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1. Indledning
Lolland Kommune oplever i lighed med landets øvrige kommuner en stigning i tilgangen af
borgere med behov for hjælp – særligt på det socialpsykiatriske område. Samtidig opleves, at
borgernes vanskeligheder er langt mere komplekse og sammensatte end tidligere.
VIVE (det tidligere KORA) udgav i 2016 og 2017 en række benchmark analyser, som – for
Lolland Kommunes vedkommende – afdækkede, at Lolland Kommune er en af de kommuner
med flest brugere. Dette både, hvad angår brugere i botilbud samt brugen af bostøtte i egen
bolig, hvor markant flest får bostøtte i sidst nævnte.
Lolland Kommune har af to omgange fået gennemført økonomiske analyser, der viser at
Lolland er en af landets ”billigste” på det specialiserede socialområde, men kommunen er
samtidig den kommune i landet, der bruger flest penge pr. indbygger til voksne med særlige
behov. Dette indikerer, at Lolland Kommune er under særligt pres for at indføre ændringer på
området og gøre tingene anderledes, for at minimere udgiftspresset og nedsætte behovet for
tunge sociale indsatser.
I social- og arbejdsmarkedspolitikken fremhæves der, at al socialindsats har til formål at øge
borgernes potentiale for at kunne deltage i arbejdsmarkedet, samt at så mange som muligt
bliver mest muligt selvforsørgende. Der bliver lagt særlig vægt på, at den enkelte borger skal
tilbydes individuelle indsatser, som øger muligheden for den enkeltes deltagelse i
arbejdsmarkedet med hensyn til de ressourcer og begrænsninger borgeren har. I social- og
arbejdsmarkedspolitikken er det beskrevet tydeligt, at funktionsnedsættelse i sig selv ikke
nødvendigvis definerer, hvad borgeren er og kan.
Lolland Kommune har i perioden april til juni 2019 fået gennemført en deskriptiv analyse af det
specialiserede socialområde, hvor blandt andet kommunens forebyggende tiltag, tilbudsvifte
og den tilhørende styring har været undersøgt.
Analysens hovedkonklusioner mundende ud i anbefalinger, som kan opdeles i 5 overordnede
temaer:
1:
2:
3:
4:
5:

Tilbudsvifte og kapacitet
Visitationspraksis og faglig praksis
Helhedsorientering og tværgående samarbejde
Forebyggelse og tidlig opsporing
Styringspraksis.

For hvert tema er der udarbejdet handleplaner, og nogle af handleplanerne rækker ind i flere
temaer.
Anbefaling til kvalitetsstandarderne er:
• At kvalitetstandarderne styrkes så de i højere grad understøtter tværfaglighed omkring
borgerens problemstillinger, herunder inddragelse af borgerens ressourcer, ønsker og
mål for eget liv.
Anbefalingen omkring kvalitetsstandarder trækker - i varierende omfang - spor ind i alle 5
temaer, men særligt tema 2 og 3.
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Nærværende kvalitetsstandard er således 1. generation af en ny måde, hvor det
drejer sig om, ”at fokusere på muligheder og at gøre tingene anderledes” – i første
omgang er det en ændret kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte jf.
Servicelovens § 85.

I perioden 2020 til 2023 vil kvalitetsstandarden blive udvidet med indsatskataloger for
servicelovsindsatserne: Beskyttet beskæftigelse (§ 103), Aktivitets-og samværstilbud (§ 104),
Midlertidige botilbud (§ 107), Længerevarende botilbud (§ 108) samt botilbudslignende
indsatser jf. Almenboliglovens § 105 kombineret med § 85-servicelovs indsatser.
Der er ikke lovgivet i forhold til hvor ofte kvalitetsstandarder jf. SEL § 85 skal revideres.
Kvalitetsstandarden revideres ved ændringer i lovgivningen eller serviceniveauet, hvilket
Visitationen i Center for Social Service er ansvarlig for.

2. Formålet med kvalitetsstandarden
Kvalitetsstandarden er et udtryk for Lolland Kommunes serviceniveau og skal sikre, at der er
sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, den konkrete afgørelse og den
tildelte indsats. Formålet er, at etablere et struktureret og ensartet visitationsredskab, og give
en enkelt og klar information til borgerne i Lolland Kommune om tildeling, omfang og udførelse
af de bevilligede indsatser. Kvalitetsstandarder er en afgørende forudsætning for at
Visitationen i Center for Social Service kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske
vedtagne mål samt serviceniveau.
Kvalitetstandarden fungerer som:
• En beskrivelse af Lolland Kommunes serviceniveau
• Et arbejdsredskab for Visitationen i Center for Social Service
• Et styringsredskab for administration og politisk ledelse
• Et værktøj til sikring af ensartethed i behandlingen af Lolland Kommunes borgere
I sammenhæng hermed beskrives den faglige og metodiske ramme for arbejdet med
kvalitetsstandarder og nogle tværgående elementer i kvalitetsstandarderne.
Kvalitetsstandarderne på det specialiserede socialområde henvender sig til en bred målgruppe,
der består af såvel borgere, pårørende, medarbejdere, ledere som det politiske niveau. Dog er
der en fagfaglig forståelsesramme i forhold til faglig metodik 1. som følge af behovet for at have
et fælles sprog ”faglighederne imellem”.
Kvalitetsstandarderne er et udtryk for det niveau, der vil være gældende i langt de fleste
situationer. Der er således tale om et vejledende niveau.
Det betyder, at der i udmålingen af støtten tages udgangspunkt i den beskrevne
kvalitetsstandard, men at støtten i nogle tilfælde kan ligge højere og i andre tilfælde ligge
lavere end beskrevet i kvalitetsstandarden. Niveauet afspejler dermed ikke nødvendigvis det
konkrete niveau, som den enkelte borger visiteres. Dels fordi der altid foretages en konkret og
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Så som: Visitationskompasset, Indsatstrappe, VoksenUdredningsMetoden, Faglige Fælles Begreber o. lign.
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individuel vurdering af borgerens støttebehov, og denne vurdering altid vægter højest i
udmålingen af støtten (skøn må aldrig sættes under regel) og dels fordi, der kan opstå
midlertidige situationer, som gør, at det beskrevne niveau skal realiseres ved at tilrettelægge
hjælpen på en anden måde i en given periode.

3. Begreber og faglig metode i kvalitetsstandarden
Kvalitetstandarden tager afsæt i VoksenUdredningsMetoden (VUM) og Fælles Faglige Begreber
(FFB) ud fra den tværgående og rehabiliterende systematik.
Som supplement til sagsbehandlingsarbejdet er der udarbejdet en indsatstrappe, som viser
forskellige typer af indsatser på et givent område og graden af indgriben i hverdagslivet samt i
visitationskompasset, som er et redskab til udmåling af indsats.
Visitationskompasset virker på den måde, at det omsætter funktionsevnevurderingen fra
VoksenUdredningsMetoden til konkret social indsats jf. indsatskataloget i Fælles Faglige
Begreber.
Kvalitetsstandarderne tager endvidere afsæt i Social-og arbejdsmarkedspolitikkens tre
grundlæggende værdier i mødet med borgerne:
Livsduelighed:
Lolland Kommune vil understøtte borgerens muligheder for at kunne tage vare på deres eget
liv. Dette skal foregå gennem rehabilitering og øget fokus på eget-ansvar, så borgerne får
mulighed for at blive så selvhjulpne som muligt.
Selvforsørgelse:
Lolland Kommune ønsker, at de borgere, der modtager en midlertidig offentlig
forsørgelsesydelse, hurtigst muligt hjælpes tilbage til selvforsørgelse, så de kan opnå et større
eget ansvar og en oplevelse af, at være med til, at skabe værdi både til gavn for dem selv og
for hele samfundet.
Samskabelse og brugerinddragelse:
Lolland Kommune ønsker at styrke samskabelsen mellem borgerne og kommune gennem
brugerinddragelse og frivillighedsarbejde både i forhold til de borgere, der befinder sig på
kanten af arbejdsmarkedet og i forhold til udsatte borgere.

I Lolland Kommune skal der også være plads og muligheder for de borgere, der
ikke passer ind på arbejdsmarkedet. Der skal være plads til mennesker, der ikke
kan tjene deres egen løn, så også de får mulighed for at tage del i samfundet samt
for at vokse og udvikle sig.

Indsatserne tilrettelægges ud fra en forståelse af, at borgere med fysisk og/eller psykisk
funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer skal have mulighed for at leve et liv med
livskvalitet, selvhjulpenhed og selvstændighed i så høj en grad, som det er muligt.
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Der skal være fokus på at øge borgernes muligheder for at mestre egen hverdag, og for at
kunne bo så selvstændigt som muligt. Kvalitetsstandarderne bidrager til at præcisere, hvordan
dette omsættes til praksis inden for de givne økonomiske rammer, og hvordan der kan tages
højde for udviklingen i forskellige gruppers behov, så indsatsen bliver langsigtet.

