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En høj andel af ældre borgere i hjemmeplejen er undervæg-
tige, og konsekvensen heraf er blandt andet nedsat livs-
kvalitet, nedsat funktionsevne, dårlig livsmestring samt et 
øget behov for hjælp til almindelige dagligdags aktiviteter. 

Det kan have stor betydning for ældre borgere at være 
herre over blandt andet mad og måltider, fx at have ind-
flydelse på hvad man spiser, med hvem og hvornår. Denne 
indflydelse kan gå tabt ved den måde kommuner aktuelt 
organiserer madservice og hjælpen til mad og måltider, og 
det kan dermed have betydning for den ældre borgers lyst 
til at spise. I forlængelse heraf savner nogle ældre borgere 
fællesskabet om måltidet, hvilket også kan have betydning 
for lysten til at spise.

Formålet med dialogværktøjet
Dialogværktøjet foreslås brugt i et rehabiliteringsforløb, 
hvor borgeren er i en situation med problemer eller van-
skeligheder omkring mad og måltider, fx ved behov for 
madservice. Der kan være mange årsager til, at borgeren 
i en periode eller resten af livet har behov for madservice.
Ofte hænger det sammen med en nedgang i borgerens 
funktionsevne i forhold til håndtering af egen mad og mål-
tider, eller en akut opstået sygdom eller knoglebrud, som 
nødvendiggør madservice i en kortere periode. 

Formålet med at bruge dette værktøj er at finde og hjælpe 
de borgere, som har glæde af en rehabiliteringsindsats i 
forhold til egen mad og måltider. Værktøjet kan også bru-
ges til at understøtte de politiske beslutninger, hvilket kan 
være afgørende i forhold til indsatser på mad- og måltids-
området.  

Baggrund
Dialogværktøjet er udviklet i projekt ”Appetit på Måltidet” 
i 2016-2018 af Måltidspartnerskabet og dets partnere: 
Fagligt selskab af Kliniske Diætister, Kost- og Ernærings-
forbundet, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og 
Københavns Professionshøjskole i et samarbejde med 
Odense Kommune.

Indsatserne i Indsats- og inspirationskataloget (hæfte 3) 
er fremkommet gennem et større analysearbejde som en 
del af projektets fase 1. Her blev der blandt andet lavet 
fokusgruppeinterviews med kommunale medarbejdere, 
som arbejder i hjemmeplejen. Derudover blev der afholdt 
en workshop med deltagelse af eksperter og interessenter 
inden for arbejdet med rehabilitering og mad og måltider i 
Danmark. 

Værktøjet er udviklet til og afprøvet af kliniske diætister, 
som arbejder med rehabilitering i forhold til hjemmeboende 
ældres mad og måltider. Men værktøjet er også anven-
deligt for andre faggrupper, og alle inviteres til at bruge 
det. Før afprøvning af værktøjet gennemgik diætisterne et 
kursusforløb på linje med et mastermodul i rehabilitering af 
mad og måltider med fokus på ældre, udviklet af Syddansk 
Universitet.

Udviklingen af værktøjet har lagt sig op ad, hvordan 
rehabilitering generelt udføres i Danmark. Der er brugt 
forskellige andre værktøjer og tilgange til rehabilitering til 
sammensætning og udvikling af dialogværktøjet. Blandt 
andet er skalaen, som bruges til funktionsevnevurderingen, 
hentet to forskellige steder fra, nemlig fra Goal Attainment 
Scaling, som er et målsætningsredskab, og fra Fællessprog 
III/COPM. Aktiviteterne omkring egen mad og måltider og 
definitionerne herpå er hentet fra ADL-taxonomien. 

Øget livskvalitet
I projektet, hvori dialogværktøjet indgik, viste resultaterne, 
at der var en positiv effekt på selvvurderet livskvalitet hos 
den gruppe hjemmeboende ældre, som blev tilbudt rehabi-
literingsforløb i forbindelse med mad og måltider.

