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Forord
Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for den støtte der ydes til borgerne i
Tårnby Kommune.
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Handicap- og Psykiatricenter
Ydelser i Handicap- og Psykiatricenter tilrettelægges i samarbejde med den enkelte ud fra en konkret og
individuel vurdering af pågældendes behov og forudsætninger. Afgørelser træffes på baggrund af faglige og
økonomiske hensyn.

§ 85 – Udviklende hjemmevejledningsforløb
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 85 i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

Ydelsen dækker et moderat til svært støttebehov
som følge af betydelig nedsat funktionsevne, hvor
det vurderes, at den nedsatte funktionsevne kan
udvikles. Udviklingsbehovet har ofte betydning for
borgerens evne til at mestre tilværelsen i egen bolig
og lokalsamfundet.
Borgeren udvikler sine færdigheder inden for blandt
andet praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg og
det sociale liv.
Ydelsen kan vare op til 6 måneder med mulighed for
forlængelse, men vurderes konkret og individuelt.

Hvad er formålet med ydelsen?

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Ydelsen har til formål at udvikle den nedsatte
funktionsevne, således at borgeren kan mestre
tilværelsen i egen bolig tilstrækkeligt og gøre brug
af nødvendige tilbud i lokalsamfundet. Ydelsen har
ofte et særligt fokus på specifikke daglige gøremål,
sociale kompetencer eller at introducere til
etablerede tilbud i lokalsamfundet, som har særlig
betydning for borgerens tilværelse.









Undervisning og læring i selvstændig
udførelse af daglige opgaver
Guidning, træning og rådgivning i
opretholdelse af sociale netværk
Oplæring og mestring til at administrere
personlige forhold
Læring om og mestring af
konfliktsituationer
Guidning og oplæring i tilrettelæggelsen af
egen økonomi, så det bliver overskueligt for
vedkommende
Oplæring i mestring af indkøb
Træning i at transportere sig selv til
behandling og lægebesøg
Oplæring i håndtering og læsning af post
evt. vha. digitale elektroniske hjælpemidler
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Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Undervisning i konkrete redskaber til at
klare dagligdagen
At yde motiverende samtaler og udvikle
borgerens kommunikative evner
Social træning i at indgå i netværk

I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp
samt rehabilitering (§ 83), genoptræning (§ 86) eller
ledsagelse (§ 97).
Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagerens
deltagelse.
Udføreren yder ikke oplæring i madlavning.
Som udgangspunkt ydes der ikke § 85 til
hjemmevejledning, når borger bor i forældrehjem.
Der gives som udgangspunkt ikke § 85 støtte til
personer hvis deres primære problemstilling er
kriminalitet eller personer som står uden bolig.
Der ydes ikke ledsagelse til
behandling/læge/hospital

Hvem kan modtage ydelsen?

Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer med
behov for socialpædagogisk bistand til at udvikle
færdigheder.
Ydelsen kan bevilges til personer med et moderat
og svært støttebehov, som vurderes at profitere af
et udviklingsforløb. Borgeren skal være motiveret
for at deltage og som udgangspunkt have egen
bolig.

Ydelsens omfang?

Vurderes konkret og individuelt.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Støtten leveres af Tårnby Kommunes egne
støttekorps.

Kompetencekrav til udføreren?

Afhænger af opgaven.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal samarbejde med hjemmevejlederen
om formålet med ydelsen og indgår aktivt i eget
udvikling.

Hvad koster ydelsen?

Der er ikke brugerbetaling på socialpædagogisk
støtte.
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Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At borgeren udvikler sine færdigheder og sit
funktionsniveau.
Sagen behandles indenfor for de besluttede
sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen
minimum en gang årligt.
Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede mål
for handleplanen og bestillingen.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?
Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 85 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen
er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive
revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke,
vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.

Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 85 – Bevarende hjemmevejledning
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 85 i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

Ydelsen dækker et moderat til svært støttebehov
som følge af betydelig nedsat funktionsevne, hvor
det umiddelbart vurderes, at den nedsatte
funktionsevne ikke kan udvikles ved andre indsatser
eller tilbud. Behovet for at bevare funktionsevnen
har ofte betydning for borgerens evne til at mestre
tilværelsen i egen bolig og lokalsamfundet.
Ydelsen kan være længerevarende, hvor
hjemmevejlederen i samarbejde med borgeren
hjælper og støtter borgeren i egen bolig og
lokalsamfundet, så borgeren kan mestre egen
tilværelse tilstrækkeligt.

Hvad er formålet med ydelsen?

