
Større anvendelse af (kommunalt) tilbud

• Overvej om tilbuddet kan udvides i form, indhold og målgruppe
• Definer målgruppe og kriterier og vær åben for justeringer
• Tilbyd hjemmebesøg/samtaler i tvivlstilfælde
• Overvej hvordan borgers udbytte af tilbuddet sikres og synliggøres
• Identificer potentielle samarbejdspartnere
• Inviter jer til møder hos samarbejdspartnere
• Tilbyd oplæg i fx frivillige foreninger
• Lav aftaler og alliancer med dem der møder potentielle borgere til tilbuddet
• Følg antallet af henvendelser og hvor de kommer fra

• Deltag med stand på messer for målgruppen
Gør standen ”levende” med grafik og evt. borger der vil fortælle sin historie

• Identificer relevante placeringer for pjece
• Systematisk distribution og opfyldning af pjecer

• Anvend hvis muligt borgerfortællinger til PR

Bilag:
Skiftesporets pjece
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Erfaringer
• Gruppeforløb fungerer rigtig godt for især borgere der har behov for tryghed og nærvær for derigennem at 

få mod at genoptage/nye sociale relationer og interesser. Vi har en udfordring med 
gruppesammensætningen pga. stort aldersspænd og meget forskellige behov for gruppeintervention.  

• Individuelle forløb er et relevant supplement. Mange kan klare sig med få samtaler i hjemmet og støtte til 
fællesskaber lokalt. 

• Vores rummelige tilgang og kriterier har den bagside at vi bliver udfordret på hvem der skal tilbydes plads i 
gruppen, da gruppesammensætningen har stor betydning.  

• Til at sikre og synliggøre borgers udbytte af tilbuddet anvender vi systematisk opfølgning efter endt 
intervention efter 1. mdr. og efter 6 mdr. Det skaber øget tryghed og motivation hos mange af borgerne og 
det giver os mulighed for at give yderligere støtte, hvis det er nødvendigt. Det er det sjældent, men 
samtalen er i sig selv en støtte til fastholdelse af nye vaner, som mange giver udtryk for at sætte stor pris på. 
Derudover illustrerer det borgers udbytte af forløbet, da de bliver stillet de samme spørgsmål ved opstart og 
afslutning. 

• Vi har haft særligt fokus på at gøre tilbuddet kendt samt lave aftaler med interne samarbejdspartnere, 
hvilket har været relevant og  givet mange nye henvendelser. Vi har også haft fokus på lægesekretærer i 
almen praksis, hvilket kun har affødt meget få henvendelser.  

• Borgere der er ramt på initiativet får ofte ikke taget kontakt. De fleste vil gerne have hjælp til at tage den 
første kontakt. Pjecer skal ligge udvalgte steder, men det vigtigste er at vores samarbejdspartnere har godt 
kendskab til tilbuddet så de kan give os besked om at ringe borger op. Så er kontakten etableret.   



Særligt fokus på interne samarbejdspartnere 
i fht. aftaler og alliancer

Samarbejdspartnere



Borgers udbytte

Med ude hos borgeren

I journal

Spørgsmålene er fra Socialstyrelsen: Viden om ældres trivsel, Notat om redskabets udformning




