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Kvalitetsstandard for daghjem 
I Sønderborg Kommune kan du blive visiteret til et af vores ti daghjem. 

Har du en svær demenssygdom med behov for særlig støtte i skærmede og 

rolige omgivelser, kan du blive visiteret til et af vores fire særlige daghjem. 

Daghjemmene træner og støtter dig i at bevare eller genoprette dine 

færdigheder, så du fortsat kan have en god og stabil hverdag, og kan blive 

boende i dit eget hjem længst muligt. 

Daghjemmene kan ligeledes aflaste og støtte dine pårørende, så de kan 

blive ved med at være en støtte og hjælp for dig i hverdagen.  

Vores daghjem bidrager til sundhed og livskvalitet for dig og dine pårørende. 

Hvem kan komme i daghjem? 
Daghjemmene er et tilbud til dig, der har behov for støtte til struktur og 

meningsfulde aktiviteter i hverdagen. Du har fx vanskeligt ved at tage vare 

på dig selv, og du kan samtidig have brug for støtte til pleje og omsorg, 

mens du er i daghjem. 

Hvordan bliver du visiteret til 

daghjem? 

Daghjem 

Visitationsafdelingen foretager en konkret og individuel vurdering af din og 

dine pårørendes situation, for at afklare om daghjem er det bedst egnede 

tilbud til dig.  

Samtidig vurderes dit behov for transport til og fra daghjem.  

Inden du kan blive visiteret til daghjem vil det blive afklaret, om du i stedet 

kan have glæde af, at deltage i aktiviteter i frivillige foreninger, private 

initiativer, kommunens aktivitetscentre eller et midlertidigt rehabiliterings- 

eller træningsforløb i hjemmeplejen. 

Særlig daghjem 

Du kan blive visiteret til et af de fire særlige daghjem, såfremt 

Visitationsafdelingen og en demenskoordinator vurderer, at du på grund af 

svær demenssygdom har behov for særlig støtte i skærmede og rolige 

omgivelser. 

Samtidig vurderes dit behov for transport til og fra daghjem.  

Når du er visiteret til daghjem, vil vi løbende vurdere, om daghjem fortsat 

dækker dine behov, og er det rette tilbud for dig. 
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Hvordan er serviceniveauet i 

daghjem og særligt daghjem? 

Daghjem 

Du kan blive visiteret til daghjem op til to dage pr. uge.  

I en kortere periode på 3-4 uger, kan vi tilbyde ekstra daghjemsdage, 

såfremt der er opstået et ekstraordinært behov. 

Særligt daghjem 

Du kan blive visiteret til særligt daghjem op til to dage pr. uge.  

Du kan, ved særlige behov hos dig eller dine pårørende, komme i daghjem 

yderligere ti dage pr. kalenderår. 

Såfremt dit behov rækker ud over serviceniveauet, vurderer 

Visitationsafdelingen sammen med daghjemmet om daghjem fortsat er det 

rette til dig, og hvilke andre muligheder der kunne være. 

Løbende vurdering 
Vi vil løbende vurdere, om du har glæde af det sociale samvær og 

aktiviteterne i daghjemmet og om transporten og det at skulle afsted 

hjemmefra, er gavnligt for dig og din trivsel.  

Denne vurdering sker i et samarbejde mellem dig, dine pårørende, 

Visitationsafdelingen og daghjemmet. 

Fælles for begge typer af daghjem gælder, at din bevilling til daghjem bliver 

revurderet, såfremt 

 det ikke længere er muligt at vedligeholde dine færdigheder. 

 du ikke længere mestrer opholdet i daghjemmet. 

 du har været fraværende mere end én måned eller fremmødet er 

meget ustabilt. 

Åbningstider 
De enkelte daghjem fastlægger selv åbningstiderne, der som udgangspunkt 

er på hverdage i tidsrummet fra kl. 09.30 til 16.00. 

Hvert daghjem har samlet set åbnet 25 timer pr. uge. 

Daghjemmene holder lukket på helligdage, Grundlovsdag, den 1. maj, den 

24. og 31. december. 

Dertil kan der være enkelte lukkedage ved større arrangementer. 

Øvrige praktiske oplysninger 
Du skal selv medbringe dine hjælpemidler, medicin, tøj til dagens aktiviteter, 

som kan foregå ude som inde. 
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Hvilke aktiviteter tilbyder vores 

daghjem? 
Vi tilrettelægger dagligdagen i vores daghjem efter jeres behov, så den 

stimulerer jeres sociale, kognitive, sansemæssige og fysiske funktioner. 

Vi har derfor dagligt aktiviteter i daghjemmene, der 

 holder kroppen i gang – det kan være motion og fysisk aktivitet ude 

som inde. 

 holder hovedet i gang – det kan være spil og drøftelse af tidsaktuelle 

emner. 

 stimulerer sanserne – det kan være tilberedning af mad, musik, 

dans, opleve årstidernes skifte. 

 understøtter socialt samvær – det kan være samtaler, spil, udflugter. 

Afhængig af daghjemmets muligheder, vil du kunne hvile dig i en hvilestol i 

løbet af dagen. 

Hvad koster daghjem? 
Der er udgifter forbundet med daghjem. Du skal betale for din mad og 

transport. Der vil også være betaling for deltagelse i arrangementer og 

udflugter mv. Læs mere her: www.sonderborgkommune.dk/takster  

 

Du kan derudover finde information omkring priser for mad, drikkevarer og 

transport i de gældende kvalitetsstandarder på Sønderborg Kommunes 

hjemmeside: www.sonderborgkommune.dk/kvalitetsstandarder 

Klageadgang 
Klagevejledning vil fremgå af din afgørelse fra Visitationsafdelingen. 

Lovgrundlag 
Daghjem visiteres i forhold til Servicelovens § 84 stk. 1 og 2. 

Information 
Du kan få yderlig information, omkring hvilke muligheder der er for at få 

hjælp og støtte, ved henvendelse til Omsorg og Udvikling. Se kontakt-

information på sidste side. 

Godkendelse 
Kvalitetsstandarden er godkendt i Byrådet den 21.12.2022. 
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Sønderborg Kommune 

Omsorg og Udvikling 

Visitationsafdelingen 

Ellegårdvej 25 A 

6400 Sønderborg 

T: 27 90 45 23 

E: omsorgogudvikling@sonderborg.dk 

W: sonderborgkommune.dk 


