5.x. Styrk Hverdagen § 83a.
Formål

Hvis en borger har svært ved at klare dagligdagens gøremål
og derfor har brug for hjælp, vil Gribskov Kommune tilbyde
et forløb i Styrk Hverdagen.
Styrk Hverdagen er for de borgere, hvor det må forventes,
at træning og rehabilitering igen kan gøre den enkelte
uafhængig af hjælp – i større eller mindre grad. Borgeren
vil gennem Styrk Hverdagen få hjælp til at genvinde eller
styrke sine færdigheder.
I Styrk Hverdagen vil der i et samarbejde med borgeren
afprøves velfærdsteknologi og hjælpemidler i de forløb,
hvor dette synes relevant.
Formålet er, at borgeren vil opnå en så øget grad af
selvhjulpenhed, at;
• borgeren igen selv kan varetage alle eller dele af sine
gøremål i dagligdagen og derfor vil have mindre brug
for hjælp
• borgeren i højere grad kan deltage aktivt i
varetagelsen af dagligdagens gøremål, og derfor
oplever en øget livskvalitet og værdighed
Styrk Hverdagen er;
• et korterevarende, tidsbegrænset og målretttet
rehabiliteringsforløb til borgere med nedsat
funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes
at kunne forbedre personens funktionsevne og
dermed nedsætte behovet for praktisk hjælp eller
pleje.
• et helhedsorienteret og tværfagligt forløb ud fra
borgerens individuelle mål og behov, hvor fokus er
forbedring eller en bedre håndtering af både den
fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.

Målgruppe

Borgere over 18 år der har fast bopæl
(folkeregisteradresse) i Gribskov Kommune og som er
omfattet af målgruppen for praktisk hjælp og personlig
pleje.

Kriterier for tildeling

Tildelingen sker på baggrund af en konkret og individuel
vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og
ressourcer.
Borgere, som vurderes at have funktionsniveau 3 og 4 fra
Fællessprog II ift. følgende områder: Daglig husførelse,
indkøb, komme omkring og personlig hygiejne, og som
vurderes at kunne forbedre funktionsniveauet, skal tildeles
ydelsen.

Tildelingen sker i forhold til:
• borgere der vurderes at kunne blive selvhjulpne,
delvis selvhjulpne eller blive bedre til at håndtere
hverdagen med en given funktionsnedsættelse.
• borgere der er motiveret til og ønsker at indgå i et
rehabiliteringsforløb, uanset diagnose.
• borgere hvor der er behov for yderligere afdækning
af funktionsniveau i fht specifikke opgaver.
Tildelingen knytter sig til flg. borgergrupper:
1. borgere der første gang søger om hjælp til praktisk
hjælp efter § 83
2. borgere der første gang søger om hjælp til personlig
pleje efter § 83
3. borgere der i forvejen modtager praktisk hjælp efter
§83 og nu søger om personlig pleje eller omvendt
4. borgere der allerede modtager praktisk hjælp eller
personlig pleje efter §83.
5. borgere med tidsbegrænset bevægerestriktioner
efter skade eller operation
Indsatsen kan
omfatte

Rehabiliteringsteamet planlægger rehabiliteringsforløbet
sammen med borgeren med udgangspunkt i borgerens
motivation og opstiller mål for forløbet.
Rehabiliteringsindsatsen kan indeholde;
◦ genoptræning af kropslige funktioner
◦ genindlæring af forringede færdigheder
◦ styrkelse af mestringsevnen
◦ tilpasning af faktorer i omgivelser ex.
hjælpemidler

Levering/omfang

Rehabiliteringsforløbet leveres af et tværfagligt
Rehabiliteringsteam bestående af terapeuter og
plejepersonale.
Rehabiliteringsforløbene tilbydes som udgangspunkt både
dag og aften, hverdage, helligdage og weekender, og
leveres i samme tidsrum som ydelser efter § 83.

Egenbetaling

Styrk Hverdagen er gratis for borgeren.

Lovgrundlag

Lov om Social Service ( SEL) §§ 83a stk. 1 til 4 samt 86
stk. 2.

