
 

  

KVALITETSSTANDARD 
Aktivitetstilbud til demente 

SEL § 79



  

2 

Hvad er aktivitetstilbud til demente? 
Aktiviteterne er forskellige fra gruppe til gruppe og består af: sang, musik, gåture, 
gymnastik/motion, kognitiv træning gennem forskellige former for spil, gamle danske film 
med efterfølgende snak, lydbånd, avislæsning, erindringsværksted, bagning og 
madlavning. 

Det er aktivitetsmedarbejderne, der planlægger aktiviteterne med udgangspunkt i den 
enkeltes livshistorie. 

Formålet med aktivitetstilbuddene er at øge livskvaliteten for dig med demens ved: 

• at forebygge isolation. 
• at vedligeholde og stimulere dine fysiske, psykiske og sociale funktioner. 
• at forebygge øget behov for hjælp og give dig mulighed for at blive længst muligt i eget 

hjem. 
• at aflaste din ægtefælle i eget hjem. 

Hvem kan få aktivitetstilbud? 
Hvis du bor i eget hjem og har du en demenssygdom eller en demenslignende sygdom, 
kan du få et aktivitetstilbud. 

Bevilling af aktivitetstilbud til demente 
Visitationen/demenskoordinator vurderer, om du er i målgruppen, ud fra en konkret og 
individuel vurdering med udgangspunkt i dine behov og ressourcer. Er du i målgruppen, 
kan du få bevilget et aktivitetstilbud. 

Sagsbehandlingstid 
Ingen. 

Omfang/varighed 
Aktivitetstilbud gives 1-3 gange ugentligt.  

Der er max. 6 deltagere ad gangen i tilbuddet, som varetages af 2 medarbejdere. 

Målgruppen opdeles i forskellige grupper, hvor der bl.a. tages hensyn til alder, køn og 
interesser. 

Levering af hjælpen 
Aktivitetstilbuddene leveres på Grønningen i Brønderslev og Stengårdscentret i Hjallerup. 

Leverandørens forpligtelser 

Kvalitetskrav til leverandør 
Kommunens leverandører skal udføre opgaverne i en god kvalitet, herunder yde god og 
effektiv og respektfuld service målrettet ældre og handicappede borgere. 

Alle medarbejdere, der er ansat ved kommunens leverandører, har tavshedspligt og skal 
bære navneskilt med foto. De skal også være uddannede til at udføre opgaverne. 
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Leverandørens medarbejdere består af en fast gruppe omkring de borgere, der kommer i 
aktivitetstilbuddet.  

Leverandørens medhjælpere har tavshedspligt og bærer navneskilt med foto og 
leverandørens logo. 

Ønsker du at klage over leverandøren, skal du gøre det til Visitationen. 

Opfølgning 
Visitationen/demenskoordinator følger op på den bevilgede hjælp, herunder om du fortsat 
har gavn af aktivitetstilbuddet eller skal afsluttes. 

Leverandøren har oplysningspligt overfor Visitationen i forhold til ændringer i dit 
funktionsniveau, som kan have indflydelse på hjælpen. 

Særlige forhold 
Aktivitetstilbuddet er lukket på helligdage. 

Egenbetaling 
Der er kørselsordning til aktivitetstilbuddet for demente med en egenbetaling på 20 kr. hver 
vej, som opkræves via pensionen. 

Der opkræves ligeledes betaling for kost. 

Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for aktivitetstilbud til demente finder du i Lov om Social service § 79: 

§ 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med 
aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, 
hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. 

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Stk. 3. Ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter 
stk. 1, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen. 

 

Godkendt i Ældreomsorgsudvalget den 11. januar 2023 
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