordrer til vedhol-
denhed. Det giver succesfulde forløb, mener de interviewede borgere. 

 

Nogle borgere har oplevet, at hjemmeplejen mangler viden og engagement i 
forhold til hverdagsrehabiliteringen. Det var en klar barriere for borgernes 

træningsindsats. Specielt oplevede borgerne et manglende engagement, når 
der var en afløser for den faste hjemmehjælper. 

 
Baseret på analysen og erfaringerne blandt projektets medarbejdere anbefales 

det, at der fremadrettet er fokus på: 

 
 Fortsat kompetenceudvikling 

Alle medarbejdere skal omstille sig til den nye måde at arbejde på, 

hvis de skal kunne yde en kvalificeret indsats i hverdagsrehabiliterin-
gen. Det er derfor nødvendigt med en kontinuerlig kompetenceudvik-

ling, som kan sikre, at rehabilitering bliver en del af alle medarbejde-

res tankesæt. 
Projektets medarbejdere oplever, at de hjemmehjælpere, der har væ-

ret på kompetenceudviklingskursus, har fået øjnene op for deres kun-
nen og opgave i rehabiliteringstilgangen. 

 
 Hjælpemidler 

Det er væsentligt at følge udviklingen på hjælpemiddelområdet. Det 

velfærdsteknologiske område er under konstant udvikling og kan være 

med til at løse borgernes udfordringer. 
 

 Fælles forståelse af hverdagsrehabilitering 

Det er væsentligt at der fortsat er fokus på, at opnå en fælles forstå-
else af hverdagsrehabilitering. Der er en stor udfordring i at ændre 

tankesæt og i at og bygge bro imellem de forskellige faggrupper og 

afdelinger, så vi får en fælles forståelsesramme og ejerskab til opga-
ven.  
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Formål 
 

Med Projekt Hverdagsrehabilitering ønsker Frederikssund Kommune at indføre 
en ny tilgang, der med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer ændrer den 

passive pleje til en aktiv indsats, og dermed gør de borgere, der kan, mest 
muligt selvhjulpne.  

 
Hverdagsrehabilitering er med til, at styrke den enkelte borgers fysiske, psyki-

ske og sociale funktionsevne samt øge følelsen af selvstændighed, menings-

fuldhed og livsglæde hos den enkelte borger.  
 

Projektet udspringer af Frederikssund Kommunes Handleplan for Ældre 2011–
2015. Handleplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Social-, Ældre- og 

Sundhedsudvalget og Ældrerådet.  

 
I kommunens handleplan står der, at fremtidens ældresektor er under pres. 

Det skyldes, at der bliver flere ældre mennesker og færre menneskelige og 
økonomiske ressourcer til at løfte kommunens plejeopgave. 

 

Frem til 2015 stiger antallet af +75 årige i Frederikssund Kommune med 25%, 
og i perioden 2011 til 2020 er stigningen tæt på 70 %. 

 
Denne udfordring kræver politiske prioriteringer, for at kommunen fortsat kan 

fastholde et tilfredsstillende serviceniveau. Det er især vigtigt at sikre, at de 
svageste af vore ældre til stadighed modtager den nødvendige hjælp, omsorg 

og støtte fra kompetente medarbejdere. 

 
Metoden til at løse fremtidens ældreudfordring handler dog ikke kun om øko-

nomi, men også om ny viden og kompetenceudvikling – og her kommer hver-
dagsrehabilitering ind i billedet. 

 

Hverdagsrehabilitering har til formål, at støtte borgeren aktivt, så det bliver 
muligt at være længst og bedst muligt i eget liv. Som udgangspunkt oplever 

uafhængige mennesker nemlig større livskvalitet, og kommunen kan samtidig 
reducere forbruget af offentlige ydelser. 
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Mål og succeskriterier 
 

Projektets mål og succeskriterier er formuleret på baggrund af definitionen på 

rehabilitering.  
 

Rehabiliteringsdefinitionen1:  
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en 
borger, pårørende og fagfolk.  
 
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige be-
grænsninger i sin fysiske, psykiske og /eller sociale funktionsevne, opnår et 
selvstændigt og meningsfuldt liv.  
 
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og be-
står af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats” 
 
 

Målgruppe 
Indsatsen omfatter borgere med funktionsniveau 32 eller derunder, som: 

 

 modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, har fået vurderet po-
tentialet for hverdagsrehabilitering af visitationen og er ved potentiale 

bevilliget hverdagsrehabilitering. 

 udskrives fra hospitalet, har fået vurderet potentialet for hverdagsre-

habilitering af visitationen og er ved potentiale bevilliget hverdagsre-
habilitering 

 
Målgruppen omfatter ikke: 

 

 Borgere med demenssygdomme eller svært hukommelsessvækkede 

borgere 
 Terminale borgere (kort resterende levetid) 

 Borgere med svære misbrugsproblemer (uden aktiv behandling eller 

med senskader)  

 Psykisk syge (som ikke er i stand til at samarbejde eller modtage in-

struktioner) 
 Udviklingshæmmede (som ikke er i stand til at samarbejde eller mod-

tage instruktioner) 

 Borgere der ikke modtager hjælp i hjemmet 

 
 

Resultatmål 

Af de borgere, der bevilges et rehabiliteringsforløb, er der min. 80 % der gen-
nemfører forløbet, og heraf oplever min. 75 % øget tilfredshed med deres 

aktivitetsniveau, efter at forløbet er afsluttet. 
 

