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INDLEDNING – KORINTHVEJ 
 

Denne del af kvalitetsstandarderne, beskriver Næstved Kommunes indsatser på daghjemstilbuddet Korinthvej 10. 

Kvalitetsstandarden er en detaljeret beskrivelse af tilbuddet, dens indhold og målgruppen, og er således et udtryk 

for det politiske serviceniveau. 

 

Korinthvej 10 er et daghjemstilbud til hjemmeboende borgere med moderate eller svære demenslidelser, og deres 

pårørende. Tilbuddet er en del af kommunens samlede tilbud på demensområdet. 

 

Lovgivning 
Tilbuddet er oprettet som en indsats efter servicelovens 79, det vil sige en indsats med et aktiverende og 

forebyggende sigte. I § 79 tilbud fastsætter kommunen retningslinjerne for målgruppen til et givent tilbud. I 

modsætning til indsatser efter andre dele af serviceloven kan afslag på optagelse i tilbuddet, ikke indbringes for 

anden administrativ myndighed.  

 

Kvalitetsstandarden skal ses i sammenhæng med kvalitetsstandarderne på hjælpemiddel-, personlig pleje og 

praktisk hjælp-, sygepleje- og boligområdet. 

 

Myndigheden anvender kvalitetsstandarden i kombination med den rehabiliterende tankegang, som al hjælp 

tilrettelægges ud fra. Det betyder, at Myndigheden altid arbejder på at kompensere ud fra mindste 

indgrebsprincippet og med sigte på at give alle borgere med behov for hjælp mulighed for at genvinde 

færdigheder, som understøtter, at de kan opnå uafhængighed af hjælp og deltagelse i hverdagslivet. 

 

Daghjemmet 
Formålet med daghjemstilbuddet Korinthvej 10 er, at du også, når du har en moderat eller svær demenslidelse, 

kan deltage i meningsfulde aktiviteter, i et miljø, som tilgodeser behovet for struktur og støtte. Aktiviteterne 

tilrettelægges medinddragende, og med støtte til at udføre det, du selv er i stand til at varetage. 

 

Aktivitetsmedarbejdere, som arbejder på daghjemmet, har en sundhedsfaglig eller pædagogisk tilgang, og har 

særlige kompetencer inden for demens. Tilbuddet har åbent alle dage i tidsrummet 12 – 20, også weekends.  

 

Tildeling og priser 
Indsatsen visiteres fra Myndigheden, som også løbende revurderer, hvem der tilbydes plads i tilbuddet. I tilfælde 

af venteliste til tilbuddet vurderer demensspecialisterne, hvem der skal prioriteres afhængig af behov. Borgere, der 

ikke kan rummes i tilbuddet af hensyn til de andre daghjemsgæster, kan afvisiteres, efter en vurdering af, hvilke 

alternative tilbud, der kan ydes i stedet. Det er målet, at alle anmodninger er afgjort inden for 10 hverdage. 

 

Når du er blevet visiteret til tilbuddet, aftales iværksættelse af hjælpen ud fra dine behov og ønsker om opstart.  

 

Indsatsen er gratis, men der kan forekomme egenbetaling for forplejning, ture og aktiviteter, der kræver materiale. 

Kørsel til daghjemmet betales af dig efter gældende takster. 
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INDSATSEN – DAGHJEM 
 

§ 79 Daghjem 
 

Korinthvej 10 
 

Kvalitetsmål 

Formålet med indsatsen daghjem er at tilbyde borgere med moderate eller svære demenslidelser, og deres 

pårørende et aktivitetstilbud, som tilgodeser behovet for aktivitet og aflastning. 

 

Aktiviteter i indsatsen 

Hverdagsaktiviteter som lettere madlavning, borddækning, opvask, pasning af blomster, havearbejde m.m. 

Aktiviteter som spil, banko, musik, dans, køreture og gåture. 

Daglig fysisk aktivitet for fastholdelse af færdigheder. 

 

Aktiviteterne følger et fastlagt skema fordelt på ugens dage. 

 

Kriterier for tildeling 

• Hjemmeboende borgere med demens i svær og moderat grad med adfærdsvanskeligheder, der som 

udgangspunkt har behov for et aktivitetstilbud i tidsrummet kl. 12-20. 

• Borgere, der har behov for øget struktur, støtte og personale opsyn, som ikke kan varetages andet sted. 

• Borgere, der bor med ægtefælle, hvor der er behov for aflastning. 

• Borgere med svær demens, som venter på plejehjemsplads, hvor ophold på daghjemmet gør, at borgere 

ikke skal på midlertidig plads eller i aflastning, indtil der kommer en plejebolig.  

• Borgere med svær demens, som ikke kan rummes i andre typer af aktivitetstilbud, hvor behovet dækkes 

af tilbuddet. 

 

Frekvens 

Det er muligt at være i dagtilbuddet dagligt kl. 12-20 alle ugens dag (også weekend). 

 

Særlige forhold 

Afgørelser om støtte efter servicelovens § 79 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
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