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Ydelsen har til formål at bevare funktionsevnen,
således at borgeren kan mestre tilværelsen i egen
bolig tilstrækkeligt og gøre brug af nødvendige
tilbud i lokalsamfundet. Ydelsen har ofte fokus på
specifikke daglige gøremål, sociale kompetencer
eller etablerede tilbud i lokalsamfundet, som har
særlig betydning for borgerens tilværelse.







Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Mestring af personlige forhold
Guiding og vejledning i personlige netværk
Mestring af konfliktsituationer
Guidning i selvstændig udførelse af daglige
opgaver
Fastholde relevante og nødvendige
mestringsstrategier
Fastholde konkrete redskaber til at
håndtere dagligdagen

I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp
samt rehabilitering (§ 83), genoptræning (§ 86) eller
ledsagelse (§ 97).
Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagerens
deltagelse.
Udføreren yder ikke oplæring i madlavning.
Som udgangspunkt ydes der ikke § 85 til
hjemmevejledning, når borger bor i forældrehjem.
Der gives som udgangspunkt ikke § 85 støtte til

7

TÅRNBY KOMMUNE
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

personer hvis deres primære problemstilling er
kriminalitet eller personer som står uden bolig.
Der ydes ikke ledsagelse til
behandling/læge/hospital
Hvem kan modtage ydelsen?

Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer med
behov for socialpædagogisk bistand, hvor det
vurderes muligt at bevare et tilstrækkeligt
funktionsniveau.
Ydelsen kan bevilges til personer med et moderat til
svært behov som følge af betydelig nedsat
funktionsevne. Borgerens udviklingsmuligheder skal
som udgangspunkt hovedsageligt være at fastholde
nuværende funktionsevne. Behovet skal ikke kunne
tilgodeses ved andre tilbud eller indsatser, som
f.eks. rehabiliteringsforløb, personlig og praktisk
hjælp, regionale behandlingstilbud eller etablerede
tilbud i lokalsamfundet.

Ydelsens omfang?

Vurderes konkret og individuelt.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Støtten leveres af Tårnby Kommunes egne
støttekorps.

Kompetencekrav til udføreren?

Afhænger af opgaven.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal samarbejde med hjemmevejlederen
om formålet med tilbuddet og indgår aktivt med
formålet med ydelsen.

Hvad koster ydelsen?

Der er ikke brugerbetaling på pædagogisk støtte.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

Sagen behandles indenfor for de besluttede
sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen
minimum en gang årligt.
Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede mål
for handleplanen og bestillingen.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?
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Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 85 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen
er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive
revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke,
vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 85 – Kontaktperson
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 85 i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

Ydelsen dækker et moderat og sporadisk behov som
følge af betydelig nedsat funktionsevne. Behovet
kan ofte tilgodeses via telefonisk støtte og
vejledning ved midlertidigt opståede behov,
suppleret med korte og få hjemmebesøg.

Hvad er formålet med ydelsen?

Ydelsen har til formål at fastholde og forebygge tab
af tillærte færdigheder i forlængelse af et afsluttet
hjemmevejledningsforløb.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Guide og mestring ved midlertidige opståede
problemer som f.eks.:
-

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Støtte ved oplevet uenighed og
konfliktsituationer
Støtte til forståelsesmæssige spørgsmål
Støttende samtaler

I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp
samt rehabilitering (SEL § 83), genoptræning (SEL §
86) eller ledsagelse (SEL § 97).
Ledsagelse til behandling og lægebesøg
Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagerens
deltagelse.
Udføreren yder ikke oplæring i madlavning.
Som udgangspunkt ydes der ikke § 85 til botræning,
når borger bor i forældrehjem.
Der gives som udgangspunkt ikke § 85 støtte til
personer hvis deres primære problemstilling er
kriminalitet eller personer som står uden bolig.

Hvem kan modtage ydelsen?

Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer med
behov for socialpædagogisk bistand som:





Har et moderat og sporadisk støttebehov
Vurderes at profitere af etablerede
systemer, og som har eller ukompliceret
kan få kontakt hertil
Udgangspunkt har gennemgået et forløb
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efter SEL § 85.
Ydelsens omfang?

Vurderes konkret og individuelt.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Støtten leveres af Tårnby Kommunes egne
støttekorps.

Kompetencekrav til udføreren?

Afhænger af opgaven.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal samarbejde med hjemmevejlederen
om formålet med tilbuddet og indgår aktivt med
formålet med ydelsen.

Hvad koster ydelsen?

