
 

 

 
 

 
     

  

 
 

  

 

  

lj1 nordfyns 
kommune 

Kvalitetsstandard for aktivitetscentre 

Indledning: 
De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i 
Nordfyns Kommune er: 

• Sundhedsfremme og forebyggelse 
o Der er særligt fokus på at fremme det sunde valg, så det bliver det lette valg for borgeren i 

hverdagen, særligt i relation til de 8 folkesygdomme1 og borgere med kroniske lidelser. 
• Rehabilitering 

o Rehabilitering handler om at give mennesker med nedsat funktionsevne de samme mulighe-
der, som alle andre har. En vellykket rehabiliteringsproces sikrer borgerens aktive medvirken 
via samarbejde, i det fagpersonaler arbejder helhedsorienteret og sætter sig ind i og tager 
afsæt i borgerens ønsker, ressourcer og behov. 

• Recovery 
o Sigtet med recovery-tanken er, at den enkelte kan komme sig helt eller delvist og i et vist 

omfang kan vende tilbage til det funktionsniveau og sociale liv vedkommende havde inden 
sygdommen. Det vil også sige, at sindslidende understøttes i muligheden for at leve et så 
normalt liv som muligt, med samme rettigheder og ansvar/pligter som andre borgere. 

• Inddragelse af velfærdsteknologi 
o Nordfyns Kommune fokuserer på implementering af nye teknologier til relevante målgrupper. 

Her tænkes på applikationsprogrammer, der kan understøtte alle borgere, der er i kontakt 
med ældre-, sundhed-, psykiatri- og handicapområderne i et mere værdigt og selvstændigt 
liv. 

Kvalitetsstandarderne er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering. 

1 Hjerte-kar-sygdomme • Type 2-diabetes • Osteoporose • Muskel- og skeletsygdomme • Overfølsomhedssygdomme • Psykiske lidelser • Kronisk obstruktiv lungesygdom • Cancer 
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Lovgrundlag 
Lov om Social Service § 79, § 84 og § 86 stk. 2. 

Formål med ydelsen 

• at opretholde et selvstændigt og meningsfyldt liv 
• at støtte dig i at have en meningsfuld hverdag 
• at bevare eller forbedre din fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og mestring af 

dit hverdagsliv 
• at støtte dig i at bevare din værdighed og identitet 
• at forebygge ensomhed 
• at støtte/aflaste dine pårørende 
• at muliggøre, at du og din ægtefælle/samlever kan leve et, for Jer, meningsfuldt hverdagsliv med ak-

tivitet og deltagelse og livskvalitet 

Hvem kan modtage ydelsen? 
Du som har behov for støtte til 

• at opretholde dine fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale færdigheder og funktionsevne 
• at opfylde dit eget aktivitetsbehov 
• at fastholde struktur i og overblik over din hverdag 

Herudover kan ydelsen bevilges som aflastning/afløsning til dine pårørende. 

Hvem kan ikke modtage ydelsen? 
Aktivitetscenter tilbydes ikke, hvis det efter en faglig vurdering skønnes uhensigtsmæssigt. Så vil du blive 
henvist til et andet tilbud. 
Generelt tager vi udgangspunkt i din individuelle situation, og vurderer sammen med dig, hvilket tilbud, der 
passer bedst til dine behov. 

Det er muligt i en overgangsperiode at deltage i flere tilbud, f.eks. hvis det fagligt vurderes, at det vil være re-
levant at opretholde din deltagelse på Højskolen 5-kanten og Aktivitetscenter Bogense, mens du benytter 
Seniorhusene, eller flytter på Plejehjem. Vi vil støtte dig i en god overgang fra ét tilbud til et andet. 

Hvad indeholder ydelsen? 
Støtte til at leve et aktivt og meningsfuldt liv gennem deltagelse i aktiviteter og træning i fællesskab med an-
dre. 
Aflastning til nære pårørende. 

Pladser på Højskolen 5-kanten og Aktivitetscenter Bogense kan som hovedregel bevilges fra 1 til 3 gange 
ugentligt som heldagspladser fra kl. 9.30 -14.30, onsdag fra 9.30 -12.45. Ved behov kan bevilges halvdags-
plads fra kl. 9.30-11.30. 
Borgere der er visiteret til plejehjem efter 2 måneders garantien, kan evt. tildeles flere dage ugentligt. 

Som udgangspunkt gives ydelsen så længe det er nødvendigt og hensigtsmæssigt i forhold til at bevare din 
funktionsevne. 
Ved udeblivelse grundet sygdom eller andet gennem længere tid (over 4 uger) kan du, som hovedregel ikke 
forvente at beholde din plads på Højskolen 5-kanten og Aktivitetscenter Bogense, men du kan visiteres på 
ny, hvis der er et fortsat behov. 
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Hvordan ansøger jeg? 
Du skal ansøge ved at kontakte Visitationen i afdelingen Sundhed og Rehabilitering: 

Søndersø/Bogense: Telefon 64 82 83 23 og 64 82 83 24 
Otterup/Morud: Telefon 64 82 83 09 og 64 82 83 25 

Hvordan leveres ydelsen? 
Vi søger at tilbyde aktiviteter der er tilpasset de enkelte brugeres interesser og behov. 

Det er ikke muligt at tilbyde liggende hvile i centrene. 

Aktiviteterne foregår på følgende adresser: 

• Aktivitetscenter Bogense, Skovvej 1, Bogense 
• Højskolen 5 kanten, Bryggerivej 20, Otterup – herunder træning i naturen. 

Borgere med demens og kognitive problemer tilbydes så vidt muligt plads på Højskolen 5-kanten, mens øv-
rige borgere visiteres til Aktivitetscenter Bogense. 

Hvis du ikke selv er i stand til at transportere dig, kan der bevilges kørsel. 
Hvis du ønsker at komme på andre tider end de her nævnte, må du selv stå for transporten. 

Hvad koster ydelsen? 
Forplejning koster 55,34 kroner pr. dag. 
Derudover opkræves betaling for transport 45 kroner tur/retur. 

Der er normalt deltagerbetaling ved arrangementer, underholdning, udflugter m.v. Det er frivilligt at deltage. 

Godkendt den 20.12.2022 i Kommunalbestyrelsesmøde og skal revurderes senest december 2023. 
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