Serviceloven § 83 A
Der skal efter serviceloven ske en individuel og konkret vurdering af, 
hvorvidt borgerens funktionsevne kan forbedres, og hvorvidt behovet 
for hjælp kan nedsættes ved et korterevarende og tidsafgrænset 
rehabiliteringsforløb (paragraf 83a). Dette er også gældende, hvis 
borgeren skal have madservice (paragraf 83 stk. 1 punkt 3).

Af Servicelovens paragraf 83 stk. 1 fra 1. januar 2015 fremgår det, at 
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 
1) personlig hjælp og pleje
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
3) madservice.”
Af Servicelovens paragraf 83a fra 1. januar 2015 fremgår det, at 
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsaf-
grænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, 
hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens 
funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 
1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i 
modtagerens ressourcer og behov.” (Børne- og Socialministeriet, 
Serviceloven, 2018)
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Læsevejledning
Dialogværktøjet består af tre dele: Vejledning (hæfte 1), 
Vurderings- og målsætningsskema (hæfte 2) og Indsats- 
og inspirationskatalog (hæfte 3). 

Vurderings- og målsætningsskemaet (hæfte 2) består af 
et skema til funktionsevnevurdering og skemaer til mål-
sætninger. Vurderingsskemaet skal udføres i dialog med 
borgeren. Her er formålet at finde ud af: hvad borgeren selv 
kan udføre; borgerens begrænsninger i forhold til selv at 
kunne klare madlavning og måltidssituationer; borgerens 
oplevede betydning af begrænsningen. 

Målsætningsskemaerne bruges gennem dialog til at op-
sætte en eller flere målsætninger for de funktionsforbed-
ringer, som borgeren ønsker, og som er realistiske i forhold 
til vedkommendes begrænsninger. 

På side 8-9 her i vejledningen præsenteres en case, der 
giver et eksempel på, hvordan skemaet bruges i praksis. 
På side 9-11 kan man se, hvordan vurderings- og målsæt-
ningsskemaerne kan udfyldes.

I Indsats- og inspirationskataloget (hæfte 3) kan man få 
inspiration til indsatser, som kan igangsættes i kommu-
nalt regi. Indsatserne kan bruges til at nå de mål, som er 
formuleret og valgt i Vurderings- og målsætningsskemaet 
(hæfte 2). 

Når der skal igangsættes indsatser fra kataloget, er det 
nødvendigt med et tværfagligt samarbejde i kommunen. 



FUNKTIONSEVNEVURDERING (HÆFTE 2)

Formålet med funktionsevnevurderingen er at vurdere bor-
gerens funktionsevne i forbindelse med en række aktivite-
ter, der er forbundet med den ældres mad og måltider. 

Ved udfyldelse af funktionsevnevurderingen vil man få ind-
sigt i borgerens evne til at planlægge, tilberede og indtage 
et måltid, og om borgeren har begrænsninger i forhold til 
at indgå i sociale måltidssammenhænge. Man vil også få 
viden om, hvem der hjælper borgeren med udførelse af de 
aktiviteter, som vedkommende ikke formår. Sidst men ikke 
mindst vil man få viden om, hvorvidt borgeren vurderer, 
at funktionsevnebegrænsningen er en begrænsning af 
betydning. 

Udredningen i funktionsevnevurderingen har til formål at 
beskrive de faktiske vanskeligheder inden for aktiviteter 
omkring involvering i egen mad og måltider på en måde, så 
de kan danne grundlag for en målrettet indsats.

Skemaet består af fire aktiviteter indenfor mad og målti-
der:
• Indkøb
• Måltider og madlavning
• Måltider og sociale funktioner
• Spise og drikke

Udfyldelse af funktionsevneskemaet (side 2)
Skemaet skal udfyldes fra venstre mod højre, og der 
sættes et kryds i hver af de tre kolonner med forskellige 
farvekategorier: udførelse (gul), funktionsevnetilstand (blå) 
og betydning (grøn). 

