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Kategori 1: Træning via rehabiliterende indsats – enkelt forløb 
Rehabiliteringscenter Grøndal 
Visitationskriterier 
 
Borgere, som opfylder følgende:  
 
 ingen eller lettere kognitive problematikker, 
 har sygdomsindsigt, 
 er realistisk omkring egen situation og evner, 
 hvor et rehabiliteringsforløb vurderes i væsentlig grad at kunne give borgeren et fysisk løft, 

og hvor rehabiliterings- indsatsen efterfølgende kan forsættes i eget hjem, 
 at borgerens bolig i høj grad er indrettet uhensigtsmæssigt i forhold til borgerens væsentlige 

funktionsnedsættelser og muligheden for at yde borgeren den nødvendige hjælp er 
væsentligt forringet, 

 
kan tilbydes en plads for en kortere periode, så de hurtigst muligt kan fortsætte den 
rehabiliterende indsats i eget hjem. 
Mål 
 
 At borgere med rehabiliteringspotentiale sikres en rehabiliterende indsats, så funktionsniveau 

samt mestringsevne så vidt muligt bliver øget. 
 Gennemgående rehabiliterende indsats i alle hverdagens aktiviteter, gennem hele døgnet. 
 Genoptræning via Serviceloven § 86 eller Sundhedsloven § 140. 
 
Indhold 
 
Helhedsvurdering 
 Observation de første 48 timer ift. mobilitet, vægt, ernæring, ADL, smerter, udskillelser, 

dysfagiproblematikker osv. 
 

Møder 
 Opstarts- og målsamtale mellem borger, evt. pårørende, sygeplejerske og forløbsansvarlig 

fra rehabiliteringscentret inden for 3-5 hverdage. 
 Samtale om træningsopstart inden 3-5 hverdage med terapeuter fra træningsafdelingen.  
 Planmøde senest efter 10 hverdage. Deltagere er borger og evt. pårørende, Visitationen, 

personale fra rehabiliteringscentret og evt. terapeut fra træningsafdelingen. Der lægges en 
plan for det videre forløb, herunder udskrivelse. Mødet kan være telefonisk eller fysisk.   

 Ugentlig tværfagligt samarbejdsmøde1 (terapeuter fra Træningsafdelingen har 
dagsordenen) med dialog om træning, udskrivelser osv. Der dokumenteres umiddelbart 
efter for de relevante borgere.  
Visitationen deltager ved møderne. 
Forløbsansvarlig og terapeut fra Træningsafdelingen følger løbende op med borger og/ eller 
pårørende med fokus på mål, indsats og samtykke.  
 

Indsatser 
 Gennemgående rehabiliterende indsats i alle hverdagens aktiviteter, gennem hele døgnet. 
 Genoptræning via Serviceloven § 86 eller Sundhedsloven § 140. 
 Vurdering af ernæringstilstand og iværksættelse af evt. relevante tiltag. 
 Medicindosering og administration 
 Sygepleje 
Vurdering af behov for hjælpemidler i samarbejde med myndighedsfunktionen. 

 
1 Definition af tværfagligt samarbejde: Deltagelse af plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter fra 
Træningsafdelingen, køkkenassistent, ernæringsvejleder og Visitationen. 



Side 3 af 16 

 
Serviceniveau 
 
Ophold fra 0-4 uger. 
 
Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang superviseret af terapeuter fra 
Træningsafdelingen, hvorfor forløbet udmøntes fleksibelt efter en konkret og individuel vurdering 
af, hvordan borgeren bedst profiterer af indsatsen. 
 
Ved behov for genoptræning - efter Sundhedslovens § 140 eller Servicelovens § 86 
 
 Fysio- og ergoterapeutisk træning 
Træning i henhold til forløbsstandard, hyppighed afhængig af diagnose. 
Superviseret træning op til 2 gange om ugen af op til 45 minutters varighed.  
Derudover program til selvtræning.  
 
 Ergoterapeutisk vurdering (ved behov) 
Ergoterapi 1-2 gange i forløbet med supervision og løbende opfølgning af plejepersonale. 
F.eks. ADL-træning, funktionstræning, spisetræning. 
  