Der er ikke brugerbetaling på socialpædagogisk
støtte.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At borgeren bevarer tillærte færdigheder efter endt
hjemmevejledningsforløb.
Sagen behandles indenfor for de besluttede
sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen
minimum en gang årligt.
Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede mål
for handleplanen og bestillingen.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?
Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 85 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen
er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive
revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke,
vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk
att: Handicap- og Psykiatricenteret

11

TÅRNBY KOMMUNE
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

§ 85 – Intensive hjemmevejledningsforløb
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 85 i Lov om social service

Formål med ydelsen?

Formålet med ydelsen er, at den enkelte borger
kan mestre tilværelsen i egen bolig, og opnår størst
mulig selvstændighed. Ydelsen har til formål at
forebygge behovet for en mere indgribende
indsats.
Ydelsen har til formål at opøve og udvikle den
nedsatte funktionsevne, således at borgeren kan
mestre tilværelsen i egen bolig tilstrækkeligt, og
gøre brug af nødvendige tilbud i lokalsamfundet.
Ydelsen har ofte et særligt fokus på at gøre
borgeren modtagelig og motiveret for at udføre
specifikke daglige gøremål, øve sig i/eller opnå
sociale kompetencer samt introducere til
etablerede tilbud i lokalsamfundet, som har særlig
betydning for borgerens tilværelse.

Hvilket behov dækker ydelsen?

Målgruppen er borgere med
udviklingsforstyrrelser, som har et omfattende
behov for støtte som følge af deres betydelig
nedsat funktionsevne, hvor det vurderes, at den
nedsatte funktionsevne kan udvikles inden for en
afgrænset periode.
Borgeren skal være motiveret for at deltage og
som udgangspunkt have egen bolig.

Ydelsens omfang?

Ydelsen er et kortere, fleksibelt og intensivt
udviklingsforløb, med et højere ugentligt antal
støttetimer end ved udviklende hjemmevejledning.
Der kan gives op til 10 timer pr. uge., hvor
borgeren i samarbejde med hjemmevejlederen
udvikler sine færdigheder inden for praktiske
opgaver i hjemmet, egenomsorg og det sociale liv.
Ydelsen kan vare fra 3 - 6 måneder med mulighed
for forlængelse, men dette vurderes konkret og
individuelt.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

-

Mestringsstrategier ift. at bryde social
isolation.
Guidning, træning og rådgivning i
opretholdelse af sociale netværk
Undervisning og læring i selvstændig
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-

-

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

udførelse af daglige opgaver
Oplæring i mestring af indkøb
Undervisning i konkrete redskaber til at
klare dagligdagen
Oplæring og mestring til at administrere
personlige forhold
Læring om og mestring af
konfliktsituationer
Guidning og oplæring i tilrettelæggelsen af
egen økonomi, så det bliver overskueligt
for vedkommende
Træning i at transportere sig selv til
behandling og lægebesøg
Oplæring i håndtering og læsning af post
evt. vha. digitale elektroniske hjælpemidler
At yde motiverende samtaler og udvikle
borgerens kommunikative evner

I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp
samt rehabilitering (SEL §83), genoptræning (SEL
§86) eller ledsagelse (SEL §97).
Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagerens
deltagelse.
Udføreren yder ikke oplæring i madlavning.
Som udgangspunkt ydes der ikke § 85 til
hjemmevejledning, når borger bor i forældrehjem.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Støtten leveres af Tårnby Kommunes eget
støttekorps – Bo- og Støtteenheden.

Kompetencekrav til udføreren?

Afhænger af opgaven.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal samarbejde med hjemmevejlederen
om formålet med ydelsen og indgår aktivt i eget
udvikling.

Kvad koster ydelsen?

Der er ikke brugerbetaling på socialpædagogisk
støtte.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

Sagen behandles indenfor for de besluttede
sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen
minimum en gang årligt. Dog skal indsatsen
evalueres efter 3. mdr.

13

TÅRNBY KOMMUNE
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 85 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at
afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter
blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din
anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.

Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk
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§ 85 – DAT-forløb
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 85 i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

Behovet for at opøve psyko-sociale færdigheder og
blive bevidst om egen adfærd og de færdigheder der
kan hjælpe borgeren med at ændre mønstre.
Herunder opmærksomhedsfærdigheder, hold- ud
færdigheder, relationsfærdigheder og færdigheder
der regulerer følelserne.

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgerne bliver recovered- komme sig ved hjælp af
empowerment. Sådan at borgerne får færdigheder til
at få magten i eget liv

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Psyko-sociale færdigheds grupper hvor der undervises
og trænes i følgende færdigheder:
opmærksomhedsfærdigheder, hold-ud færdigheder,
relationsfærdigheder og færdigheder der bevidstgøre
regulering af følelser. I forløbet indgår der
hjemmeopgaver som den enkelte borgere skal
arbejde med mellem træningsdagene

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

ADL træning og almindelig hjemmevejledning til
praktisk hjælp og rengøring

Hvem kan modtage ydelsen?