Udførelse (gul)
Først tilkendegiver borgeren over for den kliniske diætist, 
om vedkommende selv udfører aktiviteten. Ved at spørge 
til udførelsen bliver indfaldsvinklen neutral. Det er uden be-
tydning, om udførelsen er tilfredsstillende eller ej. Udførel-
sen dokumenteres inden for følgende fire svarkategorier: 
udfører selv, udfører dele af, udfører ikke selv, ikke relevant. 
Svarmulighederne udelukker gensidigt hinanden, så der 
vælges kun én af mulighederne. 

Funktionsevnetilstand (blå)
Borgerens funktionsevnetilstand består af en klassifika-
tion på en skala fra -9 til 2. -9 anvendes, hvor det ikke er 
relevant at udrede, og 2 anvendes, hvor borgerens funk-
tionsevnetilstand vurderes til at være meget bedre end 
ingen begrænsning. Sidstnævnte kunne forekomme, hvis 
borgeren foruden sin egen mad også laver mad til andre, fx 
ægtefælle eller spisefællesskaber. 

Betydning (grøn)
Den sidste kolonne angiver, hvorvidt borgeren oplever den 
nuværende funktionsevnetilstand som begrænsende. Bor-
geren kan godt have relativ god funktionsevne, men stadig 
opleve det meget begrænsende, at vedkommende ikke kan 
klare aktiviteten 100%. I dette tilfælde afkrydses i kolonnen 
”oplever begrænsninger”. Omvendt kan en borger godt 
have svære begrænsninger med en aktivitet, men som 
slet ikke har borgerens interesse og derfor ikke har betyd-
ning. I det tilfælde afkrydses ”oplever ikke begrænsninger”. 
De to felter angiver således borgerens motivation for at 
igangsætte rehabiliterende indsatser, som har borgerens 
interesse. Der kan derfor kun sættes et kryds, da begge 
svarmuligheder udelukker hinanden.

Hvis borgeren oplever, at det er begrænsende med det 
nuværende niveau af funktionsevne, så vil det være et af 
de punkter, der kan arbejdes videre med i målsætning (se 
næste afsnit).  

Det videre arbejde med begrænsninger
Når hele funktionsevneskemaet er udfyldt, prioriterer og 
udvælger borgeren i samråd med den kliniske diætist en el-
ler flere af de problemstillinger, som opfattes som det mest 
begrænsende ikke at kunne klare tilfredsstillende - dvs. et 
eller flere krydser i kolonnen længst til højre. 

Den kliniske diætist må gerne spørge ind til og oplyse 
borgeren om vigtigheden af en given problematik under-
vejs i samtalen, hvis vedkommende fornemmer, at det ville 
påvirke borgerens opfattelse af betydning at være oplyst.

Funktionsevnevurderingen kan også bruges uden mål-
sætningsskemaet (fra side 3), hvis borgeren selv ønsker at 
sætte indsatser i værk, som kan forbedre livskvaliteten. 
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MÅLSÆTNINGER (HÆFTE 2)

Formålet med målsætningsskemaet er at opsætte én eller  
flere målsætninger for borgeren på baggrund af den forud-
gående funktionsevnevurdering. Disse målsætninger tager 
udgangspunkt i de begrænsninger, som er fundet mest 
betydningsfulde i forhold til at opnå bedre funktionsevne. 
Det er borgerens perspektiv, værdier og præferencer, der er 
afgørende, når mål skal identificeres og fastsættes. 

Udfyldelse af målsætningsskemaet (fra side 3)
Ved første besøg vælger den kliniske diætist og borgeren 
en begrænsning, som borgeren vil arbejde videre med på 
baggrund af funktionsevnevurderingen. Begrænsningen og 
målet beskrives med ord i målsætningsskemaet, og vær-
dien af funktionsevnetilstanden (fra blå kolonne) overføres 
til målsætningsskemaet. 