Træningsindsatser kan delegeres til plejepersonalet. 
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Kategori 2: Træning via rehabiliterende indsats – komplekst forløb 
Rehabiliteringscenter Grøndal 
Visitationskriterier 
 
Borgere, som opfylder følgende:  
 
 har væsentligt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, 
 har sammensat sygdomsbillede og/ eller med nedsat kognitivt funktionsniveau,  

 
og hvor tværfagligheden på rehabiliteringscentret vurderes at kunne øge borgerens 
funktionsniveau og mestring af eget liv. 
 
Mål 
 
 At borgere med rehabiliteringspotentiale sikres en rehabiliterende indsats, så funktionsniveau 

samt mestringsevne så vidt muligt bliver øget. 
 Gennemgående rehabiliterende indsats i alle hverdagens aktiviteter, gennem hele døgnet. 
 Genoptræning via Serviceloven § 86 eller Sundhedsloven § 140. 
 
Indhold 
 
Helhedsvurdering 
 Observation de første 48 timer ift. mobilitet, vægt, ernæring, ADL, smerter, udskillelser, 

dysfagiproblematikker osv. til brug for udarbejdelse af tilstande i Cura. 
 
Møder 
 Opstarts- og målsamtale mellem borger, evt. pårørende, sygeplejerske og forløbsansvarlig 

fra rehabiliteringscentret inden for 3-5 hverdage. 
 Samtale om træningsopstart inden 3-5 hverdage med terapeuter fra træningsafdelingen.  
 Dato for planmøde fastlægges senest efter en måned, med mulighed for ændring ved 

behov. 
 Planmøde: Deltagere er borger og evt. pårørende, Visitationen, personale fra 

rehabiliteringscentret og evt. terapeut fra træningsafdelingen. Der lægges en plan for det 
videre forløb, herunder udskrivelse. 
Mødet afholdes fysisk.   

 Ugentlig tværfagligt samarbejdsmøde2 (terapeuter fra Træningsafdelingen har 
dagsordenen) med dialog om træning, udskrivelser osv. Der dokumenteres umiddelbart 
efter for de relevante borgere.  
Forløbsansvarlig og terapeut fra Træningsafdelingen følger løbende op med borger og/ eller 
pårørende med fokus på mål, indsats og samtykke.  
 

Indsatser 
 Gennemgående rehabiliterende indsats i alle hverdagens aktiviteter, gennem hele døgnet. 
 Tæt tværfagligt samarbejde3 og supervision.  
 Genoptræning via SEL § 86 eller SUL § 140. 
 Vurdering af ernæringstilstand og iværksættelse af evt. relevante tiltag. 
 Medicindosering og administration 
 Sygepleje 
Vurdering af behov for hjælpemidler i samarbejde med myndighedsfunktionen 
 

 
2 Definition af tværfagligt samarbejde: Deltagelse af plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, 
køkkenassistent, ernæringsvejleder og Visitationen.  
3 Definition af tværfagligt samarbejde: Deltagelse af plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, 
køkkenassistent, ernæringsvejleder og Visitationen. 
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Serviceniveau 
 
Ophold fra 1-3 måneder. 
 
Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang superviseret af terapeuter fra 
Træningsafdelingen, hvorfor forløbet udmøntes fleksibelt efter en konkret og individuel vurdering 
af, hvordan borgeren bedst profiterer af indsatsen. 
 
Ved behov for genoptræning - efter SUL § 140 eller SEL § 86 
 
 Fysio- og ergoterapeutisk træning 
Træning i henhold til forløbsstandard, hyppighed afhængig af diagnose. 
Superviseret træning op til 2-3 gange om ugen af op til 45 minutters varighed eller daglig 
intervention af kortere varighed, f.eks. 20 minutter.   
Derudover program til selvtræning, hvis relevant.  
 
 Ergoterapeutisk vurdering (ved behov) 
Ergoterapi 2-4 gange i forløbet med supervision og løbende opfølgning af plejepersonale. 
Mulighed for vurdering i eget hjem. 
F.eks. vurdering af ADL, funktionsevne og spisning.  
  