4. Styrket visitationspraksis, indsatstrappe og visitationskompas
Styrket visitationspraksis:
Serviceloven (SEL) er den 1. januar 2018 revideret, så det i formålsparagraffen er tydeliggjort,
at målet med de tiltag, der kan sættes ind, med afsæt i loven er, en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats, der skal sætte borgerne i stand til at udvikle sig og udnytte deres
egne potentialer.
Der er præciseringer i både lovens indledende, generelle del - SEL § 1 og i § 81, som sætter
rammerne for voksenområdet.
Formålet med lovændringen er, at udvide kommunernes muligheder for, at sætte ind med
tidlige forebyggende indsatser til borgere med funktionsnedsættelser og/eller sociale
problemer, før borgeren er berettiget til visiterede ydelser efter andre paragraffer i
serviceloven.
Serviceloven har fokus på forebyggelse, rådgivning, vidensudvikling. og SEL § 10 og § 12
beskriver kommunens pligt til at sørge for at borgere med nedsat fysisk-, psykisk
funktionsniveau og/eller sociale problemer har mulighed for gratis rådgivning.
Formålet er bla. at forebygge sociale problemer, hjælpe borgeren med at håndtere
øjeblikkelige vanskeligheder, og på lang sigt sætte borgeren i stand til selv at kunne løse de
opstående problemer og undgå marginalisering.
Tidlig og forebyggende indsats:
De nye bestemmelser (SEL § 82) giver som noget nyt kommunerne mulighed for at sætte ind
med en tidlig forebyggende indsats på voksenområdet. Det kan ske enten i grupperegi (SEL §
82 a) eller gennem individuelle, tidsbegrænsede tilbud i op til seks måneder (SEL § 82 b).
SEL § 82 a og b er begge uvisiterede tilbud. De nye tiltag skal sikre, at borgerens problemer
løses før, der er behov for en længerevarende og mere omfattende indsats. De nye tilbud må
ikke træde i stedet for eksisterende tilbud til borgere med varige behov, men er tiltænkt
borgere med lettere funktionsnedsættelser. Endvidere åbner de nye bestemmelser for, at
kommunen kan levere støtte i samarbejde med frivillige sociale foreninger. (SEL § 82 d)
Kort sagt: En tidlig indsats kræver rådgivning og vejledning, tværgående samarbejde,
koordinering, og en målrettet hurtig indsats med borgeren i fokus.
Der sættes, med den nye praksis, fokus på borgere med lette til moderate begrænsninger, der
med en tidlig forebyggende indsats kan blive i stand til, at tage ansvar for deres eget liv og
blive selvforsørgende.
Der arbejdes med den løsningsfokuserede tilgang (LØFT), hvor der er fokus på borgerens
muligheder, ressourcer, ønsker og mål samt deres evner til, at udvikle tiltag, som kan bringe
dem fremad mod deres mål.
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Målgruppen til det specialiserede område opdeles i 3 kategorier:
1. Borgere med lette begrænsninger, der har behov for en tidlig forebyggende indsats for
at kunne mestre eget liv.
2. Borgere med lette til moderate begrænsninger, der har behov for en foregribende social
indsats.
3. Borgere med moderate til svære begrænsninger, der har behov for en indgribende
social indsats.
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Indsatstrappen:
Indsatstrappen ses indført i sammenhæng med styrket visitationspraksis og viser ”graden af
indgriben” i hverdagen og afstanden til et ’almindeligt’ hverdagsliv i eget hjem. Jo højere
indsatsen er placeret på trappen, desto mere indgribende er den.
Arbejdet med indsatstrappen går ud på at placere borgeren på det rette ’indsatstrin’ fra starten
og så derefter rykke ’ned ad trappen’ mod mindre indgribende indsatser.
Det gøres ved at støtte borgeren i at opnå en højere grad af selvhjulpenhed og mestring af
egen hverdag, så borgeren bliver i stand til at klare sig med et lavere ’indsatstrin’, eller, hvis
det ikke er muligt, at stabilisere borgeren på det nuværende trin. I tænkningen ligger fokus på
tidlige forebyggende indsatser, som har til formål at forebygge, at borgerens støttebehov
stiger. Indsatstrappen er bygget op således, at det laveste trin viser tidlige forebyggende
indsatser, mens det højeste trin viser den mest indgribende sociale indsats. Indsatstrappen er
under udvikling og vil blive udvidet efterhånden, som arbejdet med den styrkede visitation
implementeres.
Indsatstrappe for det specialiserede voksenområde
i Lolland Kommune

Social indsats
Indgribende
Længereva
rende
botilbud §
108 el. §

Foregribende

Midlertidige

105/85

§ 84, stk. 1
Afklaringsforløb

Forebyggende

104 –

Handicapkompenser

Forebyg-

(u)visitere

gende

de

indsatser i
hjemmet

ende
ydelser

forebyggende
Råd og
vejledning

**§ 10 Råd
og
Vejledning

indsatser

§ 112,
113, 116
Hjælpemi
dler
Evt. kommende
indsatser:
*§ 82 a
gruppebas
eret hjælp
og støtte

§ 110
Merudgift
er
Lov om
specialund
ervisning
§ 112,
113, 116
Hjælpemid
ler

§ 83a/83
pers. og
prak.
Hjælp i
hjemmet
§ 84, stk. 1
aflastning
§ 85 Social
pædagogis
k bistand

Center for
handicap
Center for
Socialpsyki
atri
Kombineret med
hjælp fra
ex. §
83a/83, 85
osv.

§ 86
træning
§ 97
ledsagerordning

*§ 82 b
Individuel
tidsbegrænset
let støtte
**§ 12
Anonym
rådgivning

botilbud

Center for
handicap

Center for
handicap

Center for
Socialpsyki
atri

Dagtilbud
§§ 103 og

Tidlige

eller § 107
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Afklarings
-forløb i
regi af
midlertidig
§ 84, stk1
eller § 107
botilbud
Kombineret med
hjælp fra
ex. §
83a/83,
85 osv.

Center for
Socialpsyki
atri
Kombineret
med hjælp
fra ex. §
83a/83, 85,
103, 104
osv.
Botilbud i
andre
kommuner
eller
regionalt

Kombineret
med hjælp
fra ex. §
83a/83,
85, 103,
104 osv.
Botilbud i
andre
kommuner
eller
regionalt
§ 96
Borgerstyr
et
personlig
assistance
BPA

* "Bostøtte light" tilbud -de nye lettere socialpædagogiske tilbud under servicelovens § 82. Målgruppen for
servicelovens § 82 er personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer samt personer
der er i risiko for at udvikle funktionsevne nedsættelse eller sociale problemer. Målgruppen for § 82 er bredere end
målgruppen til socialpædagogisk bistand (§ 85 i serviceloven), forstået sådan, at målgruppen for § 82a-d er lettere og
dermed større end målgruppen for § 85, som omfatter borgere med store udfordringer.
** Jf. Den nye styrkede visitationspraksis, der starter op 1/8 2020, som omfatter de lettere borgergrupper.

Visitationskompasset:
Kan give et hurtigt overblik over hvordan, der i praksis kan foretages en matchning mellem
den konkrete borger og kommunens tilbud og ydelser. Udgangspunktet er de 11 temaer i
VoksenUdredningsMetoden, der ligger til grund for den samlede vurdering af, hvad borgeren
selv kan.
Visitationskompassets kriterier er vejledende, men udgør dog en kortfattet præsentation af en
“hovedvej” i sagsbehandlingen.

Visitationskompasset: 2
Samlet
Kriterier for tildeling
vurdering
Intet
Typisk 0 i de relevante
problem (A) temaer – i nogle tilfælde 1.

Let problem
(B)

Indsatser

Typisk ingen indsats, dog kan der gives råd
og vejledning.

Borgeren er selv i stand til at
opsøge hjælp.
Typisk 1 i de relevante
temaer og eventuelt 2 i forhold
til enkelte temaer.
Borgeren både kan og vil selv
opsøge hjælp.

Moderat
problem (C)

Typisk 2 i de relevante
temaer og eventuelt 3 i
enkelte tilfælde.
-

-

Borgere med specifikke
problemer af midlertidig
eller længerevarende
karakter.
Borgere, der har et
udviklingspotentiale.
Borgeren både kan og vil
selv opsøge hjælp eller har
et netværk, der kan og vil
opsøge hjælp på
borgerens vegne.





















Råd og vejledning.
Frivillige/uvisiterede tilbud.
Bruger-/patientforeninger.
Hjælpemidler (fx kognitive).
Misbrugsbehandling efter
servicelovens bestemmelser.
Efterværn (fx kontaktperson).
Mentor (jobcenter).
Råd og vejledning.
Frivillige/uvisiterede tilbud.
Eventuelt afklarende SKP.
Bruger-/patientforeninger.
Hjælpemidler (fx kognitive).
Træning (§ 86)
Personlig og praktisk hjælp (§ 83).
§ 85-gruppeforløb (typisk to forløb
per uge).
§ 85-individuel (omfattende/kort).
§ 85-individuel (typisk 2-3 timer om
ugen).
STU.
Misbrugsbehandling efter
servicelovens bestemmelser.

https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/vum/link-kek_visitationskompasset_pa-handicap_og_voksenomradet4.pdf
2
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Svært
problem (D)



Typisk 3 i de relevante
temaer og eventuelt 4 i
enkelte tilfælde.
-

Udsatte borgere med
komplekse og varige
problemer med væsentligt
behov for støtte.

-

Borgere, der kan have et
udviklingspotentiale, men
typisk også har behov for
kompenserende ydelser.

-











Borgeren er ikke altid i
stand til – eller motiveret
for – selv at opsøge hjælp
og har ofte heller ikke et
netværk, der kan og vil
opsøge hjælp på
borgerens vegne.










Fuldstændigt
problem (E)

Typisk 4 i de relevante
temaer.
-

Udsatte borgere med
meget komplekse og
varige problemer med
behov for omfattende
og/eller særligt tilrettelagt
støtte.

-

Borgere, der typisk har
behov for omfattende
kompenserende ydelser.

-

Borgeren er typisk ikke i
stand til selv at opsøge
hjælp, og har heller ikke
et netværk, der kan og vil
opsøge hjælp på
borgerens vegne.
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Misbrugsbehandling efter
sundhedsloven.
Mentor (Jobcenter).
Råd og vejledning.
Frivillige/uvisiterede tilbud.
Eventuelt afklarende SKP.
Bruger-/patientforeninger.
Hjælpemidler (fx kognitive).
Træning (§ 86).
Personlig og praktisk hjælp (§ 83).
Bostøtte – gruppeforløb (typisk to
forløb pr uge).
Bostøtte – individuel (typisk 4-10
timer pr uge). • Dagtilbud (§§ 103
og 104).
Botilbudslignende støtte i eget hjem
op til 25 timer (§ 85 eventuelt
kombineret med § 83).
STU.
Ledsageordning.
BPA.
Misbrugsbehandling efter
servicelovens bestemmelser.
Botilbud (§§ 107 og 108).
Misbrugsbehandling efter
sundhedsloven
Mentor (jobcenter).
Råd og vejledning.
Frivillige/uvisiterede tilbud.
Bruger-/patientforeninger.
Hjælpemidler (fx kognitive).
Træning (§ 86).
Dagtilbud (§§ 103 og 104).
Botilbudslignende støtte i eget hjem
op til 25 timer (§ 85 eventuelt
kombineret med § 83).
Personlig og praktisk hjælp (§ 83).
STU.
BPA.
Misbrugsbehandling efter
servicelovens bestemmelser.
Botilbud (§§ 107 og 108).
Misbrugsbehandling efter
sundhedsloven.

5. FÆLLES FAGLIGE BEGREBER OG SAMMENHÆNGEN TIL VUM
På det specialiserede socialområde er der tale om en social indsats.
Borgerens barrierer for at udvikle sig og for at klare sig selv, eller at lette den daglige
tilværelse og forbedre livskvaliteten, er bevæggrunden for, hvorfor der iværksættes en
indsats.

Social indsats
Målgruppe

Ydelse

Tilbud

En målgruppe er en
gruppe, hvis medlemmer
en indsats er rettet imod.

En ydelse er en
tjeneste, genstand eller
et beløb, der gives eller
modtages.

Et tilbud er den
organisation, der leverer
indsatser til borger.

-

Individuelt niveau =
borger
Kollektivt niveau =
målgrupper.

Målgruppen for indsatsen
er den gruppe af
individer, indsatserne
retter sig mod. Altså den
gruppe af borgere, der
opfylder karakteristiske
kriterier for én gruppe.
Funktionsevnenedsættelse
er en konkret vurdering af
hvilke målgrupper
borgeren indgår i.

En ydelse på socialområdet kan i visse
tilfælde også bestå af
en sanktion, som fx
forældrepålæg.

Alle tilbud har hjemmel i
serviceloven, og giver den
specifikke ydelse en
lovgivningsmæssig
forankring.