Af de borgere, der gennemfører forløbet, er der: 

 Min. 50 % der bliver helt selvhjulpne  

 Min. 25 % der klarer sig med mindre hjemmehjælp, end der var be-

vilget inden rehabiliteringen 
 Max. 25 % der har behov for varig hjælp 

 

 

                                                
1 Fra ”Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabilitering ” Marselisborg Centeret 2004. 

 
2 funktionsniveau 3 henviser til KL Fællessprog 2. Fællesprog er en overordnet begrebsramme, 
som vi bruger til at beskrive borgeres boligforhold og funktionsevne - fysisk, psykisk, socialt. 
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Et år efter afslutning af forløbet: 

 Min. 50 % af de borgere, der bliver selvhjulpne (jf. punkt 1), modta-

ger ikke hjemmehjælp 
 Min. 50 % af de borgere, der klarer sig med mindre hjælp (jf. punkt 

2), fastholder niveauet 

 
Procesmål 

Der er udarbejdet en samlet plan for kompetenceudvikling indenfor tværfaglig 

hverdagsrehabilitering på ældre- og sundhedsområdet, og medarbejdere i 
hjemmeplejen, sygeplejen, træningsenheden, kostområdet og visitationen 

kompetenceudvikles systematisk efter den. 
 

Samarbejdsprocesser beskrives og indarbejdes. 
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Kvantitativ evaluering af hverdagsre-
habilitering 
 

Dette afsnit beskriver økonomi og aktivitet for kommunens hverdagsrehabilite-
ringsprojekt. 

 

Der er fokuseret på følgende emner: 
 Antal borgere i projektet 

 Status efter 6 måneder 

 Borgeroplevet funktionsniveau og tilfredshed (COPM) 

 Effekt af indsatsen fordelt på ydelser 

 Den samlede økonomiske effekt 

 

Antal borgere i projektet 

I forbindelse med projektet er alle borgere, der har været igennem et hver-

dagsrehabiliteringsforløb, blevet registreret. 

 

54 borgere har gennemført forløbet, heraf er ca. 83 pct. blevet helt eller del-

vist selvhjulpne efter rehabiliteringsforløbet.  

 

Helt selvhjulpen betyder, at borgeren efter hverdagsrehabiliteringen ikke mod-

tager ydelser efter servicelovens § 83. 

Delvist selvhjulpen betyder, at borgeren efter forløbet har færre § 83 ydelser 

end før forløbet. 

 

For 9 (ca. 17 pct.) af borgerne i hverdagsrehabiliteringsprojektet er deres 

ydelsesniveau uændret eller øget efter indsatsen. 

 

Inden projektstarten blev der opstillet konkrete mål for effekten af rehabilite-

ringsindsatsen.  

 

Som det er illustreret i nedenstående tabel, var det målet, at borgerne skulle 

være helt selvhjulpne i 50 pct. af forløbene. Her var projektets resultat, at ca. 

41 pct. blev helt selvhjulpne. 

 

Det skal ses i lyset af, at andelen af delvist selvhjulpne er væsentligt højere 

end forventet, nemlig 42,59 pct. mod forventet 25 pct. 

 

I den forbindelse er det endvidere en vigtig pointe, at borgere der efter et 

hverdagsrehabiliteringsforløb er ”delvist selvhjulpne”, som ofte har et stort 

ydelsesomfang.  

Det er således også ofte blandt denne gruppe af borgere, at hverdagsrehabili-

teringen har størst økonomisk effekt. 

 

Nedenstående tabel viser fordelingen af de borgere, der har gennemført hver-

dagsrehabilitering i perioden fra august 2011 til oktober 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9/25 

Tabel 1: Antal borgere der har gennemført et hverdagsrehabilite-
ringsforløb og resultatet af forløbet (personlig og praktisk hjælp (§ 

83 i serviceloven)) 
 

 
Antal 

Projektets  

mål (pct.) 

Projektets  

resultat (pct.) 

Borgere der er helt selvhjulpne 22 50,00% 40,74% 

Delvist selvhjulpne 23 25,00% 42,59% 

Ydelserne fortsætter uændret 9 25,00% 16,67% 

Total 54 100,00% 100,00% 

 
 

Målgruppen af borgere der tilbydes hverdagsrehabilitering i Frederikssund 
kommune er meget varieret, der er stor spredning i alder og funktionsrelate-

rede årsager til henvisningerne. 
 

Der ses både kendte og nyhenviste borgere. Borgerne henvises især fra eget 

hjem, men også fra Rehabiliteringsafdelingen og i et stigende omfang i forbin-
delse med udskrivelser fra hospitalerne. 
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Status efter 6 måneder 

 

For at vurdere effekten af hverdagsrehabiliteringsindsatsen er der udarbejdet 

en analyse af, hvordan borgerne har klaret sig efter det første halve år. Der er 

fokuseret på de borgere, der efter forløbet blev enten helt eller delvist selv-

hjulpne. 

 

Efter 6 måneder har 80 pct. af de borgere, der blev delvist selvhjulpne, beva-

ret det funktionsniveau, de opnåede igennem hverdagsrehabiliteringsforløbet. 

 

For de borgere, der blev helt selvhjulpne efter hverdagsrehabiliteringsforløbet, 

viser analysen, at denne gruppe også var helt selvhjulpne ½ år efter rehabili-

teringsindsatsen.  

 

Det skal dog pointeres, at ”helt selvhjulpen” og ”delvist selvhjulpen” udeluk-

kende omhandler personlig og praktisk hjælp (ydelser i servicelovens § 83).  

