Kvalitetsstandard nr. 10 B Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven
(Servicelov nr. 573 af 24.06.05 § 86, stk.2 )

Planlægning
Hvilket behov dækker vedligeholdelsestræning

Hvem kan modtage vedligeholdelsestræning

Vejledning af personale til fastholdelse af fysiske og
psykiske færdigheder til borgere, som på grund af
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer har behov herfor.
Borgere, som ud fra en faglig og individuel vurdering
skønnes at kunne vedligeholde færdigheder med eller
uden støtte fra plejepersonalet i en afgrænset periode.
Det er en forudsætning, at borgeren kan deltage i vedligeholdelsestræningen/vejledning.
Vedligeholdelsestræning/vejledning i hjemmet forudsætter, at borgeren fagligt vurderes ikke at være i
stand til at komme til eksternt træningssted, eller at
indsatsens karakter fordrer det sker i hjemmet.
•

Borger eller plejepersonale kontaktes af terapeut
senest 15 hverdage efter henvendelse fra visitationen om vedligeholdelsestræning/vejledning under
forudsætning af ledig kapacitet

•

Vejledningen er kortvarig og kan vare op til
4 uger

•

Indsatsen foregår altid i samarbejde med
plejepersonale, som vejledes i at foretage
vedligeholdelsestræningen eller støtte borger i fortsat vedligeholdelse

•

Ved indsatsens ophør registreres aftaler og
hvordan indsatsen er blevet gennemført i
omsorgssystemet

•

Vejledning i vedligeholdelsestræning til borger eller
plejepersonalet omkring borger

•

Koordinering, vejledning og formidling til pårørende
eller andre samarbejdspartnere

Mål for kvalitetsområdet

Udførelse
Hvilke aktiviteter indgår i vedligeholdelsestræning
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Hvem leverer vedligeholdelsestræning

Vejledningen varetages af fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter og kan foregå i kommunale faciliteter, i
eget hjem eller i nærmiljø altid i samarbejde med plejen.
Dele af indsatsen kan uddelegeres til andet faglært.

Leverandørens personlige og faglige kom- Indsatsen udføres i henhold til kommunens vedtagne
petencer
service niveau samt faglige, hygiejniske og miljømæssige rammer.
Valgmuligheder

Der er ikke mulighed for at vælge andre leverandører.

Opfølgning

Opfølgning i forhold til kvalitetsmål

1. 90 % af borgerne eller plejepersonalet er kontaktet
af terapeut senest 15 hverdage efter henvendelsen
fra visitation om behov for vedligeholdelsestræning/vejledning
2. 95 % af borgerne har afsluttet indsatsen indenfor 4
uger
3. 95% af indsatserne er foregået i et samarbejde med
plejepersonalet
4. 100% af indsatserne er registreret i omsorgssystemet, når indsatsen er afsluttet.

Ansvarlig for opfølgningen

Leder af Træning

Korrigerende handlinger
Konsekvenser af manglende målopfyldelse

Ved manglende målopfyldelse udarbejdes en skriftlig
redegørelse om baggrunden herfor og handleplan eller forslag om ændring af serviceniveau
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