
Effekt- og resultatanalyse af
 tværfaglige, koordinerede 

rehabiliteringsforløb i eget hjem 

Forløb med opstart og afslutning inden for 
perioden 1. april – 30. september 2015 



Målgruppen 

• 56 rehabforløb i hjemmet (TKRF) er startet i 
perioden 

• 36 forløb er både startet og sluttet i perioden 

• Heraf 26 forløb med kendte borgere i 
hjemmeplejen (data for hjemmehjælp både før og under forløbet) 

 



Effekt på hjemmehjælpstimer 

• Gennemsnitlig hjemmehjælp 14 dage før 
forløbet: 1 time og 27minutter per uge 

• Gennemsnitlig hjemmehjælp 14 dage efter 
forløbet: 1 time per uge 

• Gennemsnitlig effekt: reduktion på 27 minutter 
om ugen per borger 

• 7 borgere (27%) bliver selvhjulpne inden for §83 







OBS:  -100% betyder, at borgeren er blevet selvhjulpen ift. hjemmehjælp 



• 10 af 26 forløb har komplette data for funktionsevnen 

• Rehabforløbene beskæftiger sig hovedsageligt med 
temaerne praktiske opgaver, egenomsorg og mobilitet 

 

• Der er endnu ikke analyseret effekt inden for de 
enkelte VUM-temaer per borger 
– Dette følger 

• Der er endnu ikke analyseret på mestringsevnen  
– Dette følger 

 

Effekt på funktionsevnen 





Resultatmåling 
• 23 af 26 forløb har komplette data for 

målopfyldelsen 

• Der er gennemsnitligt 2,5 indsatsmål per rehabforløb 

• Der er gennemsnitligt 4 resultatmål per rehabforløb 

• Alle mål for de 26 forløb er udviklende 

 

 



GAS-scorer på 1 eller 2 = Over forventning 
GAS-scorer på 0 = Som forventet 
GAS-scorer på -1 og -2 = Under forventning 



Sammenholdende præsentation af 
effekter og resultater 

visiteret tid startdato -14 visiteret tid slutdato +14 udvikling -14 til +14 Udvikling % af starthjælp udvikling gns fin f udvikling gns grov f Samlet målopnåelse

2,39 0,00 -2,39 -100% 6% 0% Forventet

0,69 1,08 0,39 56% Forventet

0,44 0,28 -0,17 -38% Under forventning

3,00 1,25 -1,75 -58% Under forventning

0,44 6,33 5,89 1325% Under forventning

3,00 2,19 -0,81 -27% 9% 13% Under forventning

0,28 0,28 0,00 0% Under forventning

1,83 1,83 0,00 0% Under forventning

2,39 0,00 -2,39 -100%

2,39 2,39 0,00 0% -9% 0%

3,69 1,17 -2,53 -68%

1,83 1,83 0,00 0% Forventet

2,47 2,72 0,25 10% Forventet

0,36 0,00 -0,36 -100% Forventet

0,19 0,00 -0,19 -100% 0% 0% Under forventning

1,50 1,50 0,00 0% Over forventning

1,67 0,00 -1,67 -100% 5% 15% Over forventning

0,28 0,25 -0,03 -10% Over forventning

0,17 0,00 -0,17 -100% Over forventning

1,50 0,44 -1,06 -70% 23% 30% Over forventning

1,25 0,28 -0,97 -78% Over forventning

0,83 0,28 -0,56 -67% Over forventning

0,28 0,00 -0,28 -100% 17% 26% Over forventning

0,28 0,28 0,00 0% 0% 0% Over forventning

0,28 1,83 1,56 560% 0% 0% Over forventning

5,67 0,69 -4,97 -88% 0% 0% Over forventning