Der er her tale om
serviceydelser

+

I daglig tale kan man
tænke på en ydelse,
som det der
rammesætter den
indsats der skal
iværksættes over for
borgeren.
Er det f.eks. på
baggrund af borgerens
udredning hensigtsmæssigt at vedkommende får socialpædagogisk støtte med
fokus på samfundsdeltagelse, eller er det
aktivitets- og samvær
med fokus på den
fysiske aktivitet.
Alle ydelser har
hjemmel i serviceloven,
og giver den specifikke
ydelse en lovgivningsmæssig forankring.
Når der er tale om
botilbud vil der altid
være en opholdsydelse
involveret.
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+

Kategorien mobilt tilbud
dækker over eksempelvis
§ 85, hvor støtten ikke
udføres på et fysisk tilbud.
Der kan f.eks. her være
tale om bostøtte i borgers
eget hjem, opsøgende
arbejde, eller virtuel
bostøtte m.v.
For dagtilbud og botilbud
gælder det, at der føres
driftsorienterede tilsyn.
Det er således både
boformer efter
servicelovens § 107 og §
108, samt boformer for
voksne med væsentlig
støtte efter servicelovens
§ 85, som har et omfang
svarende til tilbud efter §
107/§ 108 i serviceloven.
Mobilt tilbud er ikke
omfattet af de
driftsorienterede tilsyn.

6. Overblik over, hvad en social indsats er
En social indsats består af 3 komponenter = Målgruppe
(hvem indsatsen er rettet imod)

+ Ydelse

+

Tilbud

+ (tjenesten, der gives) + (organisation, der leverer)
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7. Kvalitetsstandardens afsæt i VUM 3 og Fælles Faglige Begreber
Center for Social Service anvender sagsbehandlingsredskabet VoksenUdredningsMetoden (VUM
1.0) ved visitation på det specialiserede område.
VUM er en metode til sagsbehandling i forhold til voksne med handicap, psykiske
vanskeligheder eller sociale problemer, og den understøtter alle faser i sagsforløbet fra
sagsåbning til opfølgning på den sociale indsats. Metoden giver systematik og ensartethed i
sagsbehandlingen, ligesom den understøtter kvaliteten og lovmedholdeligheden.
Det overordnede formål med VUM er at skabe grundlag for en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Metoden har fokus på at understøtte en
systematisk udredning af borgerens behov, lovgivning og sikre en effektiv
sagsbehandlingsproces.
KL og Socialstyrelsen har gennem de sidste 3 år - sammen med en række pilot kommuner videreudviklet VoksenUdredningsMetoden til version 2.0. VUM 2.0 skal bidrage til, at
sagsbehandlingen for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer er
tidssvarende, lovmedholdelig, og understøtter god kvalitet.
Den reviderede udgave af VUM bygger på den aktuelt bedste viden på
sagsbehandlingsområdet og IT understøttes via de Fælles Faglige Begreber. Den adresserer
derudover en række aktuelle udviklingstendenser på det sociale område herunder:
•

Krav om højere kvalitet i sagsbehandlingen og -retssikkerhed for borgerne

•

Øget fokus på en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang

•

Stærkere inddragelse af borgeren og borgerens eget perspektiv

•

Fokus på borgerens ressourcer samt ønsker og mål for fremtiden

•

En mere sammenhængende og helhedsorientereret sagsbehandling og indsats

•

Bedre og mere anvendelige data om den enkelte borgers progression og udvikling.

Formålet med Fælles Faglige Begreber er bl.a., at (IT)understøtte en styrket dokumentationsog samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed, en fælles platform og sprog samt skabe
bedre data, der kan give mere viden om resultaterne af de socialfaglige indsatser.
Konkret er der i VUM 2.0 sket en ajourføring af VoksenUdredningsMetodens begreber, så der i
højere grad knyttes an til WHO’s internationale klassifikation ICF, som anvendes bredt og på
flere forskellige fagområder. Betydningen af dette er, at der opstår et fælles sprog inden for
kommunernes social-og sundhedsområder, da funktionsevnen beskrives med ensartethed og
ens systematik inden for de forskellige fagområder.
Samtidig fokuseres der på borgernes muligheder i forhold til funktion og sociale rammer,
fremfor at fokusere på borgerens begrænsninger.

3

VUM 2.0 gennemgås mere i detaljen i ”Introduktion VUM 2.0”
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Ved at koble VUM 2.0’s funktionsevneklassificering sammen med Fælles Faglige Begreber,
bliver IT-fagsystemerne databærende. Systemerne vil på den måde afspejle kommunens
praksis, og være nyttige og meningsbærende i dagligdagen.
Fokus på recovery og rehabilitering øges, da VUM 2.0 har nedtonet problemtænkningen. Den
enkelte borgers forhold beskrives neutralt, frem for mangeltænkende. Eksempelvis fysiske
funktionsnedsættelser til fysiske forhold. Denne sproglige ændring gør det muligt at se på hele
borgerens situation og behov frem for et ensidigt fokus på mangler.
Endvidere er det funktionsevnetilstanden, frem for diagnosen, der er bærende for, hvilken
social indsats, det vurderes, at borgeren har behov for.
Der er stadig 11 temaer i VUM 2.0, dog er opdelingen sprogligt ændret, jf. fokus på
mulighederne, ved at beskrive neutralt. Ligesom termerne i funktionsevnevurderingens
aktivitet- og deltagelsestemaer er gjort mere handlingsorienterede. Eksempelvis ændres ,
Gang og bevægelse til -> ”Gå og bevæge sig.” Det understøtter, at indsatsen handler om
individuel aktivitet og deltagelse.
De 11 temaer i VUM 2.0 fordeler sig på:


Fire temaer under ”Funktioner og forhold”:
• Fysiske funktioner¨
• Mentale funktioner
• Sociale forhold
• Sundhedsforhold



Et tema, som omhandler ”Omgivelsesfaktorer”



Seks temaer under ”Aktivitet og deltagelse:
• Relationer
• Samfundsliv
• Kommunikation
• Praktiske opgaver
• Egenomsorg
• Mobilitet

Funktionsevnen beskrives ud fra kriterierne 0 til 4 (se funktionsevneguiden 4) og dækker hele
aktivitetsprocessen fra initiativ og planlægning, til at kunne overskue udførelsen uden støtte.
Funktionsevnen vurderes altid MED hjælpemidler og evt. lægeordineret medicin, men UDEN
hjælp fra eksisterende indsatser, pårørende og netværk.
KL har i samarbejde med 17 kommuner udviklet det fælleskommunale indsatskatalog,
5
som gør det muligt, at opnå en fælles sprogramme på tværs af landets kommuner.
Sprogrammen tilbyder fælles sprog for, hvilke indsatser der sættes i gang over for borgeren og
hvad de indeholder. Den styrkede kommunikation er en afgørende forudsætning for, at vi
4

https://www.kl.dk/media/23544/funktionsevneguide-vers-100.pdf

5

https://www.kl.dk/media/23550/guide-til-det-faelleskommunale-indsatskatalog-v-200.pdf
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lykkes med, at skabe mest mulig sammenhæng og effekt for borgeren. Begreberne i det
fælleskommunale indsatskatalog er klassificeret, det vil sige, at begreberne er definerede og
har én konkret betydning. Brugen af klassificerede begreber er med til at sikre fælles
forståelse og ensartet dokumentation på tværs af fagligheder og kommuner.

8. OVERBLIK: FÆLLES FAGLIGE BEGREBER (FFB) OG
VOKSNUDREDNINGSMETODEN (VUM) V.2.0. 6

6

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/faelles-faglige-begreber/materialer/
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9. MAPPING MELLEM TEAMERNE I VUM OG FFB
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10. Introduktion til VUM 2.0
Når borgerens behov for en socialpædagogisk indsats skal afklares anvendes VUM 2.0 og
Fælles Faglige Begreber.
VUM 2.0 er bygget op omkring følgende faser i sagsbehandlingen:
•
•
•
•
•
•
•

Sagsåbning
Oplysning
Vurdering
Afgørelse
Bestilling
Levering
Opfølgning

Sagsåbning:
- Borgerens ønsker
- Lægefaglige diagnoser
I sagsåbningen beskrives borgerens ønsker, der formuleres med borgerens egne ord, hvis
muligt. Borgerens egen ide om trivsel og borgerens egne ønsker, håb og drømme om det
gode liv er centrale. Sagsbehandleren kan støtte borgeren i denne proces ved at indgå i et
samarbejde med borgeren og tage ansvar for, at borgerens ønsker, håb og drømme bliver
inddraget i udredningen af borgerens funktionsevne, i vurderingen af støttebehovet, i valget
af den faglige indsats, og i fastsættelsen af indsatsformål og mål.
Formålet med, at dokumentere lægefaglige diagnoser under sagsåbningen er at holde
eventuelle diagnoser uden for udredningen af borgerens funktionsevne, så der i
sagsoplysningen i stedet sættes fokus på, hvordan diagnosen kan have betydning for
borgerens fysiske og psykiske funktion og sociale og sundhedsmæssige forhold.
Oplysning:
- Udredning af funktioner og forhold
- Udredning af omgivelsesfaktorer
- Udredning af aktivitet og deltagelse
Både over- og undertemaerne i Funktioner og forhold skal understøtte fokus på borgerens
konkrete fysiske og mentale funktioner og konkrete sociale og sundhedsmæssige forhold.
Pointen er at sætte fokus på borgerens funktionsniveau, fremfor diagnoser og udfordringer.
Temaerne udreder borgerens faktiske funktionsniveau uden støtte og uden hjælpemidler med
fokus på borgerens ressourcer frem for funktionsnedsættelse.
To borgere med samme diagnose vil kunne opleve meget forskellige påvirkninger af deres
funktionsniveau, ligesom to borgere med forskellige diagnoser vil kunne opleve ensartede
nedsættelser af deres funktioner. Det væsentlige i udredningen er, hvordan diagnosen kommer
til udtryk i funktionsniveauet mere end, hvad der er årsagen hertil.
Under udredning af mentale funktioner er der brudt med opdelingen mellem
intellektuelle/kognitive forstyrrelser og sindslidelser.
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Under sociale forhold udredes borgerens familiesituation, boligsituation, økonomiske situation,
uddannelse/ job og interesser.
Sundhedsmæssige forhold er et nyt tema, hvorunder sagsbehandleren afdækker kost, søvn,
misbrug mv. Udredning af borgerens boligforhold, holdning til omgivelserne og netværk er
ligeledes en vigtig faktor i udredningen.
Under kategorien Aktivitet og deltagelse skal sagsbehandleren udrede afledte konsekvenser af
borgerens funktionsniveau, som er udredt under Funktioner og forhold samt udrede
undertemaerne – relationer, samfundsliv, kommunikation, praktiske opgaver, egenomsorg og
mobilitet. I Aktivitet og deltagelse medtages hjælpemidler, mens den støtte, der gives fra
netværk, familie og eksisterende indsatser ikke medtages.
Under udredningen af Aktivitet og deltagelse anvendes funktionsevneguiden. 7
For hvert undertema anvendes en skala fra 0-4, der angiver, hvor på skalaen borgerens
funktionsevne ligger. Det er kun de aktiviteter, der er relevante for borgerens aktuelle
situation, som medtages i vurderingen.
Skala for vurdering af borgerens funktionsevne:
Ingen nedsat funktionsevne = 0
Borgeren udfører alle eller de fleste relevante aktiviteter
Let nedsat funktionsevne = 1
Borgeren udfører for det meste alle eller de fleste relevante aktiviteter
Moderat nedsat funktionsevne = 2
Borgeren udfører i perioder de fleste eller nogle relevante aktiviteter
Svært nedsat funktionsevne = 3
Borgeren udfører en enkelt gang imellem nogle eller få relevante aktiviteter
Fuldstændig nedsat funktionsevne = 4
Borgeren udfører sjældent eller aldrig relevante aktiviteter
Når det skal vurderes, om borgeren udfører en given aktivitet, så dækker det over hele
processen i at udføre aktiviteten selvstændigt. Det er ikke kun den fysiske handling, men også
f.eks. at kunne tage initiativ til-, planlægge- og kunne overskue udførelsen uden støtte. For
hvert begreb er der en liste over eksempler på aktiviteter, for det område, som begrebet
dækker.
Hvis borgeren har meget forskellige niveauer i forhold til delelementerne i udførelsen af de
relevante aktiviteter i et undertema, må den samlede vurdering bero på de forhåndenværende
oplysninger om borgerens situation samt sagsbehandlerens viden som fagperson.
Borgerens funktionsevne vurderes altid med eventuelle hjælpemidler og/eller lægeordineret
7

