Kvalitetsstandard 2019
Aktivitets- og samværstilbud til voksne med senhjerneskade efter Servicelovens § 104
Hvilke aktiviteter
indgår i standarden?

Indsatsen er målrettet borgere med senhjerneskade/erhvervet hjerneskade
med henblik på at de lærer at mestre livet. Der er særlig fokus på
hverdagsaktiviteter og styrkelse af relationer mod et mere selvstændigt
hverdagsliv.
Tilbuddet har et rehabiliterende sigte mod, at den enkelte borger kan bevare
eller forbedre sine fysiske, kognitive og sociale funktioner og færdigheder.
Tilbuddet har sigte på, at borgeren kan skabe og opretholde sociale netværk og
struktur i dagligdagen.

Hvad er
lovgrundlaget for
standarden?

Lov om social service § 104.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer
med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige
sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder
eller af livsvilkårene.

Hvem kan modtage
ydelsen?

Borgere med senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade mellem 18 år og
folkepensionsalderen.
Efter konkret og individuel faglig vurdering kan borgere over
folkepensionsalderen i særlige tilfælde visiteres til tilbuddet.
Borgere i aktivitets- og samværstilbuddet modtager modulopbyggede
aktiviteter på hold/ i mindre grupper med skemalagte, sæsonbaserede
aktiviteter.

Standarden omfatter
typisk/hyppighed

Visitation:
Den endelige afgørelse træffes af myndighed, efter inddragelse af
Neuroteamet, Hjerneskadekoordinator og medarbejdere i ”Dagtilbuddet”.
Der visiteres til deltagelse 1 til 3 gange om ugen.
Åbningstider:
Mandag, tirsdag og fredag kl. 9.00 – 14.00
onsdag og fredag kl. 9.00 - 12.30.
Myndighed udarbejder en § 141-handleplan med opfølgning efter 3 mdr.
”Dagtilbuddet” udarbejder en pædagogisk handleplan i forlængelse af §141handleplanen. Borgerens mål revurderes eller borgeren afsluttes.

Minimum 1 x årligt revisiteres borgeren og den pædagogiske handleplan
revurderes i sammenhæng med borgeren efter § 141-handleplan.

Andre særlige
forhold/ afledte
forhold

”Dagtilbuddet” indgår i samarbejde med Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen,
Solskrænten, Jobcentret, Forebyggelse, Træning og Rehabilitering, og Fælles
Myndighed. Øvrige samarbejdspartnere er egen læge, Hjerneskadeforeningen
og VISO.
Der anvendes en rehabiliterende og neuropædagogisk tilgang, samt KRAP
(kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende, pædagogik).
Borgeren afholder selv omkostninger til forplejning.
Tilbuddet indgår som en integreret del af Hjerneskadecentrets tilbud.
Kommunen afholder udgiften til transport for personer med betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets eller
samværstilbud.
Andre kommuner kan søge om visitation af borger til ”Dagtilbuddet” mod
betaling for tilbuddet og transport.

Dokumentation
Kontaktoplysninger –
hvem løser opgaven

Klagevejledning

Godkendt

Afbud skal meddeles senest kl. 8.15 samme dag. Undlader man at melde afbud
mere end to gange revurderes bevillingen.
I fagsystem.
Neuropædagogisk og sundhedsfagligt personale.
Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn
Forebyggelse, Træning og Rehabilitering
Tlf. 72 53 60 87
Mail: uschr@fmk.dk
Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4 uger
efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at give
borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes klagen
med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen jf.
retssikkerhedsloven § 66.
Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar
2019.