I højre kolonne i målsætningsskemaet beskrives den 
indsats med delmål, som skal igangsættes. Ud for delmål 
afkrydses i forhold til det forventelige resultat af indsatsen, 
som igangsættes

Der er i alt plads til tre målsætninger i skemaet, men brug 
gerne et større antal end de tre, hvis der er behov for det.

Inspiration
Inspiration til indsatser, som kan iværksættes i forhold 
til at forbedre funktionsevnen af mad og måltider, findes 
i Indsats- og inspirationskataloget (hæfte 3). Oversigten 
over relevante indsatser findes også på sidste side i hæfte 
2. På den måde er oversigten en del af værktøjet, som
bruges i dialogen med borgeren. Oversigten indeholder
henvisninger til, hvor man kan læse om de enkelte indsat-
ser i Indsats- og inspirationskataloget.

Ved andet besøg vurderes borgerens nuværende funktions-
evnetilstand og krydses af på skalaen. Man vurderer igen 
på baggrund af Indsats- og inspirationskataloget, om der 
skal igangsættes en ny indsats i forlængelse af den første 
(eller bibeholdes nuværende), og forventningen til delmålet 
krydses af i samarbejde med borgeren.

Udfyldningen fortsætter på samme måde ved efterføl-
gende besøg. 
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FORBEREDELSE TIL ARBEJDET MED REHABILITERING GENNEM 
MAD OG MÅLTIDER I KOMMUNERNE (HÆFTE 3)

Formålet med Indsats- og inspirationskataloget 
(hæfte 3) er at inspirere til en række indsatser, som kan 
igangsættes ud fra borgerens målsætning. De rehabili-
terende indsatser er ikke nødvendigvis målet i sig selv. 
Indsatserne bliver ofte midlerne til at nå målet om bedre 
funktionsevne inden for aktiviteter omkring borgerens 
egen involvering i mad og måltider

Kataloget indeholder en oversigt, som er kategoriseret ef-
ter de fire aktiviteter i funktionsevnevurderingen (hæfte 2):
• Indkøb
• Måltider og madlavning
• Måltider og sociale funktioner
• Spise og drikke

Oversigten over indsatser er også placeret som sidste side 
i hæfte 2. Hvis borgeren fx har et problem, som relaterer 
sig til indkøb, kan man slå op i Indsats- og inspirations-
kataloget og finde en relevant indsats i samarbejde med 
borgeren. 

Kliniske diætister skal i følge Bekendtgørelse om autorise-
rede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, 
opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) føre pa-
tientjournaler. Heraf fremgår det af § 2: Ved en patientjour-
nal forstås optegnelser, som oplyser om patientens 
tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. herunder 
hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den 
baggrund har tilkendegivet.

Oplysninger, som fremkommer ved brug af værktøjet, bør 
på lige fod med andre oplysninger dokumenteres i det 
kommunale omsorgssystem.

I kataloget beskrives det, hvorfor indsatsen er vigtig og 
hvilken litteratur, der kan give mere viden om indsatsen. 
Desuden bliver der givet ideer til, hvordan kommunen kan 
arbejde med indsatsen. 

Forud for selve brugen af værktøjet i et rehabiliteringsfor-
løb med en borger om mad og måltider, skal Indsats- og 
inspirationskataloget forberede tilbud og muligheder, der 
findes i egen kommune. Dette består i at afdække hvilke 
indsatser, der findes i kommunen. 

For diætisten indebærer forberedelsesarbejdet at gennem-
gå oversigten over indsatser inden besøget hos borgeren 
og sætte krydser ud for de indsatser, som kommunen kan 
tilbyde borgeren. Der er også mulighed for at tilføje andre 
indsatser.