https://www.kl.dk/media/24046/funktionsevneguide-vers-200.pdf
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medicin. Hjælp fra eksisterende indsatser, pårørende eller netværk medtages ikke i
vurderingen af borgerens funktionsevne. Omgivelsesfaktorerne og borgerens mestringsevne
har stor betydning for borgerens aktivitet og deltagelse.
Valget af score kan aldrig stå alene og skal altid underbygges af observationer, analyse og
begrundelse for den valgte score. Funktionsevneguiden er et redskab, der kan understøtte og
supplere sagsbehandlerens faglige vurdering af borgerens funktionsevne. Vurderingen beror
altid på sagens oplysninger og sagsbehandlerens faglige viden.
Vurdering:
Vurderingen indeholder:
•
•
•
•

Den samlede faglige vurdering
Indsatsformål
Fastsættelse af strukturede indsatsmål
Vurdering af borgerens støttebehov

Den samlede faglige vurdering:
Foretages som i den nuværende VUM og indeholder følgende:
- Samlet faglig analyse (argumentation) og konklusion.
- Sagsbehandler sammenholder alle relevante oplysninger fra udredningen, samt vægtede
observationer og hvilken betydning de har for vurderingen.
Indsatsplan:
På baggrund af dialog med borgeren og i forlængelse af VUM udredningen af borgerens
funktionsniveau og behov for støtte, udarbejder sagsbehandler en indsatsplan, når der
bevilges socialpædagogisk støtte. Indsatsplanen består af indsatsformål og indsatsmål samt
dato for opfølgning.
Indsatsformål:
Indsatsformålet udgør den overordnede intention med indsatsen og fungerer som samlet
pejlemærke for den sociale indsats.
Borgerens ønsker for fremtiden er retningsgivende.
Indsatsformålet angiver borgerens funktionsevne når alle indsatsmål er opnået.
Fastsættelse af strukturede indsatsmål:
Når indsatsmål fastsættes indgår det aktuelle og det forventede funktionsevneniveau. Denne
score er alene knyttet til udredningsundertemaet og ikke til målet. Målene supplere med
indikationer på, om funktionsevnen er forbedret. Målene er kun "indikatorer", fordi der sagtens
kan forekomme situationer, hvor målet/målene er opnået, men selve funktionsevnen måske
ikke er forbedret. Omvendt kan der også forekomme situationer, hvor funktionsevnen er
forbedret, selvom målene ikke er opnået. Sagt på en anden måde er målet, midlet, der skal
være medvirkende til, at borgeren oplever udvikling i den ønskede retning. Man kan bruge
målet som retningsgivende for vurderingen af hvilken udvikling, der har været, på det
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konkrete aktivitets- og deltagelsestema over tid.
Indsatsmålene indeholder både strukturerede data og fritekstformuleringer.
Indsatsmålene skal tilsammen føre til, at borgeren opnår indsatsformålet.
Indsatsmål består af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Målformulering i fritekst
Måltype
Det relevante undertema kobles til målet
Aktuelt funktionsevneniveau
Forventet funktionsevneniveau
Opfølgningsdato for målet
Ansvarlig for opfølgning
Andre relaterede temaer

Formålet er, at der skabes bedre mulighed for at kommunikere en tydelig retning og dermed
bedre mulighed for at forventningsafstemme, hvordan udfører skal tilrette sit arbejde sammen
med borgeren for, at mål og formål kan opnås. Det skal skabe en ensartet måde at arbejde
med borgerens mål på tværs af kommunegrænser og derigennem bedre forudsætning for
samarbejde og koordination. Det skal endvidere understøtte, at borgerne oplever en
sammenhængende indsats
Friteksten i indsatsmålet angiver borgers funktionsevne når målet er opnået.
Måltype:
Der er tre retningsgivende måltyper: Udvikle funktionsevne, fastholde funktionsevne eller
begrænse tab af funktionsevne.
For at understøtte god koordinering og forventningsafstemning i samarbejdet omkring
borgerens indsatsmål, skal man registrere, hvilket udfald, der forventes af den sociale indsats.
Borgerne på handicap- og udsatteområdet udgør en kompleks målgruppe, og der er stor
forskel på, hvorvidt borgerne har udviklingspotentiale. Alene det at fastholde en aktuel
funktionsevne eller begrænse forværring af borgerens situation, kan være succeskriterier for
indsatsen. Det er derfor væsentligt at få kommunikeret mål og en tydelig retning mellem
myndighed og udfører.
Der skabes en tydelig kobling mellem udredningen og indsatsmålene, hvilket skaber
sammenhæng for borgeren og sammenhæng i de data, der produceres. For at understøtte en
tydelig sammenhæng mellem udredningen og borgerens mål i den sociale indsats, knyttes
indsatsmålene til de undertemaer, som der skal arbejdes med. Mål formuleres alene for
undertemaerne i Aktivitet og deltagelse og ikke med afsæt i undertemaerne i Funktioner og
forhold. Der kan kun knyttes et undertema til hvert mål.
Funktionsevneniveau og forventet udvikling:
Borgerens aktuelle funktionsevneniveau (0-4) bliver en del af opsætningen af indsatsmål. Det
skal tydeliggøre, hvorvidt indsatsen har haft en indvirkning på borgerens situation. Hvor
udredningen giver et billede af niveauet for borgerens aktuelle funktionsevne, angives der i
målfastsættelsen det niveau, som man sammen med borgeren forventer at kunne nå i løbet af
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indsatsen. Ved opfølgningen på indsatsen giver evalueringen af borgerens mål oplysninger, der
kan indgå i vurderingen af borgerens funktionsevne.
Vurdering af borgerens støttebehov:
Den samlede faglige vurdering foretages som i den nuværende VUM.
Den samlede faglige vurdering indeholder en vurdering af borgerens støttebehov. I forlængelse
heraf foretages en vurdering af, hvorvidt borgeren fortsat er berettiget til støtte.
Sagsbehandler skal her begrunde, hvorfor borgeren eventuelt er berettiget til hjælp.
Sagsbehandler skal ligeledes beskrive, hvilken udvikling, det forventes, at borgeren kan opnå
på baggrund af en eventuel støtte
Borgerens støttebehov skal angives mellem intet og fuldstændigt støttebehov:
•
•
•
•
•

Ikke vurderet
Intet støttebehov
Let støttebehov
Moderat støttebehov højt støtte behov
Fuldstændigt støtte behov

Støttebehovet angiver, hvor stort et behov borgeren har for hjælp og støtte. En borger med let
nedsat funktionsevne på flere aktivitets- og deltagelsestemaer kan godt samlet set have et
højt støttebehov. Omvendt kan en borger med en svært nedsat funktionsevne mestre dette i
en sådan grad, at behovet for støtte kun er moderat. Støttebehovet adskiller sig dermed fra
funktionsevnen. Sagsbehandlerens støttebehovsvurdering lægges til grund for afgørelsen.
Når der er truffet afgørelse om, hvilken indsats borgeren skal tilbydes, bestilles indsatsen hos
den konkrete leverandør. Sagsbehandler vælger på baggrund af de opsatte mål for indsatsen,
borgerens ønsker for fremtiden og den samlede vurdering, hvilke ydelser, der matcher
borgerens støttebehov.
Med det klassificerede og fælleskommunale indsatskatalog får man som kommune i højere
grad mulighed for en øget økonomisk og faglig styring af de sociale indsatser. Gennem bedre
forudsætninger for dialog om indholdet i den sociale indsats mellem udfører og myndighed, er
der mulighed for i højere grad at fokusere på, om borgeren profiterer af den sociale indsats.
Ud over styrkelsen af den lokale økonomiske og faglige styring får kommunerne også mulighed
for, på tværs af kommuner og sociale tilbud, at sammenligne pris, kvalitet og effekten af
sociale indsatser. Herved skabes et fælleskommunalt rum for sparring og dialog om bl.a.
kvalitet og omkostning i de sociale indsatser.
Formulering af delmål:
Udfører er forpligtiget til, at formulere faglige delmål, som skal knyttes til borgerens
indsatsmål. Borgerens mål er bindeled i samarbejdet mellem borger, myndighed og udfører.
For at skabe de bedst mulige forudsætninger for sammenhæng, og for at gøre den sociale
indsats mere overskuelig for borgeren, tages der udgangspunkt i de fastsatte indsatsmål.
Mængden af delmål afhænger af borgerens situation, håb, drømme og behov. Små skridt kan
føre til en oplevelse af succes og motivere borgeren til at opnå indsatsformålet.
Målrettet dokumentation hos udfører:
Udfører skal dokumentere samarbejdet omkring borgerens mål. Dokumentationen skal
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understøtte samarbejde, sparringen og systematisk dokumentation vedrørende borgerens
funktionsevne.
Udfører kan udfærdige en skriftlig status, som supplement til evaluering af indsatsplanen.
Status udfærdiges, som udgangspunkt, ved opfølgning af den visiterede støtte eller ved andet
behov herfor.
Sker der ændringer, der har betydning for indsatsen, skal sagsbehandleren kontaktes. Det er
sagsbehandleren, der har det endelige ansvar for opfølgning af den bevilgede støtte og afgør,
om der skal foretages en revurdering.
Opfølgning:
Som et supplement til den nuværende opfølgning skal myndigheden tage stilling til, om
borgeren har profiteret af den sociale indsats, ved at angive funktionsevneniveauet for de
undertemaer, som man under sagsvurderingen satte indsatsmål op mod, i samarbejde med
borgeren.
Målopfølgningen skal indeholde følgende oplysninger:
•
•
•