 

Tabel 2: Status efter 6 måneder 
 

  Helt selvhjulpne 
Delvist selv-

hjulpne 
Total 

Antal borgere   

(Kun de borgere der er 
afsluttet før 1. april 2012) 

13 15 28 

Antal borgere der fasthol-

der det opnåede hjemme-

hjælpsniveau efter ½ år 

13 12 25 

I pct. 100% 80% 89% 

Antal borgere hvor det 

opnåede hjemmehjælps-
niveau forøges efter ½ år 

0 3 3 

I pct. 0% 20% 11% 
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Borgeroplevet funktionsniveau og tilfredshed  

 

Nedenstående figurer viser borgernes oplevelser af eget funktionsniveau, både 
før forløbet, umiddelbart efter forløbet samt et år efter forløbet. Analysen viser 

derfor både den umiddelbare gevinst af hverdagsrehabilitering, men også den 

borgeroplevede effekt på længere sigt.   
 

14 borgere3 er blevet interviewet og revurderet med et COPM-skema. COPM 
(Canadian Occupational Performance Measure) er et ergoterapeutisk redskab 

til resultatmåling af borgerens egen vurdering af tilfredshed med udøvelsen af 
vigtige daglige aktiviteter. 

 

I COPM-målingen har de 14 borgere besvaret to spørgsmål, der er relateret til 
udførelsen af den specifikke aktivitet der hverdagsrehabiliteres. 

 
Nedenstående figur viser resultatet af det første spørgsmål, der omhandler 

borgerens oplevede funktionsniveau på den specifikke aktivitet.  

 
Borgerne i undersøgelsen bedømmer deres oplevede funktionsniveau for akti-

viteten på en skala fra 1-10, der angiver, hvor ”godt” de mener, de udfører 
den pågældende aktivitet.  

 
Resultatet viser, at de 14 borgere, der er analyseret, havde en gennemsnitlig 

score på 2,4 før hverdagsrehabiliteringsforløbet.  

 
Umiddelbart efter forløbet var borgernes opfattelse af deres funktionsniveau 

øget væsentligt fra et gennemsnit på 2,4 til et på 8,9.  
 

Det kan desuden konstateres, at efter et år er borgernes score stadig på 

samme høje niveau som umiddelbart efter hverdagsrehabiliteringen.  
Den gennemsnitlige score er kun faldet marginalt fra 8,9 til 8,8. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                
3 Målingen er afgrænset til de 14 borgere der blev hverdagsrehabiliteret for mere end et år siden.  
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Figur 2: Borgeroplevet funktionsniveau. Gennemsnitlig score pr. bor-
ger - før og efter hverdagsrehabiliteringsforløbet    
 

 
 
Borgerne har desuden svaret på, hvor tilfredse de er med deres evne til at 

udføre den bestemte aktivitet, der hverdagsrehabiliteres. 

  
Nedenstående figur viser, at borgerne umiddelbart efter rehabiliteringsforløbet 

oplever en øget tilfredshed med deres evne til at udføre aktiviteten. 
 

Inden hverdagsrehabiliteringsprojektet var borgernes gennemsnitlige tilfreds-

hed på 5, hvorimod deres tilfredshed efter forløbet var på 9,1.  
 

Nedenstående viser desuden, at der også efter et år er en høj tilfredshed med 
udførelsen af aktiviteten. (en gennemsnitlig score på 8,9) 

 
Figur 3: Borgeroplevet tilfredshed med eget funktionsniveau. Gen-

nemsnitlig score pr. borger - før og efter hverdagsrehabiliteringsfor-

løbet 
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Effekt af indsatsen fordelt på ydelser 

Der er stor forskel på den økonomiske effekt af de forskellige hverdagsrehabi-

literingsindsatser. For at vurdere effekterne er der nedenfor udarbejdet en 

oversigt over, hvilken økonomisk effekt de enkelte indsatser har haft. 

 

For eksempel viser tabellen, at hvis en borger hverdagsrehabiliteres på ydel-

sen ”Personlig pleje - kropsbårne hjælpemidler (støttestrømper4)” er effekten i 

gennemsnit en årlig besparelse på 32.005 kr.  

Hvorimod, hvis en borger hverdagsrehabiliteres på ydelsen ”Rengøring - pakke 

1”, er effekten i gennemsnit en årlig besparelse på 1.405 kr. 

 

Den store forskel på effekterne hænger sammen med, at borgere, der visite-

res til personlig pleje, ofte visiteres til flere timer om ugen end borgere, der er 

visiteret til praktisk hjælp – som for eksempel rengøring. Dertil kommer, at en 

stor del af de borgere, der blev rehabiliteret på rengøringsydelsen, ikke blev 

selvhjulpne, hvilket trækker den gennemsnitlige gevinst for rengøring ned.    