Målgruppen er borgere med psykosociale
udfordringer, følelsesmæssige vanskeligheder og en
adfærd der kan hæmme et meningsfyldt liv. Det kan fx
være spiseforstyrrelse, selvskade, angst og andre
problemer.
For at kunne deltage i gruppen må borgeren ikke være
i vanemæssigt misbrug, være psykotisk eller have en
svær behandlingsdom.

Ydelsens omfang?

DAT forløbet afholdes over 10 uger og der er opstart
3-4 gange om året. Der planlægges ligeledes at køre
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flere grupper samtidig afhængig af efterspørgslen
Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

DAT forløbene afholdes af Det Socialpsykiatriske Team

Kompetencekrav til udføreren?

Har gennemført DAT uddannelse på min 10 gange

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

At være deltagende, overholde den gensidige
tavshedspligt i DAT gruppen samt arbejde med sine
hjemmeopgaver.

Hvad koster ydelsen?

Ydelsen er gratis for borgeren.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At borgerne oplever at de får færdigheder til at
mestre eget socialt liv samt tilegne sig magten i eget
liv til at komme sig og blive recovered.

Hvordan følges op på ydelsen?

I 2019 evaluerer vi ved endt gruppeforløb vha. af
deltagernes tilbagemelding på følgende 3 spørgsmål:
-

Hvordan har det været for dig at deltage?
Godt – mindre godt - dårligt

-

Kan du bruge de færdigheder, som du har og
trænet i forbindelse med undervisningen?
Meget - Lidt – Slet ikke

-

Hvilke færdigheder kan du bruge?

Derudover vil forløbet blive evalueret af underviserne.
Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Borgerne vil have gavn af støtte til hjemmeopgaven
for at få det fulde udbytte af forløbene. Nogle af
borgerne vil have behov at blive fulgt til
undervisningen.

16

TÅRNBY KOMMUNE
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 85 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at
afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter
blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din
anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk
att: Handicap- og Psykiatricenteret
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§ 85 – Gruppeforløb/ Gruppevejledning
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 85 i Lov om social service

Hvad er formålet med ydelsen?

Ydelsen har til formål at opøve og udvikle
borgerens nedsatte funktionsevne, således at
borgeren kan mestre tilværelsen i egen bolig
tilstrækkeligt, og gøre brug af nødvendige tilbud i
lokalsamfundet.

Hvilket behov dækker ydelsen?

Ydelsen dækker et let til moderat støttebehov som
følge af en betydelig nedsat funktionsevne, hvor
det vurderes, at den nedsatte funktionsevne kan
udvikles. Udviklingsbehovet har ofte betydning for
borgerens evne til at mestre tilværelsen i egen
bolig og lokalsamfundet.
Ydelsen har til formål, at bruge borgerens
ressourcekapacitet socialt med henblik på at styrke
og udvikle færdigheder, hvor borgeren i
samarbejde med hjemmevejleder og andre
deltagere, inden for tematiserede praktiske
opgaver såsom praktiske opgaver i hjemmet,
egenomsorg, det sociale liv og økonomisk
bistand/vejledning.
Gruppevejledningen gives i mindre grupper, med
cirka 6 deltagere på holdet.
Ydelsen kan vare fra 3 - 6 måneder med mulighed
for forlængelse, men vurderes konkret og
individuelt.
Grupperne vil blive sammensat efter
temaer; Temaerne kan indeholde
nedstående.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

-

Social træning i at indgå i netværk
Guidning, træning og rådgivning i
opretholdelse af sociale netværk
Øvelse i at spejle andre socialt,
kommunikativt
Undervisning og læring i selvstændig
udførelse af daglige opgaver
Oplæring i og mestring af
holdningsdannelse
Læring om og mestring af
konfliktsituationer
Guidning og oplæring i tilrettelæggelsen af
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-

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

egen økonomi, så det bliver overskueligt
for vedkommende
Oplæring i mestring af indkøb
Træning i at transportere sig selv til
behandling og lægebesøg
Oplæring i håndtering og læsning af post
evt. vha. digitale elektroniske hjælpemidler
At yde motiverende samtaler og udvikle
borgerens kommunikative evner

I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp
samt rehabilitering (SEL §83), genoptræning (SEL
§86) eller ledsagelse (SEL §97).
Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagerens
deltagelse.
Udføreren yder ikke oplæring i madlavning.
Som udgangspunkt ydes der ikke § 85 til
hjemmevejledning, når borger bor i forældrehjem.