Borgerens vurdering
Udføres vurdering
Sagsbehandlers vurdering

Ved at angive funktionsevneniveauet i forbindelse med opfølgningen skabes der strukturerede
data, som er med til at synliggøre resultatet af den sociale indsats. Sammen med den faglige
vurdering opnås der viden, som kan bruges til læring på tilbudsniveau, til ledelsesinformation
og til benchmarking. Når der følges op på målene, vurderer man, hvorvidt de har resulteret i
en ændring af borgerens funktionsevne.
Opfølgning på mål og funktionsevne følges ad velvidende, at funktionsevnen ikke nødvendigvis
er blevet bedre, selvom målet er opnået. Ved en opfølgning på funktionsevnen fungerer
evaluering af målet således som input til en ny objektiv vurdering af, hvilken udvikling, der har
været i perioden.
Sagsopfølgning
Som noget nyt i VUM 2.0 skal myndighed også tage stilling til borgerens støttebehov ved
sagsopfølgning. Det sker ved at angive borgerens støttebehov.
Ved at angive støttebehovet i forbindelse med opfølgningen skabes der strukturerede data,
som er med til at synliggøre resultatet af den sociale indsats. Når der følges op på
støttebehovet, vurderer sagsbehandleren, hvorvidt de mål og den indsats borgeren har, har
resulteret i en ændring af borgerens støttebehov. Opfølgning på mål, funktionsevne og
borgerens støttebehov følges ad velvidende, at støttebehovet ikke nødvendigvis er blevet
mindre, selvom målet er opnået. Støttebehovet kan godt være det samme, større eller mindre
til trods for en positiv udvikling af borgerens funktionsevneniveau. Opfølgning viser, hvilken
udvikling, der har været i perioden og giver myndigheden en status på om indsatsen skal
afsluttes, om der skal visiteres til en anden indsats, eller om nuværende indsats skal fortsætte.
Afslutningsvis kan sagsbehandler vurdere om den sociale indsats skal afsluttes. Det sker på
baggrund af opfølgningen af effekten af den sociale indsats, borgerens målopnåelse, og
ændring i støttebehov eller funktionsevneniveau.
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11. Indsatskatalog for socialpædagogisk støtte – jf. det fælles indsatskatalog
Socialpædagogisk støtte:
Socialpædagogisk støtte er en ydelse, der gennem motivation, vejledning og støtte har til
formål at udvikle eller fastholde en borgers funktionsevne og mulighed for selvstændighed
og selvbestemmelse i forhold til dennes situation.
Socialpædagogisk støtte retter sig, blandt andet, mod udvikling og vedligeholdelse af
færdigheder i forbindelse med almindelig daglig livsførelse, herunder at skabe struktur i
hverdagen og understøtte deltagelse i samfundets almene fællesskaber, eksempelvis
uddannelse, beskæftigelse og foreningsliv.
Socialpædagogisk støtte kan også ydes med det formål, at begrænse tabet af funktionsevne
og at yde kompensation, omsorg og pleje. Lovhjemmel: Serviceloven § 85.

Indsatser:
I FFB er der ikke lineær systematik i forhold til, at en bestemt funktionsnedsættelse medfører
en bestemt indsats. Der er fokus på mulighederne, hvilket betyder at det er deltagelsesniveauet i hele aktiviteten, der vurderes på, hvorfor der vil være flere funktionsevne tilstande,
som kan pege hen mod en indsats. Der er således 4 overordnede indsatskategorier, med flere
underydelser.
De 4 overordnede indsatskategorier er: ”Støtte til sundhed”, ”Støtte til samfundsdeltagelse”,
”Støtte til praktiske opgaver” og ” Støtte til relationer og fællesskaber”.

Indsats

Indhold

Afklaring

Afklaring er en ydelse, der har til formål at afdække en borgers
situation.

Pædagogisk
udredning

Pædagogisk udredning er en aktivitet, hvorunder en leverandør
afdækker en borgers funktionsevne i relation til daglige aktiviteter.
Et centralt aspekt i afdækningen af funktionsevnen er borgerens
mestringsevne, som har betydning for, hvordan denne begriber,
håndterer og handler i forskellige situationer.

Lovhjem
mel
SEL § 85

SEL § 85

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85.

Socialpædagogisk
støtte

SEL § 85
Socialpædagogisk støtte er en ydelse, der gennem motivation,
vejledning og støtte har til formål at udvikle eller fastholde en
borgers funktionsevne og mulighed for selvstændighed og
selvbestemmelse i forhold til dennes situation. Socialpædagogisk
støtte retter sig blandt andet mod udvikling og vedligeholdelse af
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færdigheder, i forbindelse med almindelig daglig livsførelse,
herunder - at skabe struktur i hverdagen. Socialpædagogisk støtte
kan også ydes med det formål, at begrænse tabet af
funktionsevne.
Lovhjemmel: Serviceloven § 85
Hovedindsats:
Støtte til praktiske
opgaver

Støtte til praktiske opgaver, er socialpædagogisk støtte, der retter SEL § 85
sig mod almindelige praktiske opgaver. Støtte til praktiske opgaver
består af motivation, vejledning og støtte til udførelsen af de
praktiske opgaver, herunder udvikling og vedligeholdelse af
kompetencer til at strukturere, planlægge og udføre de konkrete
aktiviteter. Herved adskiller støtte til praktiske opgaver sig fra
praktisk hjælp efter § 83.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85

Ydelse:
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet

Socialpædagogisk støtte, til daglige opgaver i hjemmet, er
motivation, vejledning og støtte til praktiske opgaver, der har
hverdagskarakter og retter sig mod opgaver i borgerens hjem
f.eks.:
• Oprydning
• Tøjvask
• Rengøring
• Indkøb
• Madlavning

SEL § 85

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Ydelse:
Støtte til
administration

Socialpædagogisk støtte til administration er motivation,
vejledning og støtte til praktiske opgaver af administrativ eller
økonomisk karakter f.eks.:
• Håndtere og forstå post, herunder digital post,
selvbetjeningsløsninger m.v.
• Varetage personlig økonomi, herunder budget, opsparing,
regninger m.v.
• Opdatere og anvende software eller apps, herunder
digitaliserede hjælpemidler
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
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SEL § 85

Ydelse:
Socialpædagogisk støtte til etablering i bolig er motivation,
Støtte til etablering i vejledning og støtte til praktiske opgaver, der retter sig mod
bolig
anskaffelse af- og etablering i borgerens bolig f.eks.:
• Søge bolig
• Planlægge ind- eller udflytning
• Varetage praktiske opgaver i forbindelse med flytning
• Indrette bolig til konkret behov

SEL § 85

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85

Hovedindsats:
Støtte til samfunds
deltagelse

Støtte til samfundsdeltagelse er socialpædagogisk støtte, der
retter sig mod aktiviteter, der er en forudsætning for, at kunne
deltage i samfundslivet.

SEL § 85

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Ydelse:
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser

Socialpædagogisk støtte til kontakt til offentlige og private
instanser er motivation, vejledning og støtte til
samfundsdeltagelse, der retter sig mod gennemførsel af besøg
hos- og kontakt til offentlige og private instanser med et specifikt
formål f.eks.:
• Henvendelse til bank, foreninger, organisationer, offentlige
myndigheder m.v.
• Gennemføre lægebesøg, tandlægebesøg m.v.

SEL § 85

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Ydelse:
Støtte til transport

Socialpædagogisk støtte til transport er motivation, vejledning og
støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en borgers
mulighed for selvstændigt at færdes uden for hjemmet f.eks.:
• Træne anvendelse af offentlige transportmidler, herunder
buskørsel til- og fra arbejde, uddannelse, behandling,
lægebesøg, aktiviteter af social karakter m.v.
Støtte til transport er ikke ledsagelse, men er rettet mod
personens evne til at færdes selvstændigt.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
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SEL § 85

Ydelse:
Støtte til
beskæftigelse

Socialpædagogisk støtte til beskæftigelse er motivation, vejledning SEL § 85
og støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en borgers
muligheder for at varetage et arbejde f.eks.:
• Etablere hensigtsmæssig rutine og struktur i forhold til, at
varetage et arbejde
• Fastholde motivation og engagement
Støtte til beskæftigelse er helt eller delvist sammenfaldende med
mentorstøtte efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 31.b.
Med beskæftigelse menes både ordinær beskæftigelse og
beskæftigelse på særlige vilkår.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85

Ydelse:
Støtte til
uddannelse

Socialpædagogisk støtte til uddannelse er motivation, vejledning
og støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en borgers
muligheder for at varetage en uddannelse f.eks.:
• Afdække ønsker og muligheder i forbindelse med
uddannelse
• Etablere hensigtsmæssig rutine og struktur i forhold til at
varetage en uddannelse
• Fastholdelse motivation og engagement

SEL § 85

Herved adskiller støtte til uddannelse sig fra specialpædagogisk
støtte under uddannelse efter Lov om specialpædagogisk støtte.
Støtte til uddannelse er helt eller delvist sammenfaldende med
mentorstøtte efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 31.b Med
uddannelse menes både ordinær uddannelse såvel som
uddannelse på særlige vilkår.

Hovedindsats:
Støtte til relationer
og fællesskaber

Ydelse:
Støtte til sociale
relationer

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Støtte til relationer og fællesskaber er socialpædagogisk støtte, der SEL § 85
retter sig mod relationer og fællesskaber, hvor samspillet med
andre er et centralt element.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Socialpædagogisk støtte til sociale relationer er motivation,
vejledning og støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig
mod at udvikle-, indgå i- og bevare relationer til andre mennesker
f.eks.:
• Indgå i relationer til enkeltpersoner
• Indgå i et større fællesskab
• Håndtere følelsesmæssige og sociale aspekter ved samvær
• Håndtere følelser og problemstillinger i sociale
sammenhænge
• Skabe og fastholde et socialt netværk
• Bevare kontakt med venner og familie
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SEL § 85

•

Deltage i- og gennemføre aktiviteter sammen med andre

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85

Ydelse:
Socialpædagogisk støtte til varetagelse af forældrerollen er
SEL § 85
Støtte til varetagelse motivation, vejledning og støtte til relationer og fællesskaber, der
af forældrerollen
retter sig mod strukturering og håndtering af opgaver, som er en
almindelig del af forældreansvaret og hvor samværet mellem barn
og forælder er centralt
Støtten tildeles på baggrund af personens nedsatte funktionsevne i
forhold til, at gennemføre de opgaver, der indgår i varetagelse af
forældrerollen og ikke på grund af manglende forældreevne.
Herved adskiller støtte til varetagelse af forældrerollen sig fra
foranstaltninger efter Serviceloven § 52, hvor fokus er på barnets
trivsel.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Hovedindsats:
Støtte til sundhed

Støtte til sundhed er socialpædagogisk støtte, der retter sig mod et SEL § 85
eller flere aspekter af sundhed og indeholder et element af
sundhedsfremme. Sundhed omfatter både fysisk og mental trivsel.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85

Ydelse:
Støtte til
behandling

Socialpædagogisk støtte til behandling er motivation, vejledning og SEL § 85
støtte til sundhed, der retter sig mod en borgers behandling f.eks.:
• Fastholde beslutning om, at påbegynde behandling
• Opretholde igangværende behandling, herunder
misbrugsbehandling, psykologisk behandling, medicinsk
behandling m.v.
Herved adskiller støtte til behandling sig fra ydelser efter
Sundhedsloven § 138.

