Kvalitetsstandard nr. 11 Aktiviteter efter Serviceloven
(Servicelov nr. 573 af 24.06.05 § 79 )

Planlægning

Hvilket behov dækker aktiviteterne

Aktiviteter i Dagcenteret gives som et generelt tilbud
med aktiverende og forebyggende sigte på de
kommunale dagcentre.



Hvem kan modtage aktiviteterne




Hjemmeboende borgere, der har brug for støtte til
at genoptage eller vedligeholde aktiviteter og
forebygge social ensomhed.
Hjemmeboende borgere, der som led i aflastning
af pårørende, tilbydes ophold i dagcenter
Borgere på det plejecenter, tilbuddet ligger på
Borgere i Korttidsafdelingen Stevns (KAS)

Modtagerne er overvejende pensionister



Mål for kvalitetsområdet


Borgere, der ønsker at høre om tilbuddet, tilbydes
hjemmebesøg af medarbejder fra dagcenteret
inden 10 hverdage fra dagcenteret er bekendt
med ønsket.
Borgere opstarter inden 5 hverdage efter
henvendelse, under forudsætning af ledig
kapacitet
Borgere, der bor i eget hjem tilbydes at sætte mål
for tilbuddet, der understøtter andre
sundhedsfaglige indsatser

Udførelse


Hvilke tilbud indgår i aktiviteterne




Fælles aktiviteter, der forebygger aldersbetingede
funktionstab (f.eks. quiz, spil med flere deltagere,
lege, debatter)
Individuelt tilrettelagte aktiviteter efter interesser
(f.eks. håndarbejde, håndværk)
Gruppebaserede aktiviteter, med sociale, fysiske
og kognitive mål (Banko, udflugter, film)
Borgere kan modtage hjælp til toiletbesøg, mad og
drikke
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Hvilke tilbud indgår ikke i aktiviteterne

Planlagt personlig pleje
Aktiviteterne varetages af faguddannet
sundhedspersonale.

Hvem leverer aktiviteterne

Leverandørens personlige og faglige
kompetencer

Valgmuligheder

Dele af aktiviteterne kan uddelegeres til ufaglært
personale/frivillige under supervision af uddannet
sundhedspersonale.
Aktiviteterne udføres i henhold til kommunens
vedtagne serviceniveau samt faglige, hygiejniske og
miljømæssige rammer.
Borgeren kan frit vælge mellem kommunalt dagcenter
og frivillige dagcentre.
Dog kan hjælp til toiletbesøg, mad og drikke kun
tilbydes på kommunalt dagcenter.

Opfølgning


Opfølgning i forhold til kvalitetsmål


Ansvarlig for opfølgningen

95 % af de borgere, der ønsker at høre om
tilbuddet, tilbydes hjemmebesøg af medarbejder
fra dagcenteret inden 10 hverdage.
90 % af borgerne opstarter inden 5 hverdage efter
henvendelse, under forudsætning af ledig
kapacitet
95 % af de borgere, der bor i eget hjem tilbydes at
sætte mål for tilbuddet, der understøtter andre
sundhedsfaglige indsatser

Teamleder for aktivitet & 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.