Hvem kan modtage ydelsen?

Personer med en betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp,
omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder.
Ydelsen er målrettet borgere der skønnes at drage
gavn af fællesgruppeforløb, hvor læringen sker
sammen med andre i en lignende livssituation.
Ydelsen har ofte et særligt fokus på at gøre
borgeren modtagelig og motiveret for at udføre
specifikke daglige gøremål, øve sig i/eller opnå
sociale kompetencer samt introducere til
etablerede tilbud i lokalsamfundet, som har særlig
betydning for borgerens tilværelse.

Ydelsens omfang?

Vurderes konkret og individuelt
Gruppevejledninger vil blive tilrettelagt i ugentlige
forløb.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Støtten leveres af Tårnby Kommunes eget
støttekorps – Bo- og Støtteenheden.

Kompetencekrav til udføreren?

Afhænger af opgaven.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal samarbejde med hjemmevejlederen
om formålet med ydelsen og indgå aktivt i egen
udvikling.
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Kvad koster ydelsen?

Der er ikke brugerbetaling på socialpædagogisk
støtte.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

Sagen behandles indenfor for de besluttede
sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen
minimum en gang årligt. Dog skal indsatsen
evalueres efter 3. mdr.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Tilbuddet er nyt og forventes at kunne udbydes i 2.
kvartal 2019.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 85 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at
afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter
blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din
anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.

Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk
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§ 97 – Ledsagerordning
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 97 i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

At tilbyde ledsagelse til borgere, der ikke kan færdes
alene, for at få mulighed for at deltage i aktiviteter
udenfor hjemmet efter eget valg.

Hvad er formålet med ydelsen?

At give personer med handicap større selvstændighed,
valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Borgere der visiteres til ledsagelse kan frit disponere
over, hvilke aktiviteter pågældende ønsker at benytte
ledsagelse til.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Ledsagelse indeholder ikke socialpædagogisk bistand
eller praktisk hjælp i hjemmet.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere mellem 18 – 65 år med betydelig og varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke kan
fædres alene. Det er endvidere en betingelse, at
borgeren kan give udtryk for, ikke nødvendigvis
verbalt, et ønske om at deltage i selvvalgte aktiviteter
Borgere med sindslidelse er ikke omfattet af
målgruppen.

Ydelsens omfang?

Maksimalt 15 timer om måneden. Der ydes maksimalt
15 timer pr. måned, og i tilfælde af at en borger
modtager andre tilsvarende tilbud modregnes disse.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
ledsager?

Borgeren har ret til selv at udpege en person til at
udføre ledsagelsen. Dog kan man normalt ikke
ansætte en person i nær tilknytning til den borger,
som er visiteret til ledsagelse.

Kompetencekrav til udføreren?

Vurderes konkret og individuelt.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal selv kunne efterspørge ydelsen.
Borgeren skal selv afholde udgifter til ledsagerens
befordring samt andre aktiviteter.

Hvad koster ydelsen?

Ingen brugerbetaling til selve ledsagelsen.
Der kan efter ansøgning fra borger, ydes godtgørelse
en gang om året, til dækning af ledsagerens udgifter.
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Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At overholde de udmeldte sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Sagsbehandler foretager opfølgning minimum en gang
årligt.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Der er mulighed for at opspare ubrugte ledsagertimer
over en periode på 6 måneder. Antallet af opsparede
timer afhænger af det bevilligede timetal.
Med eksempelvis 15 timers ledsagelse om måneden
har du mulighed for at opspare op til 90 timer på 6
måneder.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 97 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er
modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får
du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive
videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 98 - Kontaktperson til døvblinde
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 98 i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

At bryde isolation og give borgeren hjælp til at
kunne klare sin hverdag.

Hvad er formålet med ydelsen?

At bryde den enkelte borgers isolation og bidrage
til, at den pågældende kan leve sit liv så normalt
som muligt.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Kontaktpersonen kan støtte og hjælpe med:




Ledsagelse
Besøge borgeren og være bindeled til
omgivelserne
Brevlæsning/avislæsning.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Almindelig praktisk bistand i og uden for hjemmet.

Hvem kan modtage ydelsen?

Personer over 18 år som er funktionelt døvblinde.
Kriterier for tildeling af ydelsen afhænger af graden
af både høre- og synsnedsættelsen i relation til
mulighed for at kommunikere med omgivelserne.

Ydelsens omfang?