Ydelse:
Støtte til sund
levevis

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Socialpædagogisk støtte til sund levevis er motivation, vejledning
og støtte til sundhed, der retter sig mod livsstilsbetingede forhold
f.eks.:
• Sund levevis
• Motion
• Hensigtsmæssig døgnrytme
• Rygestop
• Sund kost
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SEL § 85

•
•

Hensigtsmæssige spisevaner, herunder støtte til måltider
Vægttab

Vejledende visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Ydelse:
Støtte til personlig
hygiejne

Socialpædagogisk støtte til personlig hygiejne er motivation,
vejledning og støtte til sundhed, der retter sig mod
hygiejnemæssige opgaver i relation til borgeren selv f.eks.:
• Etablere struktur og rutine i forbindelse med af-,
påklædning, bad m.v.

SEL § 85

Herved adskiller støtte til personlig hygiejne sig fra personlig hjælp
efter serviceloven § 83. Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Ydelse:
Støtte til
seksualitet

Socialpædagogisk støtte til seksualitet er motivation, vejledning og SEL § 85
støtte til sundhed, der retter sig mod den måde, som en borgers
seksualitet kommer til udtryk på f.eks.:
• Udtrykke sin seksualitet hensigtsmæssigt
• Sætte grænser
• Opsøge specialiseret rådgivning og vejledning i forhold til
seksualitet og funktionsnedsættelser
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85

Ydelse:
Støtte til psykisk
trivsel

Socialpædagogisk støtte til psykisk trivsel er motivation, vejledning SEL § 85
og støtte til sundhed, der retter sig mod en borgers psykiske
velbefindende f.eks.:
• Kunne følelsesregulere
• Opnå hensigtsmæssige handlemønstre
• Have indsigt i - og forstå egen situation
• Opbygge positivt selvværd og –identitet
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85

Hver af hovedindsatserne med tilhørende ydelse tildeles inden for en ramme af: (se s. 23)
• Fra 1/2 time til 5 timer ugentligt, hvor sidstnævnte er for borgere med det mest
omfattende støttebehov inden for målgruppen for § 85 efter serviceloven.
Der er således fokus på borgerens behov og muligheder, da diagnose og funktionsnedsættelsen i sig
selv er uden betydning ift. borgerens udviklingsmuligheder.
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12. Rammen for socialpædagogisk støtte
Lovgrundlag
Målgruppe

Servicelovens § 85
Målgruppen for indsatsen er personer med
betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer, som
har behov for hjælp, omsorg eller støtte, samt
hjælp til vedligeholdelse og udvikling af
færdigheder.
Vejledende består målgruppen af borgere, der er
udredt efter VUM svarende til minimum C jf.
visitationskompasset s. 9 (moderat støttebehov).
Der kan dog være tale om nogle ganske særlige
forhold, som giver anledning til, at afvige fra dette
vejledende niveau, så en borger med en VUMudredning på f.eks. B også vil være omfattet.
Vurderingen af, hvem der er i målgruppen, beror
altid på et konkret og individuelt skøn.
En § 85-indsats efter serviceloven kan ydes til
borgere i en række forskellige situationer.
Overordnet set kan der være tale om forskellige
former for støttebehov inden for en § 85-indsats
efter serviceloven:
1. Borgere, som kan fungere i eget hjem ved
hjælp af en § 85-indsats efter serviceloven.
En § 85-indsats efter serviceloven har i
disse tilfælde til formål, at understøtte, at
borgeren kan blive boende i eget hjem dvs.
forebygge, at borgerens støttebehov øges,
så denne får behov for et § 105-botilbud
efter almenboligloven eller et §§ 107 eller
108-botilbud efter serviceloven.

Målgruppen omfatter ikke

Formål

Vejledende er borgere med støttebehov svarende
til B eller lavere i VUM-udredningen, ikke omfattet.
Der kan dog være ganske særlige forhold, som
gør, at borgere med andre VUM-udredninger også
er omfattet. Det beror altid på en konkret og
individuel vurdering.

Formålet med socialpædagogisk støtte er gennem
vejledning, støtte og træning, at yde omsorg eller
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hjælp til selvhjælp, så borgeren kan bevare eller
forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale
funktioner og derved forbedre sine muligheder for,
at leve et liv på egne betingelser.
Formålet er at gøre borgeren mere selvhjulpen, så
denne i højere grad har mulighed for, at leve et
selvstændigt liv eller vedligeholde sit
funktionsniveau.
Indhold (se indsatskataloget s. 23)

Fokus er, at borgeren får hjælp til at realisere de
mål, der er visiteret til. Støtten tilrettelægges i
forhold til den enkelte borgers behov og borgerens
motivation.
Der arbejdes med få mål ad gangen, typisk under
5, da borgeren som regel har behov for at
fokusere på nogle få mål ad gangen.

Afgrænsning i forhold til indhold

Omfang og varighed

Praktisk hjælp og personlig pleje ydes efter
servicelovens § 83. Med afsæt i
kvalitetsstandarden for § 83 leveres hjælpen af
hjemmeplejen, når borgeren bor i eget hjem.

Vejledende ligger omfanget fra ½ time til 5
timer ugentligt, hvor sidstnævnte er for borgere
med det mest omfattende støttebehov inden for
målgruppen for § 85 efter serviceloven.
Støtten tilrettelægges ud fra den enkeltes borgers
motivation og øvrige aktiviteter, den kan dermed
variere inden for de fastsatte mål.

Kriterier for tildeling af indsatsen

Opfølgning

Der er ikke fastsat nærmere betingelser, udover at
borgeren skal være omfattet af målgruppen for
indsatsen.
I vurderingen af en ansøgning foretager
sagsbehandler altid en konkret og individuel
vurdering med udgangspunkt i den enkelte
borgers særlige behov og forudsætninger, og
støtten tilrettelægges ud fra dette.
Visitationen foretager løbende opfølgning på
indsatsen. Hvis der sker væsentlige ændringer i
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den tildelte hjælp, skal sagsbehandler træffe
afgørelse herom.
Når borger afgår ved døden stoppes den tildelte
indsats ved ugens udgang i den uge, borgeren
afgår ved døden.
Levering af indsatsen

Støtten gives som udgangspunkt i borgerens hjem
af pædagogisk uddannede bostøtter, men kan
også foregå som gruppeforløb.
Dog er § 82 a og b omfattet af det mobile tilbud 8.
Der er ikke frit valg af leverandør.

8

Omkostning for borgeren

Der er ingen omkostninger for borgeren.

Særlige opmærksomhedspunkter

Principafgørelse 10-19 og 11-19: Tolkning af § 83
og § 85

Et mobilt tilbud er hvor indsatsen leveres andre steder end i borgerens egen bolig.
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13. Visitationspraksis
Overordnede principper for visitation:
Visitationen i Center for Social Service handler med hjemmel i Lov om Social Service.
Lovgivningen angiver krav og kriterier for indsats og præciserer målgrupper, som ydes støtte
efter denne lov.
Formålet med SEL § 1 er:
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte,
3) at tilgodese behov der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare
sig selv, eller at lette den daglige tilværelse, og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter
denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud
fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.
En række indsatser efter Lov om Social Service har til formål at kompensere for borgerens
nedsatte funktionsevne, så den pågældende så vidt muligt, sættes i stand til at leve og udfolde
sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse.
Der tildeles ikke hjælp efter Lov om Social Service, hvis der ydes hjælp til samme formål efter
anden lovgivning.
Det overordnede formål med visitation af ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren
ud fra en rehabiliterende tilgang bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin
funktionsnedsættelse, så borgeren kan deltage i samfundslivet på egne vilkår.
Principper for visitation:
• Der arbejdes ud fra en løsningsfokuseret tilgang og et rehabiliterende perspektiv med
udgangspunkt i borgerens samlede livssituation, og mulighed for at opnå et så
selvstændigt liv som muligt.
• Borgeren mødes med positive forventninger, baseret på tanken om, at alle mennesker
kan videreudvikle deres kompetencer
• Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og støtte til at tage
ansvar for eget liv og familie
• Sagsbehandling og tildeling af indsats er tilrettelagt, så det understøtter ”mindste
indgribenhedsprincippet”, og indsatsen tilrettelægges så borgeren, i videst muligt
omfang, udvikler og bevarer egne ressourcer og dermed sigter mod størst mulig
uafhængighed af støtten.
• Respekt for den enkeltes integritet og selvbestemmelse.
•
Borgeren støttes, så vidt det er muligt, i at forblive i egen bolig
• Visitation af ydelser sker på baggrund af en grundig individuel helhedsorienteret
vurdering af borgerens situation og konkrete behov for støtte.
Indsatsen skal være løsningsfokuseret og tage udgangspunkt i et rehabiliterende perspektiv,
med borgeren i centrum. Indsatsen skal ikke være mere omfattende/ indgribende, end der er
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behov for. Lolland Kommune har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi, der kan
understøtte borgerens ressourcer.
Det rehabiliterende sigte betyder, at borgeren inddrages og gives ansvar, med henblik på
udvikling af kompetencer til at mestre egen hverdag. Der er fokus på borgerens ressourcer, og
på, hvordan de bringes i spil og udvikles bedst muligt.

Visitationspraksis

ANMODNING

VISITATION

CSS bliver bekendt
med borgers behov
via borger, værge,
samarbejdspartnere,
sygehus mv.