Træningsindsatser kan delegeres til plejepersonalet. 
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Kategori 3: Observation og vurdering af funktionsniveau 
Rehabiliteringscenter Grøndal & Plejehjemmet Kongsted 
Visitationskriterier til Rehabiliteringscenter Grøndal 
 
 Borgere med væsentlig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor det er uklart hvilke 

hjælpeforanstaltninger, der kan forhindre yderligere funktionstab og dermed igen muliggøre 
ophold i egen bolig, eller ophold i anden egnet bolig. 
 

 Dette forløb kan som udgangspunkt kun tildeles borgere, der kommer fra eget hjem.  
Alle muligheder for hjælp i hjemmet skal være afprøvet og der er nu behov for en tæt 
observation af borgeren med henblik på afklaring i forhold til borgerens problemstillinger. 

 
Mål 
 
 Afklaring af borgers pleje- og boligbehov. 
Indhold 
 
Helhedsvurdering 
 Observation de første 48 timer ift. mobilitet, vægt, ernæring, ADL, smerter, udskillelser, 

dysfagiproblematikker osv. til brug for udarbejdelse af tilstande i Cura. 
 
 Afklaring af borgers helbredstilstand, funktionsniveau, boligsituation og hjemlige forhold. 
 
Møder 
 Opstarts- og målsamtale mellem borger, evt. pårørende, sygeplejerske og forløbsansvarlig 

fra rehabiliteringscentret inden for 3-5 hverdage. 
Vurderes der behov for træning og/eller ergoterapeutisk vurdering, anmoder den 
forløbsansvarlige om et § 86-forløb hos Visitationen 

 Samtale om træningsopstart inden 3-5 hverdage med terapeuter fra træningsafdelingen – 
hvis der bevilges et § 86-forløb 

 Planmøde senest efter 7-15 hverdage. Deltagere er borger og evt. pårørende, Visitationen 
og personale fra RG. 
Der lægges en plan for det videre forløb, herunder eventuel boligansøgning og/eller 
udskrivelse. Mødet kan være telefonisk eller fysisk.   

 Efter vurdering drøftes borger på tværfagligt samarbejdsmøde. Der dokumenteres 
umiddelbart efter mødet. 
Forløbsansvarlig følger op med borger og/ eller pårørende med fokus på planen og målet.  
 

Indsatser 
 Vurdering ved terapeut fra Træningsafdelingen.  
 Vurdering af ernæringstilstand og iværksættelse af evt. relevante tiltag. 
 Medicindosering og administration. 
 Sygepleje. 
 Vurdering af behov for hjælpemidler i samarbejde med myndighedsfunktionen. 
Tæt tværfagligt samarbejde.4 
Serviceniveau 
 
Op til 3 ugers ophold. Ved yderligere behov, må der revisiteres til en af de øvrige kategorier 
 
Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang. 
Der udarbejdes fuld helhedsvurdering af plejepersonalet og eventuelt ergoterapeut fra 
træningsafdelingen, hvis der bevilges et § 86-forløb 

 
4 Definition af tværfagligt samarbejde: Deltagelse af plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, 
køkkenassistent, ernæringsvejleder og Visitationen. 
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Visitationskriterier til enkelt forløb på Plejehjemmet Kongsted: 
 
 Borgere med demens, og med udvikling i deres demenssygdom, eller med ændret adfærd, 

der gør at det ikke længere er muligt eller forsvarligt at være i eget hjem, tilbydes en plads 
med henblik på yderligere udredning. 

 Borgere over 65 år med anden psykiatrisk diagnose.  
 Borgere over 65 år med dobbeltdiagnoser. 

 
og, hvor det vurderes, at et kortere forløb er tilstrækkeligt for at kunne afklare borgers 
funktionsniveau. 
 
Mål 
 
 Screening af borgers mestring af livet fysisk, psykisk og socialt, herunder afklaring af borgers 

pleje- og boligbehov. 
 Gennemgående rehabiliterende indsats i alle hverdagens aktiviteter, gennem hele døgnet. 
Indhold 
 
Helhedsvurdering 
 Observation de første 48 timer ift. ADL, måling af værdier osv. til brug for udarbejdelse af 

tilstande i Cura. 
 Afklaring af borgers helbredstilstand, her særligt det kognitive mestringsniveau, 

funktionsniveau, boligsituation og hjemlige forhold. 
 

