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Bilag 2 
Rehabilitering i Hørsholm Kommune 
Hørsholm Kommune ønsker at være en rehabiliterende organisation, hvor den enkelte borgers 
muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv fremmes ved at sikre målrettede og 
effektive rehabiliteringsforløb. Vi arbejder ud fra kerneopgaven ”fælles om det gode liv”.  
 
Kommunerne er forpligtet til at tilbyde borgere med behov for personlig pleje og praktisk hjælp et 
tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens 
funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. Forud for tildeling af hjælp efter §83 
skal borgeren deltage i et rehabiliteringsforløb, hvor det afklares, hvorvidt vejledning, rehabilitering, 
træning eller et hjælpemiddel kan afhjælpe borgerens behov eller afklares hvad borgeren har brug for 
hjælp til. Læs mere i Hørsholm Kommunes ”Håndbog i rehabilitering”, vedlagt dette bilag som bilag 2A. 
 
Leverandørens faglige samarbejde og kompetencer i rehabilitering  

 Leverandørens medarbejdere skal være i besiddelse af viden og kompetencer i forhold til 
rehabilitering, så medarbejderen kan inddrage borgerne i de daglige indsatser med henblik på 
at nå de opstillede mål. 

 Leverandørens medarbejdere og Kommunens rehabiliteringsterapeuter skal i samarbejde 
koordinere opgaverne omkring borgeren. 

 Leverandøren skal deltage i ugentlige tværfaglige rehabiliteringsmøder omkring borgeren. 
 Borgerens kontaktperson hos leverandøren skal deltage i opstartsmøde i hjemmet sammen 

med kommunens rehabiliteringsterapeut, som er tovholder på borgerens forløb.   
 Leverandøren skal forvente at deltage i et til to faglige temamøder om året med Kommunen 

omkring blandt andet rehabilitering. 
 
Fra servicelovens § 83 til servicelovens § 83A – Fra Leverandørens observation til 
rehabiliteringsforløb  

 Hvis Leverandøren observerer, at borgerens funktionsniveau ændres, er Leverandøren 
forpligtet til at kontakte Visitationen. 

 Visitationen vurderer, om borgerens funktionsniveau eller ændringerne i borgerens 
funktionsniveau giver anledning til, at borgeren tildeles et rehabiliteringsforløb, Det kan f.eks. 
være borgere, der kan træne til selv at varetage fx personlig pleje eller dele heraf jf. § 83. Eller 
det kan være borgere med et faldende funktionsniveau, der har potentiale til at fastholde 
nuværende funktionsniveau gennem et rehabiliteringsforløb. 

 Hvis borgeren visiteres til et rehabiliteringsforløb efter § 83a, opstartes og koordineres forløbet 
af en kommunal rehabiliteringsterapeut.  

 Rehabiliteringsforløbet kan i en periode erstatte alle eller nogle af borgerens indsatser.  
 Hvis Leverandøren alene udfører praktisk hjælp hos Kommunen, vil det være Kommunen, der 

udfører de rehabiliterende indsatser hos borgere under et rehabiliteringsforløb. 
 Leverandører, der leverer både praktisk hjælp og personlig pleje, skal levere indsatser under et 

rehabiliteringsforløb på samme vis som Kommunens hjemmepleje. Det betyder, at 
Leverandørens medarbejdere skal træne og/ eller guide borgeren ud fra den kommunale 
rehabiliteringsterapeuts vejledning og borgerens målsætning.  
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 Dokumentationen skal følge Hørsholm kommunes vejledning omkring dokumentation og 
rehabilitering Det skal tilstræbes, at leverandørens medarbejdere, der leverer indsatser under 
§83a, skal have en sundhedsfaglig uddannelse, jf. bilag 4. 

 Visitationen vil ved forløbets afslutning foretage en revisitation.  
 
Fra servicelovens § 83A til servicelovens § 83 leveret af Leverandøren 

 Når borgeren afslutter et rehabiliteringsforløb og overgår til § 83, skal leverandører, der leverer 
praktisk hjælp såvel som leverandører der leverer praktisk hjælp og personlig pleje, levere 
indsatserne ud fra Hørsholm Kommunes ”Håndbog i rehabilitering”. Overgangen til § 83 kan 
suppleres med supervision fra den kommunale rehabiliteringsterapeut i borgerens hjem. 
Visitationen afgør, om der er behov for supervision. 

 Leverandøren er forpligtet til at melde tilbage til Visitationen, så snart borgers målsætninger 
opfyldes, og indsatsen skal tilpasses som følge heraf. Leverandøren er forpligtiget til til enhver 
tid at følge Hørsholm kommunes vejledninger om dokumentation og rehabilitering.  

 
Indsatser udført under § 83a afregnes på samme vis som indsatser under § 83. Se yderligere i 
kontraktens afsnit 15,1. 
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