Udmåles efter individuelle behov.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Borgeren skal være med til at finde frem til og
godkende den enkelte kontaktperson.

Kompetencekrav til udføreren?

Vurderes konkret og individuelt.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal samarbejde med kontaktpersonen
om formået med ydelsen.

Hvad koster ydelsen?

Kontaktpersonen er gratis for borgeren.
Borgeren betaler udgifter for sig selv og
kontaktpersonen i forbindelse med ordningen.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

Sagen behandles indenfor for de besluttede
sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Ydelsen revurderes en gang årligt, eller tidligere i de
tilfælde hvor der er sket væsentlige ændringer.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?
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Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 98 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen
er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive
revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke,
vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 100 – Dækning af nødvendige merudgifter
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 100 i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

At give personer med varigt fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse økonomisk kompensation til
dækning af merudgifter som er en direkte konsekvens
af den nedsatte funktionsevne.

Hvad er formålet med ydelsen?

At medvirke til, at personer med en varig og væsentlig
nedsat funktionsevne, bliver kompenseret økonomisk
for de ekstra udgifter der er forbundet med den
nedsatte funktionsevne.

Ydelsens indhold

Økonomisk kompensation til dækning af nødvendige
merudgifter, som personer ellers ikke ville have haft,
hvis ikke pågældende havde haft en fysisk/psykisk
funktionsnedsættelse.
Eksempler på merudgifter kan være:







Medicin – hjælp til den del af egenbetalingen
af den tilskudsberettigede medicin, der ikke
dækkes efter sundhedsloven.
Befordring i fritiden
Handicaprettede kurser
Beklædning
Daglige og nødvendige håndsrækninger

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Merudgiften skal være en nødvendig følge af den
nedsatte funktionsevne. Det vil sige, at de udgifter, der
kan dækkes, er udgifter ved den daglige livsførelse,
som ikke-handicappede borgere på samme alder og i
samme livssituation ikke har. Det er samtidig en
betingelse, at borgerens behov for hjælp ikke kan
dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven eller
anden lovgivning.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere mellem 18 – 65 år med en betydelig og varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Der skal være tale om,




en varigt nedsat funktionsevne
hvor konsekvenserne for den enkelte er af
indgribende karakter i den daglige tilværelse
som medfører, at der ofte må sættes ind med
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ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger for at
opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.
Kriterier for tildeling af ydelsen?

Merudgiften skal være en følge af en nedsat
funktionsevne.
Udgiften skal overstige kr. 6.408 kr. pr. år (2017-tal).
Beløbet reguleres en gang årligt.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal sandsynliggøre eller dokumentere
udgiften, alt efter tilskuddets størrelse. Dette gælder
både ved opfølgning og nyansøgning.
Borgeren er forpligtiget til at oplyse om ændringer i
hans forhold.

Hvordan måler man merudgiften?

Merudgiften måles i følgende intervaller:


Der udbetales et tilskud på 1.000 kr. pr.
måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter
er i intervallet 534-1.500 kr. pr. måned



Der udbetales et tilskud på 2.000 kr. pr.
måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter
er i intervallet 1.501-2.500 kr. pr. måned

Hvis borgeren kan dokumentere merudgifter på over
2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb
svarende til de faktiske merudgifter.
Merudgifterne vedrører såvel løbende udgifter som
enkeltudgifter.
Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At overholde de udmeldte sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Sagsbehandler foretager opfølgning minimum en gang
årligt.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 100 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er
modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får
du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive
videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
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2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 101 – Social behandling af stofmisbrug
Kvalitetsstandard for social behandling af
stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en
kvalitetsstandard, hvoraf det fremgår, hvilke tilbud
og ydelser Tårnby Kommunes kan tilbyde
borgere, der ønsker social behandling for
stofmisbrug.
I henhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forholds Bekendtgørelse nr.
430 af 30. april 2014 skal kommunalbestyrelsen
fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens
tilbud om social behandling for stofmisbrug efter §
101 i Lov om social service.
Kvalitetsstandarden har virkning fra september
2014 og vil blive revideret hvert 2. år jf. § 4 i
Bekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014.
Kvalitetsstandarden skal omfatte en beskrivelse af
følgende områder jf. Bekendtgørelse nr. 430 af
30. april 2014 § 2 stk. 1:
















