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En god historie



”Ensomhed har en negativ virkning på den enkeltes helbred og 
selvvurderede helbred og fører til øget forbrug af sundheds-
væsenet.” 

Kilde: LUO, Y., Hawkley. L.C., Waite, L., &Cacioppo, J. T. (2012). Loneliness, health, and mortality in old age: A national longitudinal study. Social 
Sciense & Medicine, 74, 907-914.

”Ældre der oplever ensomhed, har markant større risiko for at 
modtage hjemmepleje end ældre, som ikke oplever ensomhed.” 

Kilde: Kora (2013): Målgruppen for rehabilitering til daglige aktiviteter. Hvad kategoriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? KORA. Det 
nationale Institut for Kommunale og Regioners Analyse og Forskning. 

”Ensomhed har ligeså stærk indflydelse på dødeligheden som 
andre risikofaktorer som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet 
og overvægt.” 

Kilde: Dickens, Andy P; Richards, Suzanne H; Greaves, Colin J: Campbell, John L. (2011). Interventions targeting social isolation in older people: a 
systematic review. Public Health 2011, 11:647.

Ensomhed



• Opstart på aktivitetscenter både ift. træning eller socialt 

samvær.

• Bustræning: Tage bus sammen med borgeren til en aktivitet.

• Hjælpe borgeren i gang med at blive frivillig.

• Opsøge tidligere venner eller støtte op om at invitere nye 

venner med hjem.

• Opstart i forening eller klub til billard, nørkle eller andet.

• Hjælpe borgeren med at blive tryg ved at køre elkøretøj.

Eksempler på indsatser





MYNDIGHEDSCHEF

Visitationen 
Afklaring og Forebyggelse

Primært korterevarende 
rehabiliteringsindsatser (< 3 mdr.) 

med fokus på at motivere og styrke 
borger, så borger kan genoptage et 

meningsfyldt og uafhængigt
hverdagsliv (eller så uafhængigt 

som muligt)

Visitationen 
Støtte og Omsorg

Primært de længerevarende (> 3 
mdr.) og de permanente indsatser. 

Yder en mere langvarig og 
kontinuerlig rehabiliteringsindsats, 
der gør borger i stand til - på en 
styrket måde - at leve et delvist 

uafhængigt og meningsfyldt 
hverdagsliv, med hjælp fra flere 

kompenserende ydelsestyper og 
hjælpemidler

Visitationen 
Voksen Handicap

Bevilger ydelser til voksne 
borgere med handicap, fx 

bostøtte, botilbud, 
hjælperordninger mv. 

Myndighedssekretariat

Udskrivningsenhed

Rehabiliteringscenter Aalborg

Myndighedsafdelingen 



KERNEYDELSE

”Vi er en dynamisk visitationsenhed for borgere i eget hjem, 

der endnu ikke har hjælp. Vi sætter borgerens ressourcer i 

spil gennem et målrettet og kort rehabiliteringsforløb med 

fokus på forebyggelse og Efterbyggelse for at borgeren 

kan forblive selvhjulpen”

Visitationen Afklaring og Forebyggelse



Støtte og Omsorg

71 ansatte:

20 Selvhjælpskoordinatorer   

21 Hjælpemiddelterapeuter og sagsbehandlere                       

5 BPA og instruktører

5 Bilteam

10 Boligteam

10 Sekretariat

Ansatte i de 2 enheder

Afklaring og Forebyggelse

62 ansatte:

14 Selvhjælpskoordinatorer 

21 Selvhjælpsterapeuter      

14 Hjælpemiddelterapeuter og sagsbehandlere

7 Kontaktcenter 

4 Efterbyggelsesteam

2 Sekretariat



Visitationen Afklaring og Forebyggelse

Borgere, som modtager kontinuerlig rengøring ca. 4500.

Nye henvendelser til selvhjælpsteam ~130/uge heraf er ~ 50/uge omhandlende 

rehabilitering

Nye henvendelser til hjælpemiddelterapeuter ~50/uge.

Opkald til Kontaktcentret ~150/dag

Antal af borgere



Henvendelser til Efterbyggelse
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• Borgere der er ensomme, vil 
i gang med uvisiteret
træning, utrygge ved at 
komme af med hjælp, 
mangler information om 
aktivitetstilbud mm.   

• Kommer fra kollegaer i 
Visitationen Afklaring og 
forebyggelse, andre 
afdelinger eller 
samarbejdspartnere.

• Borgeren behøver ikke være 
selvhjulpne.

Målgruppe

•Borgere der er gjort 
selvhjulpne efter 
rehabiliteringsforløb. 

•Trækkes fra afsluttede 
henvendelser i care.                                                                                                                            

•Besøges 2 mdr. efter de er 
gjort selvhjulpne.



Årsag for henvendelsen
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Samtale tandhjulet



Indholdet i indsatsen
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Vidensbank indenfor uvisiterede tilbud, foreninger, kirker, 

klubber og frivillige tilbud. 

Efterbyggelse som vidensbank



Samtalestationer 

– Efterbyggelse i min kommune



Resultater
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Ensomhed

Borgerne fortæller ofte ikke at de er ensomme, men bruger 

andre ord som eksempelvis ”jeg vil gerne ud og møde 

andre”. 

Borgers udsagn vs. vores faglige vurdering – hvordan ved vi at 

det handler om ensomhed?

Samvær er en forudsætning for at komme ud af ensomheden, 

og vi formoder at når borgeren er begyndt i et fællesskab, at 

de så vil opleve at de er mindre ensomme end ved starten af 

efterbyggelsesindsatsen.



2 mdr. efter eller samtidig med rehabilitering.

Fysiske vs mentale fokus i forhold til rehabilitering.

Oparbejde viden

Etablering af nyt team

Justeringer og læring – so far…



Et kig i krystalkuglen



TAK

Efterbyggelse
Opfølgning efter rehabiliteringsforløb for at forebygge fornyet behov for hjælp.


