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Virker Hverdagen har til formål at mindske antallet af 

uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser af den ældre borger i 

et rehabiliterende perspektiv. Dette opnås ved at støtte og 

udvikle det kommunale frontpersonales tværsektorielle 

kompetencer gennem systematisk fokus på observation, 

reaktion og dokumentation af hændelser hos borgerne.  

  

Virker Hverdagen er et dynamisk e-læringprogram baseret 

på fire interaktive og virkelighedsnæse cases.  

Kompetenceudviklingen i Virker Hverdagen baserer sig på 

Hjulet, der er et simpelt observationsværktøj, der 

understøtter systematisering af hverdags-observationer, og 

er anbefalet af Sundhedsstyrelsen. E-læringen er en visuel, 

inkluderende og uformel tilgang til læring, som bringer 

social- og sundhedshjælperes viden i spil gennem faglig 

refleksion og drøftelser undervejs i casene.   

Formål 

 

E-læringsprogrammet 

 

”Virker Hverdagen giver et helhedsorienteret blik på borgeren og styrker det 

sundhedsfaglige personale i at håndtere flere og mere komplekse patienter” 

  (Frontmedarbejder i Frederiksberg Kommune) 

Konceptet indeholder 

 - Adgang til E-læringsprogrammet 

- Fire forskellige cases i to settings: plejecenter og 

hjemmepleje 

- Didaktiske og pædagogiske støttematerialer 

- 3 timers konsulentbistand til opstart 

 

 

Udvalgte resultater 

 

Målgruppe 

Virker Hverdagen er målrettet kommunalt 

ansatte  social- og sundhedshjælpere, i 

hjemmepleje og på plejecentre. 

Pris og kontakt 

Introduktionen til E-læringsprogrammet er gebyrfrit for 

kommuner i Region Hovedstaden. 

Henvendelser kan rettes til: 

Susan Munch Simonsen, Uddannelseskonsulent 

Tlf.: 38669737 

susan.munch.simonsen@regionh.dk  

Bibi Charlotte Hansen, Udviklingskonsulent  

Tlf :  38669708 

bibi.charlotte.hansen@regionh.dk 

Henvendelser fra interesserede udenfor Region 

Hovedstaden kan kontakte: 

Jette Steenberg Holtzmann, Sektionschef 

Tlf: 38669613 

jette.steenberg.holtzmann@regionh.dk  

Besøg Virker Hverdagens hjemmeside på 

www.regionh.dk/virkerhverdagen 

Deltagernes erfaring med E-læringsprogrammets visuelle, 

inkluderende, uformelle og legende tilgang til læring er 

ifølge medarbejderne i Frederiksberg Kommune en givende 

undervisningsform, der understøtter en høj grad af 

deltagerinvolvering og tager højde for danskkundskaber på 

flere niveauer. Dermed sikres faglige refleksioner og 

diskussioner om egen praksis med henblik på forebyggelse af 

indlæggelser og genindlæggelser 

”Det kan jeg mærke, når vi står med de der komplekse 

grupper. Den der berøringsangst der kan være for 

komplekse klienter er blevet mindre. Der er (kommet) 

interesse for det her. Der er interesse for at løse det.” 

         (Frontmedarbejder, Frederiksberg Hjemmepleje) 
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