Møder 
 Opstarts- og målsamtale mellem sygeplejerske, kontaktperson, borger og pårørende inden 

for de første 14 dage.  
 
Indsatser 
 Screening af helbredstilstand, som kunne ligge til grund for demenslignende adfærd, som 

f.eks. UVI.  
 Hvis borger har demenslignende adfærd, MMSE-testes borger af en demenskonsulent.  
 Deltagelse i forskellige aktiviteter med henblik på afklaring af, hvordan borger fungerer 

kognitivt.  
 ADL-vurdering.  
 
Serviceniveau 
 
Op til 3 ugers ophold. Ved yderligere behov, må der revisiteres til en af de øvrige kategorier.  
Ved behov kan det aftales, at screeningen forlænges.  
 
Visitationskriterier til komplekst forløb på Plejehjemmet Kongsted: 
 
 Borgere med demens, og med udvikling i deres demenssygdom, eller med ændret adfærd, 

der gør at det ikke længere er muligt eller forsvarligt at være i eget hjem, tilbydes en plads 
med henblik på yderligere udredning. 

 Borgere over 65 år med anden psykiatrisk diagnose.  
 Borgere over 65 år med dobbeltdiagnoser. 
 
og, hvor det vurderes, at der er behov for et længerevarende forløb for at kunne afklare 
borgers funktionsniveau, f.eks. hos borgere med fremskreden demens eller hvor der er behov for 
medicinændringer.  
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Mål 
 
 Screening af borgers mestring af livet fysisk, psykisk og socialt, herunder afklaring af borgers 

pleje- og boligbehov. 
 Gennemgående rehabiliterende indsats i alle hverdagens aktiviteter, gennem hele døgnet. 
 Medicinsk afklaring i samarbejde med distriktspsykiatrien og praktiserende læge. 
 
Indhold 
Helhedsvurdering 
 Observation de første 48 timer ift. ADL, måling af værdier osv. til brug for udarbejdelse af 

tilstande i Cura. 
 Samarbejde med distriktspsykiatrien.  
 Afklaring af borgers helbredstilstand, her særligt det kognitive mestringsniveau, 

funktionsniveau, boligsituation og hjemlige forhold 
 

Møder 
 Opstarts- og målsamtale mellem sygeplejerske, kontaktperson, borger og pårørende inden 

for de første 14 dage.  
 Afklarende samtale ift. bl.a. medicinregulering med distriktspsykiatrien.  
 Evt. værgemålsansøgning i samarbejde med demenskonsulenterne.  
 
Indsatser 
 Screening af helbredstilstand, som kunne ligge til grund for demenslignende adfærd, som 

f.eks. UVI.  
 Hvis borger har demenslignende adfærd, MMSE-testes borger af en demenskonsulent.  
 Deltagelse i forskellige aktiviteter med henblik på afklaring af, hvordan borger fungerer 

kognitivt.  
 ADL-vurdering.  
 
 
Serviceniveau 
 
8-10 uger. Kan forlænges ved behov, f.eks. ved medicinændringer.  
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Kategori 4: Palliativ pleje og omsorg 
Rehabiliteringscenter Grøndal 
Visitationskriterier 
 
 Borgere, som har et særligt behov for palliation, pleje og omsorg fra plejepersonale i 

umiddelbar nærhed alle døgnets timer. 
 

Mål 
 
 At borger sikres værdig og omsorgsfuld pleje og lindring, samt at borgerens ønsker og behov 

så vidt muligt imødekommes i den sidste tid. 
 At pårørende ydes støtte, råd og vejledning. 

 
Indhold 
 
Helhedsvurdering 
 Observation de første 48 timer ift. mobilitet, ernæring, ADL, smerter, udskillelser, 

dysfagiproblematikker osv. til brug for udarbejdelse af tilstande i Cura. 
 
Møder 
 Velkomstsamtale mellem borger, evt. pårørende, sygeplejerske og forløbsansvarlig fra 

rehabiliteringscentret inden for 3-5 hverdage 
 Behov for møde med deltagelse af visitator bliver vurderet individuelt.  
 Ugentlig tværfagligt samarbejdsmøde5 (terapeuter fra Træningsafdelingen har 

dagsordenen) ved behov. Der dokumenteres umiddelbart efter for de relevante borgere.  
Forløbsansvarlig følger løbende op med borger og/ eller pårørende. 