De opgaver, som udføres på
stofmisbrugsbehandlingsområdet.
Målgruppen for tilbuddene om
stofmisbrugsbehandling.
Det overordnede mål for indsatsen,
herunder de værdier og normer, som
indsatsen bygger på.
Den organisatoriske struktur i forhold til
behandlingstilbuddene, herunder en
beskrivelse af de konkrete typer af
behandlingstilbud, der tilbydes.
Visitationsproceduren.
Behandlingsgaranti.
Muligheden for frit valg.
Hvilken målsætning der er for udarbejdelse,
koordinering og opfølgning på
handleplaner.
Hvordan brugerinddragelsen sikres.
Reglerne for betaling for kost og logi m.v.
Information om sagsbehandling og
klageadgang.
Personalets faglige kvalifikationer og
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Indledning

kompetenceudvikling.
Monitorering af indsatsen.
Hvordan der sikres opmærksomhed på
stofmisbrugers eventuelt hjemmeboende
børn

Kvalitetsstandarden indeholder en samlet
information til borgerne om de tilbud og ydelser,
der tilbydes, hvis en borger ønsker social
behandling for stofmisbrug.
I Tårnby Kommune behandles myndighedsdelen af
henholdsvis Arbejdsmarkeds- og
Sundhedsforvaltningen samt Børne- og
Kulturforvaltningen. Handicap- og Psykiatricenteret
i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
behandler sager vedrørende voksne
stofmisbrugere. Familieafdelingen i Børne- og
Kulturforvaltningen behandler sager vedrørende
børn og borgere, der visiteret til familiebehandling.
Handicap- og Psykiatricenteret behandler sager
vedrørende gravide kvinder, der modtager
stofmisbrugsbehandling. Handicap- og
Psykiatricenteret er forpligtet til at underrette
Familieafdelingen ved indskrivning eller behandling
af en gravid kvinde.
Tårnby Kommunes voksenafdeling har indgået en
samarbejdsaftale med KABS, Glostrup Kommunes
misbrugscenter, der omhandler borgere, som
ønsker at modtage udredning, rådgivning,
vejledning og/eller behandling for stofmisbrug.
Tårnby Kommune løser efter bemyndigelse på
vegne af Dragør Kommune sager, hvor der ansøges
om stofmisbrugsbehandling. Det vil sige, at Dragør
borgere, der søger om
stofmisbrugsbehandling, skal have deres sag
behandlet i Tårnby Kommune ud fra Dragør
Kommunes serviceniveau.

Lovgrundlag

§ 101 i Lov om social service omhandler den sociale
behandling.
§ 142 i Sundhedsloven omhandler den lægelige
behandling.
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§ 107 i Lov om social service omhandler midlertidigt
ophold i boformer, døgnbehandling.
§ 140, stk. 2, i Lov om social service omhandler
udarbejdelsen af en handleplan for
misbrugsbehandling, for unge under 18 år.
Opgaver på stofmisbrugsområdet

I behandlingen for stofmisbrug benytter Tårnby
Kommune primært KABS’ tilbud på voksenområdet.
KABS tilbyder udredning, rådgivning, vejledning og
behandling, ambulant social behandling og
dagbehandling, tilsyn med dag- og døgnbehandling
på eksterne tilbud samt lægelig
behandling, herunder tilsyn med behandling, som
er delegeret til andre læger.
Den lægelige behandling koordineres med den
sociale behandling. Behandlingen, der ydes fra
KABS kan koordineres med kommunens sociale
handleplan og/eller kommunens øvrige
foranstaltninger.
Døgnbehandling er rettet mod personer, der ikke
kan profitere af en ambulant behandling eller
Dagbehandling og som vurderes at have misbrug af
en art og omfang, som ikke kan behandles
ambulant eller i dagbehandling.
Alle behandlingstilbud skal være opført på
Tilbudsportalen på www.tilbudsportalen.dk
I forhold til unge under 18 år benytter Tårnby
Kommune det tilbud, som anses for at være bedst
og ud fra et individuelt skøn og i dialog med den
unge.
Tilbuddet kan f.eks. omfatte:
 Individuelle samtaler.
 Gruppesamtaler.
 Tilbud til pårørende.
 Opsøgende misbrugsbehandling.
Tårnby Kommune lægger vægt på, at tilgangen i
behandlingen er helhedsorienteret og med
udgangspunkt i hele den unges situation.
Herudover er kommunen forpligtet til at udarbejde
en handleplan for den behandling og den
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nødvendige støtte, der skal iværksættes for unge
under 18 år med et behandlingskrævende
stofmisbrug. Handleplanen skal udarbejdes i
samarbejde med den unge og dennes familie og
med inddragelse af misbrugscentret.
Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Transportgodtgørelse til fremmøde i behandling.
Ledsagelse til fremmøde i behandling.