 

 
Tabel 3: Analyse af hverdagsrehabiliteringsindsatsens effekt fordelt 

på ydelser  
 

Ydelsestype Ydelsesnavn 
Årlig besparelse i 
kroner og øre  
(pr. forløb) 

Personlig pleje Ernæring - anretning og servering samt opvarmning i mikroovn kr. 16.521 

  Ernæring - oprydning og opvask kr. 27.057 

  Ernæring - tilberedning og servering af morgenmad og smørrebrød kr. 25.269 

  Personlig hjælp – anden (Tømme postkasse, bære skrald ud, lægge tøj på plads) kr. 4.832 

  Personlig pleje - af- og påklædning kr. 25.619 

  Personlig pleje – anden (Hårvask og fodbad) kr. 54.739 

  Personlig pleje - brusebad kr. 6.404 

  Personlig pleje - kropsbårne hjælpemidler (af- og påtagning af støttestrømper)  kr. 32.005 

  Personlig pleje - pakke 1 (brusebad, barbering, tandbørstning m.m. (stor pakke)) kr. 30.295 

  Personlig pleje - pakke 2 (brusebad, barbering, tandbørstning m.m. (lille pakke)) kr. 23.192 

  Personlig pleje – tillægsydelse (ekstra tid i forbindelse med personlig pleje) kr. 40.586 

  Personlig pleje – toiletbesøg kr. 134.611 

  
Pædagogisk opgave – målrettet (undervisning, rådgivning og vejledning i forbindel-

se med personlig pleje) 
kr. 2.717 

Personlig pleje 
gennemsnit 

  kr. 25.174 

Praktisk hjælp 
Rengøring - pakke 1 (støvsugning, gulvvask, afstøvning/aftørring, rengøring af 
badeværelse og skift af sengelinned) 

kr. 1.405 

  
Rengøring - pakke 2 (støvsugning, gulvvask, rengøring af badeværelse og skift af 
sengelinned) 

kr. 958 

Praktisk hjælp  
Gennemsnit 

  kr. 1.171 

Note: Timepriserne er de almindelige fritvalgspriser (inklusiv moms)  

 

 

                                                
4 De første ydelser der blev fokuseret på i projekt hverdagsrehabilitering er 

støttestrømper.  
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For at udarbejde ovenstående overblik var det nødvendigt at lave en række 
metodiske afgrænsninger i beregningerne.  

 
For det første er der kun taget udgangspunkt i borgere, der efter forløbet var 

helt eller delvist selvhjulpne. Derudover har det været nødvendigt at afgrænse 

analysen til de borgere, der afsluttede deres rehabiliteringsforløb før 1. august 
2012.  

 
Som konsekvens af de nødvendige afgrænsninger er tabel 3 derfor baseret på 

20 borgere ud af de 54, der har været igennem kommunens rehabiliteringsfor-
løb. 

 



 

 
15/25 

Økonomisk effekt 

 

Nedenfor opgøres den samlede besparelse for de borgere, der er hverdagsre-
habiliteret i projektet.  

 

Beregningen er baseret på udtræk fra CSC Vitae Statistik og er opgjort for 
perioden 15.08.11 – 15.10.12. 

 
For en nærmere gennemgang af metoden til beregning af den økonomiske 

besparelse kan der fremsendes et bilag. 
 

Beregning af besparelse 

Besparelsen er beregnet på grundlag af visiteret tid pr. uge før rehabiliterin-
gen og den visiterede tid efter rehabiliteringen. 

 
Besparelsen er ganget med 52 for at anskueliggøre forventet besparelse på et 

år. 

 

 Udgift i ugen før rehabilitering 

- Udgift i ugen efter inkl. anslået udgift for borgere, der havde 0 

før og efter 

- Udgift til målrettet pædagogisk opgave 

= XX kr. * 52 

 
Der er kun anvendt interne timepriser til beregningen. 

 

Faktorer, der kan påvirke resultatet 
Der er alene fokuseret på de ydelser, borgeren er rehabiliteret til. 

 
Beregningen tager ikke højde for, om borgerens øvrige behov for hjælp mind-

skes som en eventuel ”sidegevinst” af rehabiliteringen.  

 
Modsat kan resultatet påvirkes i negativ retning, hvis borgerens tilstand æn-

dres, og der måske meget hurtigt efter rehabiliteringen opstår øget behov for 
hjælp. 

 

Udgiften til den terapeut, der er tilknyttet hverdagsrehabilitering, er ikke med-
taget. 

 
Det er endvidere forudsat, at alle borgere bevarer deres opnåede funktionsni-

veau efter et år. I afsnittet ”status efter 6 måneder” konstateres det, at stør-
stedelen af de borgere, der hverdagsrehabiliteres, bevarer deres niveau efter 

½ år.  

 
Det vides dog ikke med sikkerhed hvordan resultaterne vil være efter et år.  
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Tabel 4: Den økonomiske effekt for rehabilitering udført i perioden 
fra 15. august 2011 til 15. oktober 2012 

 

  
Besparelse i 

2011 
Besparelse i 

2012 
Besparelse i 

2013 
Total 

Rehabilitering ud-
ført i 2011 

kr. 1.571 kr. 282.637 - kr. 284.207 

Rehabilitering ud-
ført i 2012 

- kr. 741.271 kr. 563.865 kr. 1.305.136 

Total kr. 1.571 kr. 1.023.908 kr. 563.865 kr. 1.589.343 

 

Det skal bemærkes at ovenstående tabel ikke indeholder data for hverdagsre-

habilitering udført i november og december 2012.  

 
Forudsat at der hverdagsrehabiliteres på samme måde i november og decem-

ber 2012 som i de resterende måneder i 2012, vil det betyde en yderligere 
besparelse på ca. 260.000 kr. fordelt på 2012 og 2013. 

