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Baggrund 
Klynge for Træning får jævnligt henvendelser fra medarbejdere og ledere i MSO, hvor der spørges ind til 
ramme og serviceniveau for vedligeholdende træning efter servicelovens (SEL) § 86.2. Udfordringen er, at 
der er varierende opfattelser af rammen for ydelsen, og det giver stor variation i anvendelse af ydelsen på 
tværs af MSO. Data fra cura underbygger dette, og forskellen kan ikke udelukkende forklares med variatio-
ner i demografi. Data viser desuden, at omfanget af træning efter SEL § 86.2 er væsentligt mindre, end hvad 
der kan forventes ud fra serviceniveaubeskrivelsen i Sammen om et bedre liv.  
 
Ifølge serviceloven § 86.2 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske 
færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer har behov herfor. Sammen om et bedre liv angiver en bred rammer for serviceniveauet for træning 
efter SEL § 86.2, men medarbejdere og ledere efterlyser en mere detaljeret serviceniveaubeskrivelse. På 
denne baggrund har Klynge for Træning revideret rammerne for SEL § 86.2 ydelsen. Det er sket i samar-
bejde med Sundhedsfaglig Styregruppe.  
 
Tidligere udgaver af Sammen om et bedre liv angiver tidsrammen for træningsydelsen til 26 uger. Med den 
reviderede ramme sættes tidsrammen til 12 uger for at sikre realistisk målsætning og målindfrielse. Trænin-
gen evalueres efter 12 uger. Her skal der tages stilling til, om borgeren kan varetage træning på egen hånd, 
eller om borgeren skal fortsætte i et SEL § 86.2 forløb. Da der er mulighed for, at borgeren kan forsætte i et 
vedligeholdende træningsforløb, vurderes det, at der ikke er tale om ændring i serviceniveau ved at angive 
12 uger som tidsramme. 
 
Med den reviderede ramme ønsker Klynge for Træning at sikre en mere ensartet anvendelse af trænings-
ydelsen på tværs af MSO. Derudover ønsker vi, at omfanget af træningsydelser efter SEL § 86.2 fremadret-
tet afspejler serviceniveauet i Sammen om et bedre liv. Dette skal ske inden for eksisterende ramme. Forud-
sætningen for at skabe et ensartet serviceniveau er, at der frigøres ressourcer blandt ergo- og fysioterapeu-
ter. Disse ressourcer frigøres bl.a. gennem Klynge for Trænings indsats om mere direkte borgertid blandt 
ergo- og fysioterapeuter. 
 
En revision af rammerne for træning efter SEL 86.2 er forankret under Fokus 20 Program Træning og Reha-
bilitering. Der er også sammenhæng til ledetråden ’Vi holder borgerne væk’ og Aarhus Kommunes sund-
hedspolitik.   
 

Beslutninger 
Chefteamet skal beslutte: 

- Om den reviderede ramme kan godkendes 

Effekt 
Med vedligeholdende træning forebygges funktionstab, og vi hjælper borgeren med at fastholde en menings-
fuld hverdag med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. Den reviderede ramme for indsatsen skal 
sikre ensartet træningsindsats på tværs af kommunen ud fra tilgangen i Eskalationspilen og med fokus på 
lighed i sundhed. De betyder, at de rette borgere vil få den rette træningsindsats. Med udgangspunkt i Eska-
lationspilen skal borgere, der selv kan varetage træning på anden vis, ikke tildeles vedligeholdende træning. 
Sådan understøttes Aarhus-målet om en by, hvor alle er sunde og trives. Samtidig ”holder vi borgerne væk”. 
Vi følger op på målsætninger gennem data fra cura og dialog med ledere og terapeuter. 

Opfølgning 
Der følges op på indsatsen til Chefteamet på KURS-møder for 2. og 3. kvartal under Fokus 20 Program Træ-
ning og Rehabilitering. For de fleste områder vil implementering af den reviderede ramme betyde et øget antal 
træningsydelser efter SEL § 86.2. Ressourcerne hertil skal frigives gennem mere effektive arbejdsgange, der 
bl.a. understøttes af VIVE-rapportens anbefalinger samt gennem Klynge for Trænings indsats om mere direkte 
borgertid blandt ergo- og fysioterapeuter. Klyngen vil sammen med de lokale ledere understøtte kulturændrin-
gen omkring træning efter SEL § 86.2  

Kommunikation 
Den reviderede ramme for vedligeholdende træning efter SEL § 86.2 skal sikre ensartet praksis på tværs af 
MSO. Beslutningen formidles via Aarhus Intra og Det Faglige Hjørne. De ændrede rammer præsenteres på 
Tværgående Chefmøde. Klynge for borgernær tildeling samt ledere af plejehjem, hjemmepleje, sundhedsen-
heder og tværgående enheder inddrages før, under og efter forandringen. Inddragelsen varetages af Klynge 
for Træning.  

Koordinering  
Indsatsen er koordineret med Sundhedsfaglig Styregruppen samt programledelsen for Program Træning og 
Rehabilitering  

Direkte udgifter (tkr.) 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

Evt. supplerende tekst 

Udgiften finansieres inden for: 
☒ Afdelingens grundbudget 

☐ Afdelingens opsparing 

☐ MSO’s fælles opsparing 
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 Sundhedsfaglig Styregruppe Chefteam-møde KURS-møde 2. kvartal Rammen formidles i Det Faglige 
Hjørne 

Implementering på begyndes Opfølgning på KURS-møder 3. og 4. 
kvartal  

  19. februar 2020 26. juni 2020  2. juli 2020  August 2020 August 2020 September-december 2020 

  

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/3192


Referat 

Chefteamet besluttede: 

• Den reviderede ramme (bilag 1) blev godkendt med følgende bemærkninger: 

• BDO rapporten har fastlagt et sparekrav til Klyngen på 4,6 mio. kr. UR vender denne problemstilling i klyngen og vender efter sommerferien 
tilbage med oplæg til hvorledes det kan realiseres 

• I henhold til BDO rapporten skal BTP-procenten forøges. CT var bekymret for om den nye ramme medvirker hertil. 

• Der var ros til at man fremover på effekt og datadelen bedre kan følge op og måle effekt af ordningen. 

 

 


