Kvalitetsstandard § 86

Genoptræning i henhold til Servicelovens § 86,1
1.

Hvad er ydelsens
lovgrundlag?

Servicelovens § 86, stk. 1
Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

2.

Hvad er formålet med
ydelsen?

At borgere med sygdomsforløb uden hospitalskontakt indenfor en målrettet
og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnår samme grad af
funktionsevne som før sygdoms/svækkelsesforløbet.

3.

Hvilke aktiviteter indgår i
ydelsen?





Vurdering med henblik på at afklare det rette tilbud
Genoptræning, hvor borgeren genoptrænes i at genvinde evnen til
at klare sig mest muligt.
Vejledning i træning og forslag til relevante aktiviteter i forbindelse
med fortsat træning på egen hånd.

Følgende delydelser kan indgå i forløbene:
 Undersøgelse og tests.
 Opstilling af mål for træningen.
 Fysisk træning, som f.eks. konditions-, styrke-, koordinations- og
balancetræning.
 Funktionstræning, som f.eks. forflytninger, gangtræning,
trappetræning
 Træning af hverdagsaktiviteter, som f.eks. personlig hygiejne,
måltider og husholdning.
 Kognitiv træning af f.eks. hukommelse samt orienterings- og
koncentrationsevne og sociale relationer.
 Træning af tale, ansigts- og mundfunktioner
 Støtte, rådgivning og vejledning med henblik på selvstændig
træning.
 Rådgivning og vejledning med henblik på aktiviteter der kan
fastholde det opnåede
 Udarbejdelse af status på træningsforløbet
Træningen foregår primært på hold og undtagelsesvis individuelt eller i
hjemmet.
4.

Hvilke aktiviteter indgår
ikke i ydelsen?

Smertebehandling og passiv behandling, som f.eks. massage og el-terapi

5.

Hvem kan modtage ydel- Borgere som
sen?
 har midlertidig eller varig nedsat fysisk funktionsevne eller i risiko
derfor
 ikke selvstændigt er i stand til at forbedre sit funktionsniveau.
 er motiveret for træning
 skønnes at have potentiale for at kunne forbedre funktionsevnen
 skønnes at kunne integrere det opnåede i hverdagen
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6.

Ydelsens omfang?

Vi tilbyder målrettet og tidsbegrænsede forløb, med udgangspunkt op til 3
måneder, men det beror på en individuel faglig vurdering.

7.

Er der valgmulighed med Nej, ydelserne leveres af Træning og Rehabilitering, Vordingborg Kommune
hensyn til leverandør?

8.
9.

Hvad koster ydelsen for
borgeren?

Ydelsen er gratis.
Borgeren skal selv sørge for kørsel.

10.

Hvilke forpligtigelser har
borgeren?

Det forventes, at borgeren
 er motiveret for træning
 møder til de aftalte træningsgange
 melder afbud i god tid
 er indstillet på selv at fastholde det opnåede

11.

Hvad er Kommunens
kvalitetsmål?








Vi indkalder til en visitation senest 14 hverdage efter ansøgningen
er modtaget.
Vi har udarbejdet en afgørelse senest 14 hverdage efter en
visitationen for fundet sted.
Vi laver indledningsvis en terapeutisk undersøgelse med relevante
tests.
Vi opstiller, i samarbejde med borgeren, en plan for
træningsforløbet.
Træningen udføres af fysioterapeuter, ergoterapeuter eller af
træningsassistenter under supervision af terapeuter.
I forbindelse med afslutning udarbejder vi en status som vi
udleverer til borgerne og sender til egen læge.

12.

Hvordan følges op på
ydelsen?

I forbindelse med afslutning at et forløb udarbejder vi en status som vi
udleverer til borgeren og egen læge, eller vi udarbejder et notat der danner
grundlag for et fornyet forløb.

13.

Borgerundersøgelse?

Vi foretager løbende tilfredshedsundersøgelser.

14.

Er der klagemulighed
over vurderingen af
ydelsens omfang?

Der er muligt at klage over afgørelsen om visitation til træning og over
træningsforløbet.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.
Klagen sendes til:
Træning og Rehabilitering
Sankelmarksvej 10 A, 4760 Vordingborg
Når vi har modtaget klagen, revurderer vi afgørelsen.
Såfremt vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.
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