
 
 
 

 
FUNKTIONSAFKLARING I EGET HJEM VED FYSIOTERAPEUT/PSYKOLOG 

Hvad er en funktionsafklaring i eget hjem? 
En funktionsevneafklaring i eget hjem foretaget af en fysioterapeut eller psykolog og har til hensigt at give et 
uddybende billede af din funktions- og arbejdsevne. 

 
Ofte er din problematik velbeskrevet i journalen fra sygehuset, lægen og/eller anden behandler, men problema-
tikkens betydning for din funktionsevne er måske kun delvist beskrevet. Der foreligger ofte ikke noget klart bil-
lede af din arbejdsevne.  
 
Koblingen mellem din funktionsevne og arbejdsevne uddybes ved et hjemmebesøg af fysioterapeuten eller psy-
kologen. Hjemmebesøget skal ses som et alternativ til jobcentrets aktive afklaringsforløb og arbejdsprøvninger, 
som du måske ikke er i stand til at deltage i. Funktionsevneafklaringen i dit eget hjem bygger således videre på 
de lægelige og andre sundhedsfaglige vurderinger, som ligger i din sag/journal og belyser og uddyber netop din 
funktionsevne til brug for dig i dit videre afklarende forløb. 

 
Hvordan foregår det? 
Det er din sagsbehandler på jobcentret, som henviser til hjemmebesøget. Når Quick Care har modtaget visita-
tionen, kontakter en af vores fysioterapeuter eller psykologer dig pr. telefon for at aftale, hvornår vi kan besøge 
dig. Hjemmebesøget begynder med en samtale omkring hvilke udfordringer og begrænsninger, du oplever i 
din hverdag. Derefter kan vi gennemføre forskellige tests og undersøgelser, som tager udgangs- punkt i netop 
din situation og problematik. Desuden observerer vi dig udføre dagligdagsfunktioner i hjemmet. 

 
Hvad sker der bagefter? 
På baggrund af samtalen, observationerne og testresultaterne beskriver fysioterapeuten eller psykologen dine 
udfordringer og begrænsninger, men også med fokus på dine ressourcer og kompetencer. Efter besøget udar-
bejder fysioterapeuten eller psykologen en skriftlig status, der synliggør din funktionsevne i eget hjem. 
Funktionsevnen sammenholdes med de lægelige og andre sundhedsfaglige vurderinger og diagnoser, som 
ligger i din sag/journal. Derved er din funktionsevne belyst og socialrådgiveren har den bedst mulige forud-
sætning for at hjælpe dig videre i dit forløb. 

 
Såfremt du skal fritages for deltagelse, skal det aftales med din sagsbehandler og efterfølgende meddeles til 
fysioterapeuten eller psykologen. 

 
Det bruges funktionsevneafklaring i eget hjem til…. 
Hjemmebesøget kan bidrage til at afklare om: 

• Du vil kunne deltage i et aktivt tilbud på nuværende tidspunkt eller evt. senere? Og med hvilken 
deltagelsesgrad samt deltagelsesniveau? 

• Der findes relevant behandling som bør igangsættes? 
• Der er brug for at indhente yderligere helbredsoplysninger og evt. nye undersøgelser? 
• Du vil kunne deltage i en arbejdsprøvning? 
• Der i forbindelse med deltagelse i arbejdsprøvning er brug for beskrivelse og/eller uddybning af 

skånehensyn for at sikre gennemførelse? 
• Hjemmebesøget bidrager således til at beskrive dine fysiske/psykiske ressourcer og barrierer i 

forhold til arbejdsmarkedet. 

 
Kontaktoplysninger 
Find kontaktoplysninger på: https://www.quickcare.dk/find-kontaktperson/aa/aabenraa/  
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