 Evt. møder med tværfaglige samarbejdspartnere, som egen læge, palliativt team og 
smerteklinik.  
 

Indsatser 
 Psykisk pleje og omsorg for borger og pårørende. 
 Tæt tværfagligt samarbejde og supervision.  
 Mulighed for fysio- og ergoterapeutisk indsats via SEL § 86 eller SUL § 140. 
 Medicindosering og administration. 
 Sygepleje. 
 Vurdering af behov for hjælpemidler i samarbejde med myndighedsfunktionen. 
Revurdering såfremt tilstand stabiliseres eller funktionsniveau forbedres. 
Serviceniveau 
 
Ophold fra 0-3 måneder. Der ydes en palliativ indsats, svarende til Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger for den palliative indsats, samt Faxe Kommunes retningslinjer*** for palliation. 
Efter borgers ønske, kan opholdet suppleres med en hverdagsrehabiliterende tilgang. 
 
Ved behov for træning  
- efter SUL § 140 eller SEL § 86 
 
 Fysio- og ergoterapeutisk træning 
Vejledning og mobilisering op til 1-2 gange om ugen af op til 30 minutters varighed. 
Derudover program til selvtræning, hvis relevant.  
 
Terapeutiske indsatser kan delegeres til plejepersonalet på rehabiliteringscentret. 
 

 
5 Definition af tværfagligt samarbejde: Deltagelse af plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, 
køkkenassistent, ernæringsvejleder og Visitationen. 
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Kategori 5: Afventning af anden bolig 
Rehabiliteringscenter Grøndal og Plejehjemmet Kongsted  
Visitationskriterier til Rehabiliteringscenter Grøndal: 
 
 Borgere som ikke kan afvente egnet bolig /plejebolig i eget hjem, får stillet en plads til 

rådighed i ventetiden (det forudsættes at alle muligheder for ophold i eget hjem er 
udtømte). 

 Egen bolig skal saneres eller ændres til at imødekomme borgers nye behov (f.eks. ved 
amputation). 
 

Mål 
 
 At borger modtager pleje og behandling som vurderet tidligere under opholdet. 

 
Indhold 
 
 Da der er tale om fortsat ophold fra en af de øvrige kategorier, startes der ikke forfra med 

tiltag. 
 Der tilbydes fortsat hverdagsrehabilitering 
 Medicindosering og administration 
 Sygepleje 
 Overlevering til plejehjem/hjemmepleje, hvortil borgeren flytter. 

 
Serviceniveau 
 
 Opholdets længde afhænger af, hvornår den fremtidige bolig er til rådighed og/ eller 

sagsbehandlingstid på værgemålsansøgning.  
 Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang, hvorfor forløbet udmøntes 

fleksibelt efter en konkret og individuel vurdering af, hvordan borgeren bedst profiterer af 
indsatsen. 

 Borger flyttes til plejehjem samme dag som plejeboligen står til rådighed. 
 

Visitationskriterier til Plejehjemmet Kongsted: 
 
 Borgere med demens, og med udvikling i deres demenssygdom, eller med ændret adfærd, 

der gør at det ikke længere er muligt eller forsvarligt at være i eget hjem, tilbydes en plads 
med henblik på yderligere udredning. 

 Borgere over 65 år med anden psykiatrisk diagnose.  
 Borgere over 65 år med dobbeltdiagnoser. 

 
 
Mål 
 
 At borger modtager pleje og behandling som vurderet tidligere under opholdet. 
 Kognitiv træning og ADL-træning fortsættes for at vedligeholde eller øge borgers fysisk og 

psykisk funktionsniveau under opholdet. 
Indhold 
 
Helhedsvurdering 
 Observation de første 48 timer ift. ADL, måling af værdier osv. til brug for udarbejdelse af 

tilstande i Cura. 
 Afklaring af borgers helbredstilstand, her særligt det kognitive mestringsniveau, 

funktionsniveau, boligsituation og hjemlige forhold. 
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Møder 
 Opstarts- og målsamtale mellem sygeplejerske, kontaktperson, borger og pårørende inden 

for de første 14 dage.  
 