I Lolland Kommune

Sagsbehandler
afdækker
henvendelsesårsag og
borgers behov

Sagsbehandler:
Træffer afgørelse i
forhold til indsatsen
Udarbejder mål og
indsatsplan
Sagsbe
handler
udarbej
der
VUM

Bevilger indsatsen
Planlægger
opfølgning
Sender
afgørelsesbrev til
borger inkl.
klageskema

Borger henvises
direkte af
sagsbehandler til
SocialStyrken mhp
rådgivning og
vejledning eller til en
rehabiliterende indsat
jf. SEL § 82 a eller b
eller borger
henvender sig selv til
SocialStyrken

Borger modtager
afgørelse:
-

På bevilgede
ydelser
Afslag på
anmodning
Henvisning til
uvisiteret indsats

OPFØLGNING
Løbende
opfølgning
foretages af
sagsbehandler
der vurderer:
Om borger
profiterer af
indsatsen og
skal fortsætte
med støtte
Om der er
behov for en
mindre
indgribende
indsats
Om der er
behov for et
øget
støttebehov
Om målet er
nået og
indsatsen kan
ophøre

Socialpædagogis
k støtte
iværksættes
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Uddybning af visitationsprocedure:
Anmodning om socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85, skal rettes til Visitationen i Center for
Social Service.
Henvendelser kan komme fra borgere, pårørende/ andet netværk, praktiserende læge,
vagtlæge, sygehus, udfører eller andre samarbejdspartnere.
Visitationen i Center for Social Service kan kontaktes pr. telefon og mail på hverdage mellem
kl. 8.00 -15.00. Ved behov for direkte kontakt med sagsbehandler, kan dette foregå på
hverdage i telefontiden fra kl. 8.30 til 9.30. Ved kontakt uden for dette tidsrum kan der lægges
besked og borgeren kontaktes indenfor 3 hverdage.
For at sikre, at borgerens sag behandles optimalt, kan der være behov for at
indhente/videregive oplysninger mellem samarbejdspartnere. I så fald skal der indhentes
skriftligt eller mundtligt samtykke fra borgeren. Når det drejer sig om helbredsmæssige
oplysninger, skal der foreligge skriftligt samtykke. (jf. Persondataloven §§ 7 & 8).
Sagsbehandler afdækker henvendelsen og foretager en konkret og individuel vurdering af om
borgeren er omfattet af målgruppen for socialpædagogisk støtte.
Borgeren kan afhængigt af anmodningen henvises til rådgivning og vejledning eller til afklaring
af behovet for et uvisiteret tilbud jf. SEL § 82 a eller b.
Hvis sagsbehandleren vurderer, at borgeren er i personkredsen og har behov for støtte,
aflægges borger et besøg, mhp afklare funktionsniveau, behov for støtte, borgerens motivation
samt målet for indsatsen. I særlige tilfælde kan der være behov for, at iværksætte et tilbud
akut, inden visitationsbesøget har været aflagt. Visitationsbesøget vil efterfølgende blive
foretaget hurtigst muligt.
En ansøgning skal altid behandles ud fra alle de muligheder der findes, for at give hjælp efter
den sociale lovgivning, og ud fra om der kan søges hos anden myndighed eller lovgivning
(retssikkerhedsloven § 5)
Ved behov for socialpædagogisk støtte skal indsatsen vurderes til, at have væsentlig betydning
for borgerens muligheder for at opnå og fastholde egen identitet samt have væsentlig
betydning for, at borgeren kan opnå en mere aktiv livsudfoldelse, og et så selvstændigt liv
som muligt.
Tilbud om socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85 vil altid bero på en konkret individuel
vurdering, både i relation til de opgaver som borgeren ikke selv kan klare, og i relation til
eventuelle andre indsatser borgeren modtager.
Øget fokus på borgerens medinddragelse og retssikkerhed har skærpet kravet til den skriftlige
dokumentation fra både visitationen og udfører.
Sagsbehandler træffer afgørelse, som meddeles borgeren skriftligt. Hvis der bevilges en
indsats, som beskrevet i kvalitetsstandarden, udarbejder sagsbehandleren herefter en
indsatsplan i samarbejde med borgeren. Indsatsplan udarbejdes på baggrund af udredning i
VUM. Indsatsplanen indeholder de overordnede mål for den tildelte indsats. De opsatte mål
skal være specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbestemte. (SMART) og skal
være retningsgivende for leveringen af indsatsen samt danne grundlag for systematisk
opfølgning.
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Afgørelsen indeholder de tildelte indsatsområder, målet for indsatsen, forventet opfølgning
samt klagevejledning. Ved anmodning om socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85 træffer
visitator afgørelse senest inden for 8 uger.
Klagemuligheder:
I henhold til Retssikkerhedslovens § 60 stk. 2, er det kun den som afgørelsen omhandler, der
har ret til at klage. Såfremt andre klager på borgerens vegne, skal der foreligge en erklæring
om partsrepræsentation, hvori klageberettigede borger giver fuldmagt til, at en navngiven
person må være part i sagen og klage på borgerens vegne.
Det er kun muligt, at klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse i konkrete
enkeltsager, det vil sige, hvis borgeren ikke er tildelt den indsats, borgeren selv mener at have
behov for. Der er ikke adgang til at klage til Ankestyrelsen over det generelle serviceniveau i
kommunen (jf. Retssikkerhedslovens § 60) eller hvorfor en given ydelse ikke er et tilbud.
Klagen skal inden 4 uger, fra at borgeren har modtaget afgørelsen, være modtaget i
Visitationen – Social og Arbejdsmarked, som genvurderer sagen jf. Retssikkerhedsloven § 66.
Klagen sendes til:
Visitationen – Center for social Service
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
Ved en klage er Visitationen i Center for Social Service forpligtet til at genvurdere afgørelsen jf.
Retssikkerhedsloven § 66, indenfor 4 uger efter modtagelse af klagen. Fører genvurderingen
ikke til et for borgeren, tilfredsstillende resultat, sendes klagen inklusiv sagens akter til
behandling i Ankestyrelsen.
Opfølgning:
Visitationen er jf. Lov om Social Service § 148 forpligtet på løbende at følge op på de enkelte
sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål.
Hvis borgeren er bevilget støtte i mere end et år foretages der, som udgangspunkt, opfølgning
én gang årligt. Hvis der sker væsentlige ændringer i borgerens funktionsniveau foretages der
ligeledes opfølgning mhp at justere mål og indsatsplan.
Hvis borgerens behov for socialpædagogisk støtte ændrer sig, har borgeren, jf.
Retssikkerhedslovens § 11 stk. 2, pligt til at oplyse Visitationen om dette. Sagsbehandleren
revurderer herefter behovet for støtte. Udfører er, uanset om der skal foretages opfølgning
eller foretages revisitation forpligtet til at dokumentere i borgerens indsatsplan og på
anmodning sende status til sagsbehandler.
Ved opfølgning og revurdering inddrages såvel mål for indsatsen, § 141 handleplaner, status
og pædagogiske planer. Udfører, er forpligtiget til at medinddrage samarbejdspartnere, samt
videregive relevante oplysninger til Visitationen.
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14. Personkredsen for socialpædagogisk støtte
§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og
hjælp af fædigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer.
Formål:
Formålet med at yde støtte efter serviceloven til voksne med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer er, at fremme den enkeltes mulighed for at
udvikle sig og for at klare sig selv, eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at
udvikle sig og benytte egne potentialer, i det omfang der er muligt for den enkelte. Derudover
er formålet at medvirke til at sikre, at den enkelte kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau,
og yde kompensation, omsorg og pleje.
Kommunen skal tilbyde socialpædagogisk støtte, hvis behovet skyldes et betydeligt nedsat
psykisk eller fysisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, da borgeren skal have
mulighed for at leve og udfolde sig på lige fod med andre.
Formålet med støtten/ hjælpen, herunder hvilke typer opgaver, der skal bevilges hjælp til, er
afgørende for om støtten/ hjælpen skal bevilges jf. Servicelovens § 83 eller § 85.
Hvis det er nødvendigt, at hjælperen er til stede under udførelsen af hele aktiviteten, skal
hjælpen bevilges i henhold til servicelovens § 83.
Personkreds:
Bevilling af socialpædagogisk støtte kræver, at borgeren er omfattet af personkredsen for
støtte. Borger skal vurderes om, de er i personkredsen i forhold til den enkelte funktion eller
aktivitet. Det betyder, at den enkelte borger kan være i personkredsen for nogle aktiviteter
eller funktioner, men ikke er det for andre.
Behovet for støtte skal:
-

Falde ind under den form for støtte, der er omfattet af bestemmelsen
Skyldes borgerens betydelige funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer.

Borgeren kan fx støttes til at fastholde egen identitet eller få et mere aktivt liv gennem
optræning og genoplæring i almindelige færdigheder. Selvstændiggørelse og udvikling af
personlige færdigheder kan også være et mål, ligesom mere intensiv og omsorgsbetonet støtte
kan være en mulighed. Det er ikke et krav, at borgeren bliver bedre til at udføre de opgaver,
der volder problemer. Vedligeholdelse af færdigheder kan også falde inden for bestemmelsen.
Betydelig funktionsnedsættelse og særlige sociale problemer:
Borgerens behov for støtte skal være betinget af funktionsnedsættelse eller særlige sociale
problemer. Det betyder, at der skal være årsagssammenhæng mellem funktionsnedsættelse
og behovet for støtte. Det er ikke et krav, at funktionsnedsættelsen eller de særlige sociale
problemer er varige.
Særlige sociale problemer kan være stof- og alkoholmisbrug, eller at borgeren har svært ved
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at begå sig socialt i samfundet. Hvis borgeren på anden vis kan få opfyldt sit støttebehov, kan
borgeren ikke få bevilget socialpædagogisk støtte jf. Serviceloven § 85.
Socialpædagogisk støtte bevilges til borgere, der har ressourcer til at kunne klare sig selv på
nogle områder, men samtidig har behov for hjælp på andre områder
Ved vurdering af, om borgeren er omfattet af personkredsen for socialpædagogisk støtte, skal
der laves en samlet vurdering af, om borgeren opfylder betingelserne. Der vil ofte være tale
om en cirkulær vurdering, hvor de forskellige forhold indbyrdes påvirker hinanden. Når en
borger har brug for støtte, vil funktionsnedsættelsen i sig selv gøre, at borgeren har behov for
hjælp i mange væsentlige sammenhænge. Funktionsnedsættelsens betydning for borgeren
bliver derfor i højere grad indgribende og vil ofte være af betydelig karakter.
Udmåling af socialpædagogisk støtte:
Hvis borgeren er i målgruppen, skal kommunen afklare hvor meget støtte, der kan bevilges.
Udmålingen er nært forbundet med kompensationsprincippet.
Kompensationsprincippet:
Samfundet tilbyder mennesker med en funktionsnedsættelse en række ydelser og hjælp for
at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktionsevne mest muligt.
Det betyder, at kommunen konkret skal vurdere, hvordan borgeren kan få kompenseret sit
behov for støtte til en given funktion eller aktivitet. Borgeren skal så vidt muligt kunne leve og
udfolde sig på samme vis som andre. Det er den enkelte borgers situation og behov, der er
afgørende for, hvornår borgeren er kompenseret for sit støttebehov i forhold til andre.