 

I forbindelse med rehabiliteringsindsatsen har der været en række udgifter til 
hjælpemidler. Udgiften hertil er beregnet til 12.690 kr. En stor del af hjælpe-

midlerne til hverdagsrehabilitering kan genbruges til andre borgere efter at 
rehabiliteringsindsatsen slutter. Dette er en del af forklaring på det lave for-

brug på hjælpemidler.  
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Kvalitativ analyse af projekt hverdags-
rehabilitering  
 

Dette afsnit omhandler borgernes oplevelser i forbindelse med projekt hver-
dagsrehabilitering. 

 

Der er fokuseret på følgende emner: 
 Deltagelse i projektet 

 Borgernes motivation 

 Barrierer for deltagelse i projektet 

 

Borgerinterview 

Formålet med at kvalitative borgerinterview indgår i evalueringen af Projekt 

Hverdagsrehabilitering er at undersøge, hvilke faktorer der motiverer borgerne 

til at deltage, og hvilke barrierer de har oplevet i deres hverdagsrehabilite-
ringsforløb. På den måde får vi borgernes oplevelser af mødet med projektet, 

herunder ergoterapeuten og hjemmeplejen. Det kan give os mulighed for at 
tilpasse og justere indsatsen.  

 

Der er blevet udvalgt fire borgere til interview – tre kvinder og en mand. Ud 
over at borgerne skal have gennemført forløbet, at de er nyligt afsluttede på 

interviewtidspunkt og har et vist kognitivt niveau, er der defineret to udvæl-
gelseskriterier: 

 
 Deltagerne har modtaget ydelser, hvor der er et stort besparelsespo-

tentiale 

 Deltagerne har gennemført et komplekst og længerevarende forløb.  

 

På baggrund af opgørelsen i tabel 3 er der udvalgt borgere, der har gennem-
gået rehabiliteringsforløb indeholdende ydelserm, der har stor økonomisk ef-

fekt. Det drejer sig om Personlig pleje – anden, Personlig pleje – kropsbårne 
hjælpemidler, Personlig pleje – pakke 1 og Personlig pleje – toiletbesøg.  Det 

andet udvælgelseskriterium er, at borgerne har gennemført et komplekst og 

længerevarende forløb. Det er erfaringer fra projektforløbet, at det er de 
komplekse forløb, der har været mest udfordrende for såvel medarbejdere 

som borgere. Det vurderes særligt relevant at få viden om, hvordan vi tilpas-
ser indsatsen til denne målgruppe. 

 
Den kvalitative del af evalueringen er gennemført som semi-struktrerede in-

terview med borgere, der er udvalgt ud fra ovennævnte udvælgelseskriterier. 

Der er blevet spurgt ind til individuelle forhold, til relationen mellem borger og 
medarbejder og til omgivelsernes betydning for forløbet. Temaerne i inter-

viewguiden5 var tilfredshed, motivation og barrierer, som efterfølgende er 
anvendt til at strukturere analyseafsnittet nedenfor.  

 

Følgende del af evalueringen skal læses på baggrund af ovenstående. Der er 
tale om fire borgerperspektiver på egne hverdagsrehabiliteringsforløb og ikke 

et samlet billede af borgere i Frederikssund Kommune, der har deltaget i pro-
jektet.  

 
 

                                                
5 Interviewguide, uddybning af udvælgelseskriterier, matrice til databearbejd-

ning og transskriptioner interviewene kan rekvireres. Materialet er anonymise-

ret.  
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Deltagelse i projektet 

De fire borgere fortæller alle, at det overordnet har været en god oplevelse at 

deltage i hverdagsrehabiliteringsprojektet og at de involverede parter, ergote-
rapeuten og den faste hjemmepleje generelt har bakket op og været motive-

rende og støttende.  

 
Borgerne er i store træk fuldt ud tilfredse med forløbet, der også har været 

motiverende for deres lyst til at blive selvhjulpen på andre områder. En af 
dem nævner:  

 
”de [læs: hjemmeplejen og ergoterapeuten] har været meget, 

flinke ved mig og hjulpet mig på alle måder” 

 

Borgerne fremhæver flere faktorer, som de oplever, har haft direkte indflydel-
se på deres motivation til at deltage aktivt i hverdagsrehabiliteringsprojektet. 

Der er tale om faktorer, der både har været fremmende for deres motivation, 
og faktorer som er blevet oplevet som barrierer.  

 

Borgernes motivation  

Relationen til medarbejderne er en af de faktorer, der fremhæves som afgø-

rende. Det fremgår af materialet, at det at blive mødt af en anerkendende, 

tålmodig og lydhør hjemmehjælper og ergoterapeut er af stor betydning for 
lysten til at bidrage til samarbejdet.  

 
En af borgerne fortæller, at hun fik en god introduktion, og at det var af stor 

betydning, at ergoterapeuten gav sig tid til at lytte og skrev de ting ned, der 

blev talt om. En anden borger fortæller, hvordan hjemmeplejen motiverede til 
at kæmpe med træningen på følgende måde:  

 
”Altså bare sige – Det kan du godt det der, bare bliv ved! – og 
så bliver man jo ved” 

 

I dette tilfælde var det motiverende for borgerens træning, at medarbejderen 

fra hjemmeplejen tog fat i tidligere succesoplevelser, var anerkendende over 
for hans evner og samtidig vedholdende i forhold til at arbejde hen imod den 

fælles målsætning. En tredje borger beskriver, at oplevelsen, af at de indgik i 
et samarbejde, og at det var en fælles opgave, var en motiverende faktor.  

