”Pulje for styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre”– oversigt over ansøgere, der har modtaget midler
Ansøger

Resumé

Bevilget beløb

Hvidovre
Kommune

Projektet har til formål at styrke rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre ved at udvikle og afprøve ny organisatorisk
placering af et tværfagligt rehabiliteringsteam i hjemmeplejen.

3.756.862 kr.

FaaborgMidtfyn
Kommune

Projektet går ud på at:
 Arbejde systematisk med tilgange til visitation, udredning, målsætning, målrettede indsatser og opfølgning samt
afslutning med mulighed for at fortsætte aktiviteter i frivilligt regi.
 Arbejde systematisk med standardiserede redskaber samt rehabiliteringskoordinator og tovholder.
Projektet har til formål at styrke rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre på baggrund af en ny organisering bredt
forankret på tværs af fagområder med inddragelse af en socialpædagogisk tilgang.

Syddjurs
Kommune

Projektet går ud på at:
 Inddrage bostøtter som faglighed i rehabiliterings-forløb mhp. at koble en socialpædagogisk og sundhedsfaglig tilgang.
 Afprøve kombination af to metoder til forløbskoordination, hhv. Myndighedskoordinator og Forløbskoordinator.
Endvidere trænes både ledere og medarbejdere i at gennemføre tværfaglige rehabiliteringsmøder mhp. at koordinere
komplekse borgerforløb.
Projektet har til formål at udvikle og afprøve en model for døgnrehabilitering for de svageste ældre i eget hjem ud fra
praksisnære læringsforløb.

Greve
Kommune

Projektet går ud på at:
 Udvikle model for døgnrehabilitering samt styrke personalets kompetencer gennem læringsworkshop og fokus på
transfer. Døgnrehabilitering vil være et mere intensivt tilbud, fx med daglig træning ved terapeut samt intensiv
sygepleje.
 Inddrage velfærdsteknologi og hjælpemidler i arbejdsgange.
Projektet har til formål at udvikle den rehabiliterende indsats ved etablering af et tværgående og tværfagligt
rehabiliteringsteam, der retter sig mod de svageste ældre i både hjemmepleje og på plejecenter.

1.406.842 kr.

1.174.384 kr.

5.373.862,47 kr.

Projektet går ud på at:
 Inddrage repræsentanter fra visitation, sygepleje, træningsenhed (ergoterapeut), SOSU-assistenter samt – hjælpere
fra hjemmepleje og plejecentre samt diætist i det tværgående team.
 Udvikle fælles forståelse af rehabilitering for de svageste ældre på tværs af faggrupper og –områder i Center for
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Norddjurs
Kommune

Sundhed & Pleje samt private leverandører, foruden en systematisk forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse. Desuden
udvikles et idékatalog til understøttelse af medarbejdernes rehabiliterende arbejde.
Projektet har til formål at udvikle og afprøve en metode til at styrke rehabiliteringsindsatsen i plejeboliger med et øget fokus på
borgerens håb og drømme som udgangspunkt for en helhedsorienteret indsats i samspil med rehabilitering af fysiske behov.
Målgruppen er ældre borgere med misbrugsproblemer og/eller psykiske lidelser.

Hillerød
Kommune

Projektet går ud på at:
 Med udgangspunkt i den evidensbaserede metode, ”Guidet Egen-Beslutning”, at udvikle samtale-guide til
medarbejderne, som de efterfølgende undervises i. Redskabet skal adressere en udfordring i form af, at det kan være
vanskeligt for det sundhedsfaglige personale at guide borgere med psykiske lidelser til at formulere håb og drømme for
fremtiden.
 Undervise samtlige medarbejdere i håndtering af psykiske lidelser mhp. at adressere vidensbehov om dette blandt det
sundhedsfaglige personale. Desuden ansættes socialpædagog 30 timer om ugen.
Projektet har til formål at understøtte, at der kommer mere sygeplejefaglighed i den rehabiliterende indsats til gavn for de
svageste ældre.

Høje-Taastrup
Kommune

Projektet går ud på at:
 Sikre tværfaglig, fælles fokus om den enkelte borger ved at knytte fagligheder fra sygepleje, hjemmepleje og
træningssektion tættere sammen.
 Afprøve PDSA-cirklen som metode til at sætte systematisk fokus på udfordringer og handlemuligheder hos borgeren
på borgerkonferencer. Sygeplejersker skal deltage på de ugentlige borgerkonferencer samt opstartsmøder. Derudover
afholdes tværfaglige videns- og koordineringsmøder.
Projektet har til formål at afprøve en organisering i rehabiliteringsindsatsen i for de svageste, hjemmeboende borgere, hvor
indsatsen udføres af at samlet, tværfagligt rehabiliteringsteam.