Indsatser 
 Screening af helbredstilstand, som kunne ligge til grund for demenslignende adfærd, som 

f.eks. UVI.  
 Hvis borger har demenslignende adfærd, MMSE-testes borger af en demenskonsulent.  
 Deltagelse i forskellige aktiviteter med henblik på afklaring af, hvordan borger fungerer 

kognitivt.  
 ADL-vurdering.  
 
Serviceniveau 
 
Ingen øvre grænse. 
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Kategori 6: Demensaflastningsophold  
Plejehjemmet Kongsted 
Visitationskriterier 
 
 Borgere med demens, og med udvikling i deres demenssygdom, eller med ændret adfærd, 

som ikke kan passes forsvarligt i eget hjem i tilfælde af ægtefælle, samlever eller anden 
nærtståendes fravær. 
 

Mål 
 
 At borger modtager vanlig pleje og behandling efter beskrevet behov fra Visitationen. 
Indhold 
 
 Medicindosering og administration. 
 Sygepleje. 
 Hvis der sker ændringer i borgers tilstand under opholdet, vil borgeren overgå til Kategori 3: 

Observation og vurdering af funktionsniveau. 
 

Serviceniveau 
 
Ophold fra 0-3 uger. Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang. 
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Kategori 7: Aflastningsophold for psykisk sårbare borgere  
Plejehjemmet Kongsted  
Visitationskriterier 
 
 Borgere over 65 år med en psykiatrisk diagnose, som ikke kan passes forsvarligt i eget hjem i 

tilfælde af ægtefælle, samlever eller anden nærtståendes fravær. 
 Borgere over 65 år med dobbeltdiagnoser, som ikke kan passes forsvarligt i eget hjem i 

tilfælde af ægtefælle, samlever eller anden nærtståendes fravær. 
Mål 
 
 At borger modtager vanlig pleje og behandling efter beskrevet behov fra Visitationen. 

 
Indhold 
 
 Medicindosering og administration. 
 Sygepleje. 
 Hvis der sker ændringer i borgerens tilstand under opholdet, vil borgeren overgå til Kategori 

3: Observation og vurdering af funktionsniveau. 
 

Serviceniveau 
 
Ophold fra 0-3 uger. Der arbejdes i plejen efter en hverdagsrehabiliterende tilgang. 
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Kategori 8: Planlagt ferieaflastning  
Plejehjemmet Lindevej og Rehabiliteringscenter Grøndal 
Visitationskriterier 
 
 Borgere, som har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der i en periode har et særligt 

behov for omsorg og pleje, og som ikke kan passes forsvarligt i eget hjem i tilfælde af 
ægtefælle/samlever eller anden nærtståendes pludseligt opståede fravær. 

Mål 
 
 At borger modtager pleje og behandling efter beskrevet behov fra Visitationen. 
Indhold 
 
 Medicindosering og administration. 
 Sygepleje. 
 Almindelig pleje og omsorg målrettet borgers behov.  
 Hvis der sker ændringer i borgerens tilstand under opholdet, vil borgeren overgå til Kategori 

3: Observation og vurdering af funktionsniveau 
Serviceniveau 
 
Ophold fra 0-2 uger. 
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Kategori 9: Ikke planlagt aflastningsophold  
Rehabiliteringscenter Grøndal 
Visitationskriterier 
 
 Borgere som opfylder følgende har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der i en periode 

har et særligt behov for omsorg og pleje, og som ikke kan passes forsvarligt i eget hjem i 
tilfælde af ægtefælle / samlever eller anden nærtståendes pludseligt opståede fravær. 

 
Sygeplejeenheden visiterer borgere med pludseligt opstået behov for døgnophold.  
 
Mål 
 
 At borger modtager pleje og behandling som beskrevet fra Visitationen. 
Indhold 
 
 Medicindosering og administration. 
 Sygepleje. 
 Almindelig pleje og omsorg målrettet borgers behov.  
 Hvis der sker ændringer i borgerens tilstand under opholdet, vil borgeren overgå til Kategori 

3: Observation og vurdering af funktionsniveau. 
Serviceniveau 
 
Ophold fra 0-2 uger. 
 