 

Pårørendes holdning til deltagelse i projektet har hos tre af borgerne ikke spil-
let nogen afgørende rolle. Det ses primært i, at de pårørende har haft en gen-

nemgående positiv/neutral reaktion på, at forløbet blev sat i gang. Ingen af 
borgerne fortæller om skepsis blandt deres pårørende. En af borgerne har 

oplevet, at hendes pårørende har været en stor støtte i forløbet: 
 

”Jeg har en svigerdatter og søn, de har været en mægtig støtte 
for mig, og mit barnebarn som var her oppe, hun boede faktisk 
her, og hun var også en mægtig støtte for mig.” 

 
En anden motivationsfaktor, der fremhæves, er tryghed. En af borgerne, der 

har arbejdet på selvstændigt at kunne få støttestrømper på, tillægger det 

betydning, at der gennem hele forløbet har været mulighed for at få støtte. En 
anden borger fortæller, at ergoterapeuten har været meget dygtig til at bero-

lige ved at give sig god tid til at forklare, hvordan tingene skulle gribes an. En 
tredje borger har følt sig tryg - og derfor motiveret - fordi ergoterapeuten 

havde overskud og evne til at involvere sig i deres relation og skabe en kom-

munikationsvej, hvis der opstod usikkerhed. 
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”meget behagelig, hun har givet mig sit telefonnummer [ar-
bejdstelefon], så jeg kunne ringe hvis der er noget.” 

 
Individuelle forhold hos borgerne spiller selvfølgelig også en stor rolle i forhold 

til at bevare motivationen gennem forløbet. Der er tale om en stor portion 

viljestyrke hos tre af borgerne, hvilket skaber ideelle rammer for træning, 
specielt når man tager udgangspunkt i borgernes egne definerede mål.  

 
”… jeg har altid haft det motto. ”du kan og du skal”…” 

 
Endelig nævnes synlige fremskridt og succesoplevelser som gode motivations-

faktorer, der opretholder gejsten for træningen. En borger fortæller om at 

lære selv at tage sko på i samarbejde med en fysioterapeut. 
 
”…vi har fundet ud af at bruge et specielt skohorn , når jeg skal 
have skoen på, sådan en lille en (illustrerer med fingre) med en 
snor i.. Det er så træningen der har gjort det.” 
 

En anden fortæller, hvordan det at synliggøre daglige aktivitetsmål over for 

ergoterapeuten var en motivationsfaktor for træningen. 
 

”Jeg skulle skrive op hver dag, hvad jeg lavede. … Hun lavede 
også et skema til mig. …. og så måtte jeg selv skrive op, om 
jeg nu havde fået gjort alt det, hun sagde.” 

 

Barrierer for deltagelse i projektet 

Tre ud af de fire borgere beretter om episoder, hvor hjemmeplejen ikke har 
kunnet se formålet med besøget eller hvor borgeren har følt, at hjemmeplejen 

ikke har været deltagende i deres nuværende træningsforløb. Den ene borger 

beskriver, at problemet opstod, når den faste hjælper ikke var der: 
 

”Der har jeg jo opgivet at gøre tingene selv og lader dem gøre 
lortet".  
"De aner ikke hvad det er der foregår." 

 
Samme mønster viser sig hos en af de andre borgere. Dette indikerer, at det 

er vigtigt for forløbets succes, at medarbejderne er opdateret på, hvilke ind-
satser der skal gennemføres hos den enkelte borger. Problemstillingen opleves 

primært i de situationer, hvor det ikke er det faste personale, der har været til 
stede.  

 

Flere af borgerne har haft personlige barrierer, som de har haft behov for, at 
der blev taget højde for i træningsforløbene. Dette kan skærpe opmærksom-

heden på, at det er vigtigt at arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang og 
tage udgangspunkt i den enkelte borger, da det er individuelt, hvilke barrierer 

borgerne har, og hvor de kan spille ind. 

 
”Det var da svært i starten, det var det da. Og så er der det at 
jeg er den type, der har nogle nerver. Da de sad omkring mig 
og snakkede, så blev jeg nervøs.” 

 
En af borgerne nævner, at personalet også kan have barrierer, der kan have 

indflydelse på, hvordan træningsforløbet kommer til at forløbe. I det neden-

stående eksempel har medarbejderen udfordringer ved at ændre måden at 
arbejde på, men i denne sammenhæng bruger hun det konstruktiv, da hun 

formår at bruge egen udfordring til at motivere borgeren i træningen.  
 

”hun siger også, at det er svært for hende, der ellers er vant til 
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bare at tage lortet selv og begynde at lave det ik? - Og så stå 
og se på, at jeg skal gøre det selv - Det var noget af en udfor-
dring også jo." 

 

I dette eksempel formår medarbejderen at gøre træningen til en fælles udfor-

dring, som begge arbejder på, hvilket har haft positiv effekt for borgeren. 
Citatet illustrerer samtidig, at der potentielt kan mødes modstand hos perso-

nalet i andre sammenhænge.  
 

Opsamling 

De interviewede borgere udtrykker i store træk tilfredshed med forløbet, der 

tillige har givet dem lyst til at arbejde på at blive selvhjulpne på andre områ-

der. 
 

I forhold til motivation fremhæves gode relationer til medarbejderne som sær-
ligt vigtige. Det er samarbejde, anerkendelse, tålmodighed og opfordringer til 

vedholdenhed, der opleves som betydningsfuldt for et vellykket forløb.  

 
Ingen af borgerne har oplevet modstand hos pårørende.  