JOURNALFØRING I DET KOMMUNALE OMSORGSSYSTEM

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201378
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201378
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Første besøg
I dialogen mellem borgeren og den kliniske diætist opkla-
res det, at der er tre aktiviteter i forbindelse med mad og 
måltider, som Kurt ikke selv kan klare hver dag; nemlig 
at ”foretage ugeindkøb eller storindkøb”, ”tilberedning af 
varmt hovedmåltid” og ”tilberedning af gæstemad”. De 
tre aktiviteter giver den kliniske diætist henholdsvis -2 
(moderate begrænsninger), -2 (moderate begrænsninger), 
-4 (svære begrænsninger) i funktionsevneskemaet (side 2 i 
hæfte 2). Se eksempel på udfyldelse af funktionsevneske-
maet på side 9.

I dialogen fremkommer også information om, hvorvidt Kurt 
oplever de aktiviteter i forbindelse med mad og måltider 
som betydningsfulde. Altså om Kurts egen oplevelse af 
begrænsningerne er af stor betydning. Kurt oplever, at det 
betyder meget for ham at være begrænset i forhold til at 
”foretage ugeindkøb eller storindkøb” og ”tilberedning af 
varmt hovedmåltid”. Kurt oplever ikke nogen begrænsnin-
ger i forhold til ”tilberedning af gæstemad”, da Kurt ikke 
kender nogen at invitere. 

Funktionsevneskemaet er nu udfyldt, og den kliniske diæ-
tist går videre til målsætningsskemaet (side 3 i hæfte 2). 
Øverst i skemaet skriver den kliniske diætist en forklarende 
tekst om problematikkerne ”at foretage ugeindkøb eller 
storindkøb” og ”at tilberede et varmt hovedmåltid”. En boks 
for hver problematik udfyldes. Se eksempel på udfyldelse 
af målsætningsskemaet på side 10-11.

I forhold til at ”foretage ugeindkøb” bliver Kurt og den klini-
ske diætist enige om, at ”fysisk træning” af knæ og ”hjælp 
til bestilling af mad på nettet” kan være relevante indsat-
ser. Dette vil gøre Kurt mere uafhængig af naboens hjælp. 
Det betyder, at delmålet bliver, at Kurt går fra -2 (moderate 
begrænsninger) til -1 (lette begrænsninger) med de valgte 
indsatser.

I forhold til ”tilberedning af varmt måltid” bliver Kurt og 
den kliniske diætist enige om, at ”fysisk træning” af knæ og 
”levering af komponenter af mad til delvis madlavning” kan 
være gode indsatser. Komponentmaden vil gøre det hurti-
gere at tilberede måltidet, hvilket kan skåne Kurts knæ.

De vælger at arbejde med begge de problemstillinger, 
som Kurt synes er af stor betydning. Nogle gange vil den 
kliniske diætist og borgeren dog lave en prioritering af de 
problemstillinger, der skal arbejdes med efter borgerens 
egne ønsker. På side 6 i hæfte 2 finder den kliniske diætist 
oversigten over de forskellige indsatser, der er beskrevet i 
Indsats- og inspirationskataloget (hæfte 3). 

Den kliniske diætist sørger efter mødet for at igangsætte 
indsatserne og informere de tværfaglige medarbejdere i 
kommunen samt at dokumentere, hvad der fremadrettet 
skal gøres i det kommunale omsorgssystem. 

CASE
Kurt er 75 år og bor alene i et lille rækkehus i udkanten af Odense Kommune.

INDKØB 
Kurt køber selv sin mad hos den lokale købmand, som har et begrænset udvalg af fødevarer. Butikken har dog nok til de små eks-
tra indkøb i løbet af ugen. Næsten hver uge har naboen tid og mulighed for at tage Kurt med i bilen til et supermarked, hvor Kurt 
kan handle stort ind til husholdningen. 

