
 

Kvalitetsstandard: Aktivitetstilbud 

 
Indhold Beskrivelse:  

  

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner 

m.v.  

Landstingsforordning nr. 8 af 5.december 2008 om ændring af 

landsforordning om ældreinstitutioner. 

 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

Aktivitetstilbuddene er væresteder, der giver mulighed for, at førtids- 

og alderspensionister kan indgå og deltage i sociale fællesskaber og 

aktiviteter indenfor trygge rammer.  

 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

Ydelsen har til formål: 

 

• At bevare den enkelte borgers aktive liv, således at 

egenomsorgen styrkes med henblik på, at borgeren kan blive 

boende i et hjem længst muligt. 

• At bidrage til, at borgere inden for målgruppen får mulighed 

for et andet indhold i hverdagen 

• At forebygge social isolation og ensomhed  

• At tilbyde aflastning til ægtefæller/nære pårørende, som selv 

varetager det meste af plejen for en borger  

 

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

 

 

 

 

 

Borgere, der er førtids- og alderspensionister, kan blive visiteret til 

aktivitetstilbud, hvis: 

 

• Borgeren føler sig ensom og har brug for hjælp til at komme 

ind i fællesskaber 

• Borgeren er motiveret til at deltage i aktivitetstilbuddets 

sociale aktiviteter 

• Borgeren har brug for hjælp til at skabe struktur i hverdagen 

• Borgeren kan både være selvstændig med et mindre behov 

for hjælp, men kan også have behov for ekstra støtte og hjælp 

 

OBS: Psykisk ustabile og urolige psykisk syge borgere kan ikke få 

tildelt en plads på aktivitetstilbuddene.  

 

5. Hvilke aktiviteter kan 

indgå i ydelsen? 

Der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter på 

aktivitetstilbuddene. Borgerne har selv medindflydelse på, hvilke 

aktiviteter der arrangeres og hvilke aktiviteter, de ønsker at deltage i. 

 

Der kan tilbydes støtte og hjælp til borgere med 

funktionsnedsættelse, f.eks. følgende: 

 

• Toiletbesøg og personlig hygiejne 

• Støtte til måltider – spise og drikke 

• Medicingivning fra dosisæske 

• Forflytninger med eller uden personløfter 

• Brug for hvile i lænestol eller på briks 

 

6. Hvilke aktiviteter indgår 

ikke i ydelsen? 

Der ydes ikke støtte til følgende: 

• Medicindosering 



 

• Træning med fast supervision af ergo- og 

fysioterapeuter 

• Sygeplejefaglige opgaver 

7. Hvad er ydelsens 

omfang? 

Aktivitetstilbuddene har åbent på alle hverdage. 

 

8. Hvad koster ydelsen? Selve ydelsen er gratis. Dog skal der betales for et varmt måltid efter 

gældende takster. Borgere, der er visiteret til kørsel, betaler 

endvidere for denne efter gældende takster. 

 

9. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Visitationsenheden. 

 

10. Hvem leverer ydelsen?  Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked  

11. Kompetencekrav til 

leverandøren? 

Personalet kan være social- og sundhedsassistenter, pædagoger, 

sundhedshjælpere, socialhjælpere og personer med lignende 

socialfaglig uddannelse. 

 

Der er fokus på, at størstedelen af de ansatte så vidt muligt skal være 

faglærte. 

 

12. Hvordan følges op på 

ydelsen?  

Mindst 1 gang årligt afvikler personalet en dialogsamtale med 

borgeren, hvor tilfredsheden med tilbuddet drøftes. Samtidig 

udarbejdes en årlig status af borgerens helhedssituation. 

 

13. Klagevejledning  Der kan indgives en klage indenfor 6 uger fra afgørelsens dato til: 

 

Det Sociale Ankenævn  

Imaneq 29, 1.sal 

Postboks 689  

3900 Nuuk.  

 

Hverdage Kl.10:00-15:00 

 

E-mail: maalaarut@nanoq.gl 

Tlf.: (+299) 328033 

www.sullissivik.gl/ 

 