 
Tryghed og sikkerhed for, at man kan få hjælp og støtte undervejs i forløbet, 

er af stor betydning for motivationen til at deltage, ligesom synlige fremskridt 
og succesoplevelser underbygger incitamentet til at fortsætte. 

 

Individuelle faktorer som viljestyrke har stor betydning for, at borgeren indgår 
i og gennemfører forløbet. Det har vist sig, at selv om den individuelle vilje-

styrke er svækket, kan vi med udefrakommende motivationsfaktorer opnå 
fremgang.  

 

De interviewede borgere giver udtryk for, at det er vigtigt, at der bliver taget 
højde for personlige og individuelle barrierer, og deres betydning for lysten til 

at deltage og gennemføre et rehabiliteringsforløb. 
 

Nogle af interviewpersonerne har oplevet, at hjemmeplejens manglende viden 

og engagement har været en barriere. Det er kommet til udtryk ved, at 
hjemmeplejen ikke har kunnet se formålet med besøget, eller at de ikke har 

været deltagende i forløbet. Én pointerer, at problemet opstod, når den faste 
hjælper ikke var til stede. Endelig kan den enkelte medarbejder have barrie-

rer, der blandt andet beror på den traditionelle faglighed. 
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Anbefalinger og opmærksomheds-
punkter 
På baggrund af det seneste 1½ års erfaringer vil vi fremhæve nogle områder, 

hvor hverdagsrehabilitering som ny tilgang kan optimeres i Frederikssund 
kommune. 

 

Fælles forståelse og brobygning 

I dag er der tradition for at arbejde mono – og flerfagligt i kommunen.  

Derfor ligger der en udfordring i at ændre tankesæt og bygge bro imellem de 
forskellige faggrupper og afdelinger, så vi får en fælles forståelsesramme og 

ejerskab til opgaven.  

 
I borgerforløb, hvor vi har arbejdet i teams med hjemmehjælper, sygeplejer-

ske, ernæringskonsulent, trænende terapeut, hverdagsrehabiliterings terapeut 
og visitator, har vi oplevet, at der er set nye handle-/løsningsmuligheder, og 

at der er skabt gennemsigtighed og tryghed for borgeren og de pårørende.  

Den fælles forståelsesramme har gjort det muligt for os at være meget mål-
rettede og konstruktive. 

 
I en travl hverdag er det er vanskeligt for faggrupperne at prioritere og koor-

dinere ønsker om at indgå i teams og mødeaktivitet. Derfor er det vigtigt, at 
ledelsens velvilje til at prioritere disse aktiviteter kommunikeres tydeligt ud i 

organisationen. 

 
Samarbejdet med Rehabiliteringsafdelingen om borgere, der skal fortsætte 

med hverdagsrehabilitering, bliver indledt, mens borgeren er i afdelingen. 
Herved optimeres arbejdet, vi lærer af hinandens erfaringer, og borgerne 

bliver mere trygge ved at skulle hjem og arbejde videre med rehabiliterings-

processen. 
 

Der bør fremadrettet være fokus på at videreudvikle og styrke dette samar-
bejde. 

 

Fortsat kompetenceudvikling 

Med hverdagsrehabilitering arbejder man mere målrettet end tidligere. Medar-

bejderne har en faciliterende rolle og skal – som en del af støtten - i højere 
grad inddrage borgeren i de daglige aktiviteter. Et nyt aspekt er også, at ind-

satsen er kortvarig, og at der opstilles mål og delmål. Det tager længere tid at 
udføre opgaverne i hjemmet med borgerne end for borgerne.  

 

Endelig kan nogle medarbejdere opleve det som en risiko, at borgerne bliver 
selvhjulpne og ikke længere har behov for deres hjælp.  

Alle medarbejdere skal altså omstille sig til en ny måde at arbejde på, hvis de 
skal kunne yde en kvalificeret indsats i hverdagsrehabiliteringen.  

Vi anbefaler derfor kontinuerlig kompetenceudvikling, som kan sikre, at reha-

bilitering bliver en del af alle medarbejderes tankesæt.  
 

Der er stort engagement fra medarbejderne, som vi oplever i stigende grad er 
aktive både i opgaverne og ved at sende henvisninger på deres borgere. Sær-

ligt oplever vi, at de medarbejdere, der har været på kompetenceudviklings-
kurset, har fået øjnene op for deres kunnen og opgave i rehabiliteringstilgan-

gen.  
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De tager stort medansvar og ejerskab i opgaven, og formår at bruge deres 
faglighed rigtig godt. 

 
Medarbejderne giver også klart udtryk for en faglig stolthed og glæde over at 

se borgerne mestre deres mål. 

 
Vi tror på, at kompetente ledere og medarbejdere er udgangspunktet for at 

projektet er lykkedes så godt.  
 

Målgruppe 

Borgere, der modtager støtte til personlig pleje, er oftest de mest motiverede 

til at indgå i et hverdagsrehabiliteringsforløb, og det er også denne gruppe, 

der oplever størst tilfredshed. Samtidig viser beregninger, at det også er her, 
der er størst potentiale for økonomisk gevinst. 

 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at borgere med komplekse problemstil-

linger ikke alle kan blive helt selvhjulpne, men at de med hverdagsrehabilite-

ringen kan opnå en højere grad af selvhjulpenhed og dermed øget livskvalitet. 
Beregningerne viser endvidere, at der - på trods af at borgerne ikke bliver helt 

selvhjulpne - stadigvæk er store økonomiske gevinster ved borgere, der bliver 
delvist selvhjulpne. Det er ofte borgere med komplekse problemstillinger, der 

har størst potentiale for økonomiske besparelser. 
 