MADSERVICE OG MADLAVNING
Kurt modtager madservice i form af det varme måltid tre dage om ugen. Det har Kurt gjort siden sidste år, efter at han fik mere og 
mere ondt i knæet efter en knæskade. Bilen kommer to gange om ugen med bakker til Kurt, som han selv varmer i mikroovnen og 
spiser til aftensmad. Kurt sørger selv for de resterende varme måltider samt de kolde måltider og drikkevarer.
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Andet besøg
Besøget bruges til at følge op på indsatsernes effekt samt 
til at lave en ny vurdering af Kurts funktionsevne og igang-
sætte nye indsatser. Til mødet bliver Kurt og den kliniske 
diætist enige om, at Kurt nu kan prøve at gå en kort afstand 
og købe ind ved en kørende butik i området. Kurt kan godt 
lide indsatsen ”levering af komponenter af mad til delvis 
madlavning”, men han kunne tænke sig at få naboen til at 
hjælpe med at klargøre kartofler og grønt, så den kliniske 
diætist formidler kontakten til naboen og hjælper med ind-
satsen ”etablering og inddragelse af netværk”. Den kliniske 
diætist sørger efter mødet for at igangsætte indsatserne 
og informere de tværfaglige medarbejdere i kommunen 
samt at dokumentere, hvad der fremadrettet skal gøres i 
det kommunale omsorgssystem. 

Tredje besøg 
Besøget er den kliniske diætists sidste besøg hos Kurt. 
Mødet bruges til, at de sammen laver en slutevaluering af 
Kurts funktionsevne og den fremadrettede målsætning, 
herunder beskrivelse af de indsatser, som skal iværksæt-
tes, så Kurt når sit mål om 0 (ingen/ubetydelige begræns-
ninger) i forhold til at foretage ugeindkøb og storindkøb og 
at tilberede varmt hovedmåltid. De finder frem til, at Kurt 
stadig har brug for fysisk træning af knæet, et hjælpe-
middel i form af en rollator med en indkøbskurv, levering af 
komponenter af mad til delvis madlavning samt inddragel-
se af netværk i form af nabo, som hjælper med madlavnin-
gen. Den kliniske diætist sørger efter mødet for at igang-
sætte indsatserne og informere de relevante tværfaglige 
medarbejdere i kommunen, samt at dokumentere, hvad der 
fremadrettet skal gøres i det kommunale omsorgssystem.
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EKSEMPEL: FUNKTIONSEVNEVURDERING

Sæt kryds

UDFØRELSE FUNKTIONSEVNETILSTAND BETYDNING

Borgerens vurdering -9 -4 -3 -2 -1 0 1 2 Borgerens 
vurdering
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INDKØB DEFINITION: At planlægge indkøb, komme til og fra butikken, samle varer sammen, betale og fragte varer hjem

Planlægge indkøb/indkøbsliste X X X

Foretage småindkøb X X X

Foretage ugeindkøb eller stor-
indkøb X X X

MÅLTIDER OG 
MADLAVNING

DEFINITION: At tilberede måltider. Fx ingredienser findes frem, mad og redskaber sættes frem, forberede, tilberede, 
dække bord, rydde op og vaske op

Tilberedning af morgenmad X X X

Tilberedning af mellemmåltider X X X

Tilberedning af koldt hoved-
måltid X X X

Tilberedning af varmt hoved-
måltid X X X

Tilberedning af drikkevarer X X X

Tilberedning af gæstemad X X X

MÅLTIDER OG SOCIALE 
FUNKTIONER

DEFINITION: At invitere gæster og være i stand til at deltage i sociale måltidssammenhænge – fx spisefællesskaber eller 
kaffe hos naboen

Deltage i spisefællesskaber eller 
sociale måltidssammenhænge X X X

SPISE OG DRIKKE DEFINITION: Borgerens evne til at spise og drikke, herunder at synke maden

Evne til at spise og drikke uanset 
bordskik X X X
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EKSEMPEL: MÅLSÆTNING 1

