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Favrskov Kommune sætter i indsatsen
‘Lev livet – hele livet’ fokus på, hvordan
du som borger kan få hjælp til at
klare mest muligt selv. Denne pjece giver
information til dig, som har svært
ved eller ikke længere kan klare daglige
gøremål som for eksempel at støvsuge,
vaske tøj, lave mad eller tage bad.
‘Lev livet – hele livet’ har fokus på
hjælp til selvhjælp og er for dig, som
har brug for hjælp til at forbedre dit
nuværende funktionsniveau. Indsatsen
omfatter borgere, som bor i Favrskov
Kommune.
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Hvis du visiteres til indsatsen, vil et
rehabiliteringsteam træne og støtte dig
til, at du fortsat selv kan udføre de daglige gøremål, som du lige nu har svært
ved at klare.
I teamet er ansat social- og sundhedsassistenter og fysio- og ergoterapeuter, som sammen med dig sætter
mål for, hvordan du kan trænes til at
klare flest mulige gøremål selv.
Tilbuddet er træning i selv at kunne
udføre daglige gøremål. Du vil derfor
modtage træning i stedet for almindelig
hjemmehjælp.
Træningen vil oftest foregå i dit hjem.
Hvis du efter træningsforløbet vurderes
fortsat at have behov for hjælp, vil visitationen vurdere hjælpens omfang.

iteres til indsatsen, vil et regsteam træne og støtte dig
ortsat selv kan udføre de
remål, som du lige nu har
at klare.
Målgruppen for projektet
Du er i målgruppen
for indsatsen, hvis:

Du har været indlagt på hospital
Du søger om hjemmehjælp
for første gang
Du søger om
mere hjemmehjælp

Du på grund af sygdom eller
svækkelse har fået nedsat dine
funktionsevner og derfor har brug
for hjælp i hverdagen
Du efterspørger et korttidsophold
med henblik på træning

Yderligere informationer
Du kan læse mere om ‘Lev livet
– hele livet’ på vores hjemmeside:
www.favrskov.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Visitationen på:
visitation@favrskov.dk eller på telefonnummer: 89 64 25 05, mandag, tirsdag,
torsdag og fredag kl. 9-11.

r ansat social- og sundhedsr og fysio- og ergoterapeuammen med dig sætter mål
Du vurderes at kunne have gavn
af rehabiliterende indsats
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