15. Forskellen på serviceloven § 83 og § 85
Ankestyrelsen (AST) har i principafgørelse 10-19 og 11-19 beskrevet personkredsen og
retningslinjerne for socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85 samt, hvornår støtten skal
leveres i henhold til Servicelovens § 83.
Hvis borgeren er i personkredsen til støtte eller hjælp, er det formålet med hjælpen og typen
af opgaver, der er afgørende for, hvilken bestemmelse der skal anvendes. Det betyder, at
selvom borgeren har en psykisk funktionsnedsættelse, kan denne være berettiget til hjælp
efter bestemmelsen om personlig og praktisk hjælp jf. SEL § 83. Det er altså ikke afgørende
for valg af bestemmelse, om borgeren kan deltage i opgaverne.
Hvis borgeren har brug for hjælp til praktiske opgaver og personlig pleje, og hjælperen skal
være tilstede under udførelsen, så skal hjælpen som udgangspunkt bevilges efter
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Servicelovens § 83.
Hjælpen bevilges jf. SEL § 83:
Fx hjælp til bad:
En borger med psykisk funktionsnedsættelse bliver angst og går i panik ved udførelsen af de
daglige peronlige og praktiske opgaver. Borgeren har behov for, at der er en person, som
guider og motiverer til at udføre opgaven. Borgeren får ikke udført opgaven, hvis der ikke er
en person til stede under aktiviteten.
Det er nødvendigt, at hjælperen er til stede under hele opgaven, ellers vil borgeren ikke få
det udført.
Borgeren har brug for kompenserende hjælp efter bestemmelsen om personlig og praktisk
hjælp -> § 83

Hjælpen bevilges jf. SEL § 85
Fx praktiske opgaver:
Borgeren har behov for, at der er en, som hjælper med at planlægge opgaverne og har brug
for en, der kan nedbryde de enkelte opgaver, og skematisere dem. Når bostøtten har
forklaret, hvordan opgaven skal udføres, så kan borgeren selv udføre opgaven.
Bostøtten behøver derfor ikke være tilstede, når borgeren skal udføre de enkelte opgaver.
Borgeren har brug for socialpædagogisk støtte til at strukturere opgaven -> SEL § 85.

Hvornår har det betydning for borgeren, hvilken bestemmelse der anvendes:
Valget af bestemmelse har betydning i de situationer, hvor borgeren får mulighed for at få
hjælp fra andre hjælpeordninger i serviceloven.
Det er i følgende situationer:
-

Mulighed for at pege på en anden leverandør af hjælpen jf. SEL § 91
Brug af selvudpeget hjælper jf. SEL 94
Brug af bytteretten jf. SEL § 94 a
Kontant tilskud jf. SEL § 95.

Retten til ovenstående gælder kun, hvis hjælpen er bevilget efter bestemmelsen om personlig
og praktisk hjælp jf. SEL § 83.
Hvis borgeren er bevilget socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85, vil borgen ikke have ret til
ovenstående.

16. § 141 handleplan, status og pædagogisk handleplan
§ 141 handleplan:
Jf. Lov om Social Service § 141 stk. 1-4, skal Center for Social Service tilbyde, at udarbejde en
handleplan til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer
med særlige sociale problemer.
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Sagsbehandler tilbyder borgeren en handleplan jf. SEL § 141 i forbindelse med bevilling af
socialpædagogisk støtte, når der er behov for det, f.eks. ved bevilling af socialpædagogisk
støtte i forbindelse med botilbud, ved bevilling af omfattende støtte eller, hvis der er indsatser
fra mange forskellige aktører og et behov for koordinering af indsatserne. Handleplanen
udarbejdes som udgangspunkt i dialog med borgeren samt på baggrund af en VUM udredning
af borgerens funktionsniveau og behov for støtte. Borgerens indsatsplan, hvor der angives
indsatsformål og indsatsmål samt dato for opfølgning, er en del af handleplanen. Handleplanen
evalueres som udgangspunkt én gang årligt, som oftest i forbindelse med et opfølgnings- eller
handleplansmøde.
Skriftlig status, når borger modtager støtte i Lolland Kommune:
Den pædagogiske medarbejder kan udfærdige en skriftlig status, som supplement til
evaluering af indsatsplanen. Status udfærdiges, som udgangspunkt, ved opfølgning af den
visiterede støtte eller ved andet behov herfor.
Sker der ændringer, der har betydning for indsatsen, skal visitator kontaktes. Det er
sagsbehandleren, der har det endelige ansvar for opfølgning af den bevilgede støtte og afgør,
om der skal foretages en revurdering.
Pædagogisk handleplan og skriftlig status når borger modtager støtte uden for kommunen:
Såfremt borgeren modtager støtte uden for Lolland Kommune, er den pædagogiske
medarbejder forpligtet til, at udarbejde og indsende en pædagogisk handleplan, der tager
udgangspunkt i indsatsmålene. En pædagogisk handleplan er mere detaljeret end en § 141
handleplan. Det er ikke altid muligt for borgeren at arbejde med mange indsatmål på en gang,
medarbejderen prioriterer derfor rækkefølgen sammen med borgeren. Den pædagogiske plan
skal indeholde en beskrivelse af, hvordan de enkelte indsatsmål er prioriteret i det konkrete
arbejde.
Den pædagogiske medarbejder udfærdiger efterfølgende skriftlig status, der indeholder
evaluering af de opstillede mål. Status udarbejdes i forbindelse med opfølgning eller ved behov
herfor, dog mindst en gang om året.
Det skal løbende vurderes, om de opstillede mål fortsat er relevante. Sker der ændringer, der
har betydning for indsatsen, skal visitator kontaktes. Det er sagsbehandleren, der har det
endelige ansvar for opfølgning af den bevilgede støtte og afgør, om der skal foretages en
revurdering. Udarbejdelse af handleplan, status og evaluering af handleplan skal, så vidt
muligt, ske i samarbejde med borgeren.
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Bilag 1 – Uddrag af Lov om Social Service
Formål og område
§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at
udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre
livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og
på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er
muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel
vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.
Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Afsnit II
Forebyggelse, rådgivning og vidensudvikling
Kapitel 3
Kommunens rådgivning
§ 10. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis
rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe
borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i
stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i
forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning.
Stk. 2. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om
den enkelte har behov for anden form for hjælp efter denne eller anden lovgivning.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde rådgivning om valg af hjælpemidler og
forbrugsgoder samt instruktion i brugen heraf. Opgaven kan varetages i samarbejde med
andre kommuner.

Voksne
§ 12. Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om
rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.
Stk. 2. Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
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Kapitel 15 a
Tidlig forebyggende indsats
Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte
§ 82 a. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale
problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale
problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret
hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.
Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil
kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at
funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
§ 82 b. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale
problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale
problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om tidsbegrænset
individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til
udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en forudsætning, at
kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre modtagerens aktuelle
funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer
forværres.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Sociale akuttilbud
§ 82 c. Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive sociale akuttilbud. Oprettelse og drift
kan ske i samarbejde med andre kommuner, regioner og private leverandører.
Stk. 2. Formålet med et socialt akuttilbud er at tilbyde personer med psykiske lidelser akut
støtte, omsorg og rådgivning.
Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige
§ 82 d. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale
problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale
problemer, kan kommunalbestyrelsen tilbyde støtte efter §§ 82 a og 82 b etableret i
samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Det er en forudsætning, at
kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre det aktuelle
funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer
forværres.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
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Kapitel 16
Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter
§ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
1) personlig hjælp og pleje,
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og
3) madservice.
Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre
disse opgaver.
Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen
vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed
nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1.
Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske
færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den
enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov.
Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal
kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83.
Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79.
Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en
demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden
med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).
§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp
til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 141. Når der ydes hjælp til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social
pension, efter afsnit V, skal kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er
hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2 og 6. Ved
denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren
og omfanget af indsatsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til
1) personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
2) personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan
opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de
personlige udviklingsmuligheder.
Stk. 3. Handleplanen skal angive
1) formålet med indsatsen,
2) hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet,
3) den forventede varighed af indsatsen og
4) andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling,
hjælpemidler m.v.
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Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i
samarbejde med denne.
Stk. 5. Når en person visiteres til et socialt døgntilbud efter §§ 107-110 eller til et
behandlingstilbud for stofmisbrugere efter § 101, skal relevante dele af handleplanen eller den
helhedsorienterede plan udleveres til tilbuddet.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsens forpligtelser efter stk. 1-5 gælder ikke for personer, der
tilbydes anonym, ambulant behandling af stofmisbrug efter § 101 a.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at handleplanen, jf. stk. 1 og 2, kan erstattes af
en helhedsorienteret plan, når der er tale om borgere med komplekse og sammensatte
problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et
koordinationsbehov forbundet hermed. Borgeren skal give samtykke til, at handleplanen
erstattes af en helhedsorienteret plan. Erstattes handleplanen med en helhedsorienteret plan,
skal kravene i stk. 3 og 4 fortsat opfyldes.

§ 148. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov,
jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fører tilsyn med de
tilbud, som kommunalbestyrelsen i denne kommune i forhold til den enkelte person har truffet
afgørelse om, jf. § 3, stk. 1. Tilsynet omfatter ikke det generelle driftsorienterede tilsyn, jf.
§ 148 a og lov om socialtilsyn.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov,
jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal løbende følge
de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen
skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp.
Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med
denne.
Bilag 2 – Uddrag af Forvaltningsloven
Kapitel 3 a
Oplysningspligt m.v.
Sagens oplysning m.v.
§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i
tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.
§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om
1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp
de er berettiget til, og
2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som
led i sagsbehandlingen.
Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning
for hjælpen.
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§ 11 b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til,
at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle
sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden
samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og § 11 c.
Kapitel 10
Almindelige klageregler
Klageadgang
§ 60. Når det fremgår af lovgivningen, kan kommunalbestyrelsens, herunder jobcenterets,
afgørelser og afgørelser efter § 109, stk. 3, og § 110, stk. 3, i lov om social service, der
træffes af lederen af boformen, indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg.
Stk. 2. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Dog
kan klager over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter § 33, stk. 1, og §§ 49
og 65 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tillige indbringes for Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
Stk. 3. Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal
være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene, kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
§ 61. Hvis der opstår uenighed mellem kommuner om deres forpligtelser, kan sagen
indbringes for Ankestyrelsen.
Pligt til at genvurdere sagen
§ 66. Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen, vurdere,
om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal en klage først
afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Er en afgørelse truffet efter
bemyndigelse, jf. § 9, stk. 11, skal klagen sendes til og vurderes af den kommune, der efter §
9, stk. 7 eller 9, eller § 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter lov om social service.
Stk. 2. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for
afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen. Social- og indenrigsministeren kan
fastsætte regler om, at myndigheden skal benytte et særligt skema som led i genvurderingen.
Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
Klagefrister
§ 67. Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse
om afgørelsen.
Stk. 2. Direktøren kan se bort fra, at fristerne ikke er overholdt, når der er særlig grund
hertil. Afgørelser om at se bort fra klagefrister og afgørelser om klagefristernes beregning kan
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
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