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1 Standardbetegnelse 1.8 Fysisk og mental sundhed og trivsel 

2 Standard 
 

Tilbuddet arbejder kontinuerligt med at understøtte borgernes fysiske og mentale 
sundhed og trivsel.   

3 Standardens formål Formålet med standarden er at fremme borgerens sundhed og trivsel. Formålet er 
ligeledes at støtte borgerens adgang til relevante sundhedsfremmende tiltag og 
sundhedsfaglige kompetencer.  

4 Anvendelsesområde Regionale, sociale tilbud.  

5 Dato Gældende fra 27-03-2017  

6 Trin 1: 
Retningsgivende 
dokumenter 

Der foreligger retningsgivende dokumenter, som indeholder: 
 

Indikator 1:  

 Retningslinjer for, hvordan borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel 
afdækkes. 

 Retningslinjer for, hvordan identificerede sundhedsrelaterede problemstillin-
ger omsættes i relevante mål for borgernes sundhed og trivsel, og dokumente-
res løbende i borgernes individuelle planer.  

 

Indikator 2:  

 Retningslinjer for, hvordan borgerne støttes i at deltage i relevante sundheds- 
og trivselsfremmende aktiviteter.  

 Retningslinjer for, hvordan borgerne støttes til at modtage behandling fra 
relevante fagpersoner. 

7 Trin 2: 
Implementering og 
anvendelse af retningsgi-
vende dokumenter 

Indikator 3:  
Der arbejdes i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter. 

8 Trin 3: 
Intern kvalitetsovervågning 

Minimum hvert tredje år kvalitetsovervåges på følgende indikatorer: 
 
Indikator 4: 
Der er foretaget en fyldestgørende afdækning af borgerens mentale og fysiske 
sundhed og trivsel. 

 
Indikator 5: 
Der er fulgt op på borgerens sundhedsproblemer, med inddragelse af relevante 
fagpersoner. 

 
Indikator 6:  
Borgeren har deltaget i sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter. 

 
Indikator 7:  
Der ses en tilfredsstillende udvikling i forhold til identificerede mål for borgerens 
mentale og fysiske sundhed og trivsel. 

9 Trin 4: 
Kvalitetsforbedring 

Indikator 8: 
På baggrund af kvalitetsovervågningen skal ledelsen 
prioritere og iværksætte tiltag til kvalitetsforbedring. Det skal fremgå af en skriftlig 
plan, hvordan tiltagene sikres implementeret. 

10 Referencer  Lov om social service § 46 (Formål med særlig støtte til børn og unge) 

 Lov om social service § 47 (Inddragelse af familie og netværk ved børn og 
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unge) 

 Lov om social service § 81 (Formål med indsats over for voksne) 

 Lov om social service § 82 stk. 1 (Omsorgspligt) 

 Lov om social service § 82 stk. 2 (Inddragelse af pårørende) 

 Lov om social service § 138 (Standarder) 

 Lov om social service § 139 (Standarder) 

 Lov om social service § 140 (Handleplaner) 

 Lov om social service § 141 (Handleplaner) 

 Danske Handicaporganisationer: Lige adgang til sundhedsvæsnet. Sundheds-
tjek hos egen læge til personer med udviklingshæmning eller sindslidelse i bo-
tilbud, september 2014. 

 Socialstyrelsen: Definition på ”trivsel” og ”sundhedsfremme” 
(www.socialebegreber.dk) 

 Socialstyrelsen: Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikato-
rer for tilbud 

 WHO: definition på ”sundhed” (www.who.int) 
 

 
 

 
 