Beskriv begrænsningen fra funktionsevnevurdering 
(side 2) og det overordnede mål med rehabiliteringen Kurt foretager ugeindkøb og storindkøb sammen med nabo. Kan ikke selv tage til 

supermarked for at handle stort ind pga. smerter i knæ grundet slidgigt og knæ-
skade. Ønsker at blive mere uafhængig af naboens tid og lyst til at køre.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 Beskriv indsatser* og delmål ved de enkelte 
besøg

Første besøg 
Dato:

Overfør kryds fra Funktionsevnevurdering (side 2)

X Fysisk træning af knæ, så Kurt oplever 
færre smerter fra knæet.
Hjælp til bestilling af mad/fødevarer på 
nettet, så Kurt bliver mindre afhængig 
af naboens lyst til at køre ud at handle

Delmål:
Sæt kryds og vurder et forventeligt resultat

X

Andet besøg 
Dato:

Overfør kryds fra Funktionsevnevurdering (side 2)

X Fysisk træning.
Kørende butik, som kommer i gaden 
afprøves. Det betyder, at Kurt kan få er-
faring med at gennemføre en kort gåtur 
med få indkøbsvarer i en pose.

Delmål:
Sæt kryds og vurder et forventeligt resultat

X

Tredje besøg 
Dato:

Overfør kryds fra Funktionsevnevurdering (side 2)

X Fysisk træning.
Hjælpemiddel i form af rollator med 
plads til flere fødevarer i kurv afprøves, 
så Kurt kan blive mindre afhængig af 
naboens lyst til at køre ud og handle, 
samt lave større indkøb i supermarked. Delmål:

Sæt kryds og vurder et forventeligt resultat
X

 
* Find inspiration i Indsats- og inspirationskataloget (hæfte 3)
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Beskriv begrænsningen fra funktionsevnevurdering 
(side 2) og det overordnede mål med rehabiliteringen Tilberedning af varmt hovedmåltid tager for lang tid at lave i forhold til at kunne stå 

op pga. smerter i knæ grundet slidgigt og knæskade, hvis der skal laves varm mad 
alle syv dage om ugen. Lige pt. får Kurt derfor leveret varm mad tre dage om ugen 
og laver selv mad fire dage om ugen – altså cirka hver anden dag. Kurt ønsker at 
kunne lave mad flere dage selv.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 Beskriv indsatser* og delmål ved de enkelte 
besøg

Første besøg 
Dato:

Overfør kryds fra Funktionsevnevurdering (side 2)

X Fysisk træning af knæ, så Kurt oplever 
færre smerter fra knæet.
Levering af komponenter af mad til 
delvis madlavning, så madlavning ikke 
tager så lang tid, med det mål at Kurt  
bedre kan overkomme at lave sin mad 
selv hver dag.Delmål:

Sæt kryds og vurder et forventeligt resultat
X

Andet besøg 
Dato:

Overfør kryds fra Funktionsevnevurdering (side 2)

X Fysisk træning.
Levering af komponenter af mad til 
delvis madlavning.
Etablering og inddragelse af netværk 
med det mål at få hjælp af naboen til at 
klargøre kartofler og grønt til at koge, så 
Kurt kan blive ved med selv at lave mad 
hver dag.Delmål:

Sæt kryds og vurder et forventeligt resultat
X

Tredje besøg 
Dato:

Overfør kryds fra Funktionsevnevurdering (side 2)

X Fysisk træning.
Levering af komponenter af mad til 
delvis madlavning.
Etablering og inddragelse af netværk
Hjælpemiddel i form af rollator som kan 
bruges til at sidde på i køkkenet under 
madlavning, så Kurt kan blive ved med 
selv at lave mad hver dag.Delmål:

Sæt kryds og vurder et forventeligt resultat
X

 
* Find inspiration i Indsats- og inspirationskataloget (hæfte 3)

EKSEMPEL: MÅLSÆTNING 2
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