Guldborgsund
Kommune

Projektet går ud på at:
 Afprøve tværfaglig organisering med et samlet rehabiliteringsteam. Denne organisering har vist gode resultater for
borgere, der ikke i forvejen er kendte af kommunen, og som søger om hjemmehjælp. Derfor ønskes denne
organisering afprøvet på målgruppen af de svageste borgere i eget hjem, som allerede er kendte af kommunen.
 Udvikle kommunikationsmateriale med henblik på at tydeliggøre forløbets mål og delmål for borgeren undervejs i
forløbet. Derudover implementeres arbejdsgange, hvor pårørende inddrages aktivt i højere grad. Begge vurderes at
kunne højne borgerens motivation.
Projektet har til formål at udvikle det tværfaglige samarbejde mellem terapeuter, hjemmepleje, træning og sygepleje samt
myndighed. Der udvikles nye arbejdsgange og organisering omkring rehabiliteringsforløb for de svageste ældre.

712.530 kr.

480.440 kr.

1.373.798 kr.

4.382.447 kr.

Projektet går ud på at:
 Udvikle og afprøve tværfaglige rehabiliteringsmøder, der udgør en praksisnær metode og struktur for koordinering og
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samarbejde mellem de involverede faggrupper.
Udvikle og afprøve tavlemøder faciliteret af ledere med henblik på at skabe rum til tværfaglig refleksion og læring
blandt medarbejderne, der på sigt også vil komme andre borgere til gode. Der udvikles tavlemøder til anvendelse både
i hjemmepleje og på kommunens plejecentre.
Projektet har til formål at videreudvikle det allerede eksisterende Udrednings- og Rehabiliteringsteam med henblik på at skabe
en kommunal rehabiliteringsenhed, der indgår i tæt samarbejde med personale i både hjemmepleje og på plejehjem. Indsatsen
skal sikre, at rehabilitering til de svageste indgår systematisk i plejen og begynder, når hjælpen startes op.


Furesø
Kommune

Frederikshavn
Kommune
Roskilde
Kommune

Esbjerg
Kommune

Randers
Kommune

Projektet går ud på at:
 Udvikle og afprøve interne arbejdsgange, der skal sikre hurtig igangsætning af udredning og rehabilitering samt styrke
samarbejdsrelationer mellem ergoterapeuter fra teamet og plejepersonale i kommunen.
 Afprøve testredskabet AMPS i både hjemmepleje og på plejehjem til vurdering af borgeres færdigheder samt styring
og evaluering af rehabiliteringsindsatsen.
Projektet har til formål at styrke rehabiliteringsindsatsen for de svageste borgere ved at udvikle en arbejdsprocesmodel med
elementer fra metoden relationel koordinering, som implementeres på de tværfaglige triagemøder både i den kommunale og
private hjemmepleje og på plejecentrene.
Projektet har til formål at styrke rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre ved at koordinere indsatsen mellem
rehabiliteringscenter og borgers eget hjem og fremme, at borger modtager rehabilitering i hjemmet.
Projektet går ud på at:
 Hjælp til Selvhjælp Team (HTSH team), der varetager indsatser efter § 83a, involveres allerede, når borger kommer på
midlertidig plads på Rehabiliteringscenter og at der følges op på borgers rehabiliteringsplan efter hjemkomst.
 Via screeninger tilrettelægges indsats i hjemmet i koordination med øvrige indsatser, fx Seniorhøjskolen (fokus på
sociale indsatser) og Træningsafsnit (borgere med GOP).
Projektet har til formål at styrke rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre på plejehjem ved en tidlig indsats allerede ved
indflytning i forhold til basale behov, fx ernæring, forbedring af lejring og sidestilling. Den tidligere indsats skal øge borgerens
forudsætninger for at indgå aktivt i et tværfagligt varetaget rehabiliteringsforløb.
Projektet går ud på at:
 Foretage systematisk vurdering af behov for rehabilitering ved indflytning. En ergoterapeut eller en fysioterapeut vil
være forløbsansvarlig samt være mere tilstede i hverdagen end for nuværende, hvor de kan kontaktes ved behov.
 Der etableres en systematiseret rehabiliteringsindsats med klare mål, løbende tværfaglig vurdering og klart defineret
ansvar.
Med udgangspunkt i et pilotforsøg på plejecenteret Svale-parken udvikles en ny rehabiliteringsmodel for de svageste ældre
med fokus på integration af rehabilitering i hverdagen. Modellen udbredes derefter til Plejecenteret Tirsdalen og erfaringer fra
projektet anvendes til styrkelse af den rehabiliterende indsats for de svageste ældre på alle kommunens 22 plejecentre.

3.735.000 kr.

2.325.174,75 kr.

2.271.748 kr.

1.740.021 kr.

1.264.078 kr.
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Projektet går ud på at:
 Videreudvikle og afprøve målsamtale med beboere, evt. sammen med pårørende og netværk. Endvidere udarbejdes
hverdagsplaner for den enkelte beboer med aftale indsatser og aktiviteter, der justeres løbende. Hverdagsplaner er
udgangspunkt for tværfaglige møder.
 Personalet deltager i workshop med fokus på målsætning, samtale med beboere om ønsker og behov, hverdagsplaner
og tværfaglig mødestruktur. Desuden afholdes workshop om hvordan man som personale kan støtte op om beboerens
ønsker i hverdagen samt metoder, der med fordel kan anvendes, når beboer oplever smerte, ubehag og lign.

4