Hjælpemidler 

Det er væsentligt at følge udviklingen på hjælpemiddelområdet. Der udvikles 
hele tiden nyt, herunder teknologiske hjælpemidler, som kan være med til at 

løse borgernes udfordringer. 
 

Overgang fra projekt til drift 

Det, der er i fokus, vokser! 
I 2013 overgår Projekt Hverdagsrehabilitering til daglig drift. 

Vi anbefaler, at projektgruppens visitator med speciale i hverdagsrehabilitering 
fremover deltager regelmæssigt i hjemmeplejens gruppeledermøder for at 

bevare fokus på hverdagsrehabilitering og deltage i drøftelser af problemstil-

linger og udfordringer. 
 

For at sikre den faglige udvikling på området anbefaler vi desuden, at der 
nedsættes en netværksgruppe med trænende terapeuter, sygeplejersker, 

kostfaglig konsulent og visitator med speciale i hverdagsrehabilitering. 
 

Det anbefales desuden, at projektet opnormeres med en stilling. Der har lø-

bende været venteliste til at komme med i projektet, og det vil derfor være 
relevant med ansættelse af endnu en trænende terapeut.  

 

Frivillige  

Muligheden for at inddrage frivillige i hverdagsrehabiliteringen har ikke været 

belyst i projektperioden. 
 

Der ligger formentlig et potentiale for en større forebyggende indsats, hvis 
frivillige inddrages i opgaver af aktiverende karakter som for eksempel at gå 

ture med borgere, der har brug for støtte til det. 
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Konklusion 
 

Den kvantitative analyse 

De kvantitative resultater af hverdagsrehabiliteringsprojektet viser, at 54 bor-

gere har gennemført et hverdagsrehabiliteringsforløb i Frederikssund Kommu-
ne. 

 
Det er kun 9 borgere (ca. 17 pct.) der ikke har opnået et fald i ydelser. 45 af 

de 54 borgere har opnået store gevinster i form af et større funktionsniveau 

og færre ydelser. 
 

Analysen viser endvidere at langt størstedelen af de borgere, der blev helt 
eller delvist selvhjulpne efter hverdagsrehabiliteringen, også har fastholdt 

dette ydelsesniveau efter 6 måneder. 

 
Rehabiliteringsafdelingen har fulgt de borgere, der har været igennem forlø-

bet, og spurgt ind til deres tilfredshed med det funktionsniveau, de har opnået 
igennem hverdagsrehabiliteringsforløbet. Før forløbet havde borgerne i gen-

nemsnit en tilfredshedsscore på 5 i forhold til deres oplevede funktionsniveau, 

efter forløbet er denne score steget til 9,1.   
 

Samlet set viser analysen desuden en samlet økonomisk effekt af indsatsen på 
1.589.343 kr. fordelt på følgende år: 

 

2011 2012 2013 Total 

kr. 1.571 kr. 1.023.908 kr. 563.865 kr. 1.589.344 

 

 

Den kvalitative analyse 

Den kvalitative analyse viser, at en vigtig motivationsfaktor er relationen til 

medarbejderne. Det er vigtigt, at medarbejderne både har en anerkendende 
tilgang og samtidig opfordrer til vedholdenhed. Det giver succesfulde forløb, 

mener de interviewede borgere. 

 
Tryghed og sikkerhed for, at man kan få hjælp undervejs i forløbet, er også af 

stor betydning for motivationen til at deltage, ligesom synliggørelse af frem-
skridt og succesoplevelser underbygger incitamentet til at fortsætte. 

 
Nogle borgere har oplevet, at hjemmeplejens manglende viden og engage-

ment har været en barriere for deres rehabilitering. Dette er kommet til udtryk 

ved, at hjemmeplejen ikke kan se formålet med besøget, eller at de ikke del-
tager i forløbet.  

 
Én borger pointerer, at der opstod udfordringer, fordi den faste hjælper ikke 

var til stede og endelig kan den enkelte hjemmehjælper have personlige barri-

erer i forhold til hverdagsrehabilitering, der blandt andet er baseret på deres 
traditionelle faglighed. 
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Anbefalinger og opmærksomhedspunkter 

 

Fortsat kompetenceudvikling 
Alle medarbejdere skal omstille sig til den nye måde at arbejde på, hvis de 

skal kunne yde en kvalificeret indsats i hverdagsrehabiliteringen. Det er derfor 

nødvendigt med en kontinuerlig kompetenceudvikling, som kan sikre, at reha-
bilitering bliver en del af alle medarbejderes tankesæt.  

Vi oplever, at de medarbejdere, der har været på kompetenceudviklingskur-
set, har fået øjnene op for deres kunnen og opgave i forbindelse med rehabili-

teringstilgangen.  
 

Hjælpemidler 

Det er væsentligt at følge udviklingen på hjælpemiddelområdet. Det velfærds-
teknologiske område er under konstant udvikling og kan være med til at løse 

en række af borgernes udfordringer. 
 

Fokus på fælles forståelse af hverdagsrehabilitering 

Det er væsentligt at der fortsat er fokus på, at opnå en fælles forståelse af 
hverdagsrehabilitering. Der er en stor udfordring i at ændre tankesæt og at og 

bygge bro imellem de forskellige faggrupper og afdelinger, så vi får en fælles 
forståelsesramme og ejerskab til opgaven.  
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