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Muligheder og begrænsninger 

Servicelov frisættes på en række §§ indenfor: 
• Personlig pleje og praktisk hjælp, madservice, forebyggende hjemmebesøg, 

træning, rehabiliteringsforløb samt afløsning og aflastning.  

Målet er:
• Mere tid til omsorg, nærvær og livskvalitet for den enkelte borger.
• Mere handlefrihed og kompetence til medarbejderne – visitation tæt på borgerne.
• Mindre bureaukrati og meningsløse arbejdsgange.

Borgerne skal have den hjælp og pleje de har behov for.
Fortsat krav om skriftlige afgørelser og klageadgang.
Styrelsen for Patientsikkerhed fører fortsat tilsyn.

Sundhedslov, Socialområdet, hjælpemidler, boliglovgivning, forvaltningslov…..



Status på arbejdet indtil nu – inddragelse

Temadrøftelse med 
Ældrerådet – jan. 2021

Workshops på 

Arbejdspladser

august 2021

263 
Borgersamtaler 

sept. 2021

Seniortopmøde

2. nov. 2021 
450 deltagere

Dokumentations-
workshop -
marts 2022

Evaluering af de 
første 10 

prøvehandlinger

April 2022

Borgermøder 2022



Hvad betyder noget for de ældre? 

5 temaer:

1. Den gode ældrepleje – hvem skal hjælpe, når der er behov for det? 

2. Oplevelser og fællesskaber – sådan vil jeg gerne være med 

3. Mobilitet og transport  - hvordan kommer jeg rundt?

4. Selvbestemmelse og livskvalitet – jeg vil mødes ligeværdigt 

5. Boligen – sådan drømmer jeg om at bo



Hvad betyder noget 
for medarbejderne?

• Helhedstænkning - kontra ressorttænkning 

• Visitation tæt på borgeren

• Kompetencer og handlerum

• Opgør med data og dokumentationsniveau 

• Tilsyn – fælles forventninger til værdi

• Arbejdskraft og løn

• Flerfaglige arbejdsfællesskaber 

• Gode og relevante rammer

• Systemer der virker på tværs 

• Ros og anerkendelse 



De første 10 prøvehandlinger i Viborg

DØGNRYTMEPLANER I 
HJEMMEPLEJEN

MERE NÆRVÆR – FÆRRE 
TELEFONOPKALD

VISITATION AF TRÆNING 

FRIGØRELSE AF 
PERSONALE

AKUT HJÆLP TIL BEBOERE PÅ PLEJECENTE

AKTIVITETSTILBUD – VED 
INDFLYTNING PÅ PLEJECENTER

ADMINISTRATION AF 
KLIPPEKORT

BESTILLING AF BLEER

FOREBYGGENDE 
HJEMMEBESØG

VISITATION TIL 
MADSERVICE



Model for 100-dages prøvehandlinger

Økonomi / Ressourcer

Borgere

Medarbejdere



Eks. 1: Praktiske opgaver

• Før: Sundhedsfaglige medarbejdere håndterer en række praktiske – ikke borgerrettede –
opgaver, f.eks.:

• Håndtering af beklædning

• Lapning af cykler

• Klargøring af i-pads

• Tankning af biler

• Nu: En ”pedel” løser de praktiske opgaver Resultater:
 Synliggør hvor meget tid, der går med praktiske 

opgaver

 Løfter det psykiske arbejdsmiljø og effektiviserer 

hverdagen, så der bliver mere tid til borgeren.

 Kan evt. anvendes til flexjob-ansættelse o.l. 

 Der opstår talrige ideer til opgaver, som ”pedellen” 

kan løse – evt. også borgerrettede opgaver, som f.eks. 

ledsagelse, nogle klippekort-ydelser og afgrænsede 

trænings- og rehabiliteringsopgaver. 



Eks. 2: Forebyggende hjemmebesøg

• Før: Ud fra en række kriterier bestemmer lovgivningen, hvornår borgerne skal modtage 
forebyggende hjemmebesøg, f.eks. alder og krav om årlige besøg

• Nu: I stedet for årlige besøg tilbydes borgerne besøg ud fra en faglig vurdering og på baggrund 
af dialog med borgeren. F.eks. således at borgere med ensomhedsproblematikker eller 
psykiatriske udfordringer besøges hyppigere. 

Resultater

 Medarbejdere oplever at de i højere grad kan bruge 

deres faglighed -> større arbejdsglæde

 Ressourcer kan anvendes der, hvor det giver størst 

mening

 Borgere tager positivt mod dialogen

 Ledelsesmæssig udfordring at balancere økonomi og 

antallet af besøg



De næste prøvehandlinger

SMIDIGERE VISITATION 
AF HJÆLPEMIDLER

AKTIVITETSTILBUD EFTER 
INDFLYTNING PÅ PLEJECENTER

MÅLTIDER OG FÆLLESSKABER PÅ 
PLEJECENTRE

DØGNRYTMEPLANER I 
HJEMMEPLEJEN

VELFÆRDSSAMTALER MED 
BEBOERE

HJÆLP TILPASSET BEBOERNES DØGNRYTME

ØGET TILSTEDEVÆRELSE AF 
TERAPEUTER PÅ PLEJECENTRE

MERE NÆRHED VED BESØG FRA 
HJEMMEPLEJEN

STRAKSVISITATION AF 
PRAKTISK HJÆLP 



Ansøgning om yderligere frisættelse

Ansøgning om:

• Hjælpemiddelområdet (§§ 112, 113b stk. 1 og 
Stk. 2, 112a, 113a)

• Velfærdsaftalen (§9, stk. 3)

• Ansøgning om madservice 

• Håndtering af lægemidler – væsker og 
håndkøbsmedicin

Velfærdsaftalekommunerne har mulighed for at udfordre lovgivning, 

som ikke er en del af Velfærdsaftalen.



Dilemmaer og benspænd

Forvaltningsloven – aktindsigt 
og krav til afgørelser

Kommunerne er reguleret langt 
hårdere end det regionale

”Den hele borger” og personalets 
mulighed for at løse opgaven i et 
samlet perspektiv

Sundhedsloven er ikke omfattet

Data og dokumentationskrav er 
stigende

Prøvehandlinger i Viborg med 
mindre dokumentation og data

Afgrænsning i forhold til 
socialområdet

Sammenhæng for personalet. Risiko 
for forskelsbehandling ift. borgere

Hjælpemidler er ikke omfattet
Prøvehandlinger og fleksibilitet 
begrænses – søgt om fritagelse



Tak for ordet og spørgsmål?