Målgruppe

Målgruppen er borgere, som ønsker at modtage
rådgivning, vejledning eller behandling for
stofmisbrug. Målgruppen omfatter både unge
under 18 år og voksne borgere.

Overordnede mål herunder værdier og normer

Den overordnede målsætning for unge og voksne
personer med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse eller med særlige sociale
problemer tager sigte på:







At forbygge, at problemerne for den
enkelte forværres
At forbedre den enkeltes sociale og
personlige funktionsevne samt
udviklingsmuligheder
At forbedre mulighederne for den enkeltes
livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om
samvær,
aktivitet, behandling, omsorg og pleje
At yde en helhedsorienteret indsats med
servicetilbud afpasset efter den enkeltes
særlige behov i
egen bolig, herunder i botilbud

Værdigrundlag for klientbehandlingen er:
 Frivillighed (ingen tvang)
 Tilgængelighed (alle brugere skal kunne
rummes og mødes med venlighed)
 Værdighed (alle brugere mødes med
respekt)
o Borgeren betragtes som medskaber
af eget velfærd.
 Selvbestemmelse (brugeren inddrages i
behandlingen)
 Helhed (indsatsen relateres til brugerens
samlede situation)
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Den organisatoriske struktur

Tårnby Kommune har indgået samarbejde med
KABS. Samarbejdsaftalen omfatter udførelse af
stofmisbrugsbehandling.
Handicap- og Psykiatricenteret i Arbejdsmarkedsog Sundhedsforvaltningen varetager
myndighedsopgaven på voksenområdet.
Myndighedsopgaven omfatter bevillinger,
opfølgning og finansiering efter
indstilling fra KABS.
Familieafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen
varetager myndighedsopgaven for unge under
18 år.

Behandlingstilbud

Opioidafhængige borgere kan ved behov for social
og lægelig behandling henvende sig direkte til
KABS Hvidovre afdeling, Hvidovrevej 80 D, 2610
Rødovre eller KABS Gentofte afdeling,
Callisensvej 34, 2900 Hellerup. Børn, unge og
voksne borgere med misbrug af hash,
centralstimulerende stoffer, designerdrugs m.m.
kan henvende sig direkte til KABS City,
Kirsten Walthers Vej 2-8, 2500 Valby.
Unge under 18 år kan endvidere henvende sig til
Familieafdelingen, hvorefter der gives en vejledning
til forskellige behandlingsmuligheder.
Børn, unge samt voksne, der har et misbrug af
f.eks.:
 Hash
 Kokain
 Ecstasy
 Amfetamin
Og samtidig har psykiske problemer, kan henvende
sig direkte til KABS Stjernevang,
Kirsten Walthers Vej 2, stuen, 2500 Valby. Undtaget
herfra er brugere af heroin, som får behandling på
KABS' regionale afdelinger.
Borgere med alvorlig dobbelt diagnose, dvs.
brugere med:
 tungt misbrug af opioider,
 centralstimulerende rusmidler
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cannabis

Samt en psykisk lidelse såsom:
 Skizofreni,
 Svære personlighedsforstyrrelser,
 Affektive lidelser (manier eller svær
depression),
 OCD (tvangstanke eller tvangshandlinger)
Kan blive henvist til KASA, KABS’
misbrugspsykiatriske dagtilbud, Ndr.
Ringvej 69, Bolig 29-30, 2600 Glostrup
Se KABS hjemmeside, www.kabs.dk.
Henvendelse gælder for alle borgere i Tårnby
Kommune uanset forsørgelsesgrundlag.
Behandlingsindsatser

Ydelser i den sociale behandlingsindsats omfatter:
 Rådgivning
 Ambulant social behandling, lav-, mellem-,
eller højintensiv behandling
 Familiebehandling via Familievinklen
 Misbrugspsykiatrisk behandling
 Behandling af unge med dobbeltdiagnose
 Behandling i det udkørende team (DUT)
 Behandling af børn og unge
 Døgnbehandling
 Tilsyn og opfølgning ved døgnbehandling
De lægelige behandlingstilbud omhandler:
 Lægelig behandling med
substitutionsbehandling
 Lægelig behandling uden
substitutionsbehandling
 Lægelig behandling med heroin

Behandlingsgaranti

Efter Lov om social service § 101 stk. 2 er der
bestemt en behandlingsgaranti. Det betyder, at der
højst må gå 14 dage fra, at stofmisbrugeren har
henvendt sig med ønske om behandling, til
behandlingen iværksættes.

Opfølgning på behandlingsplan

KABS udfører en opfølgning på borgerens
behandlingsplan senest 1 måned og igen 6 måneder
efter endt behandlingsforløb, på vegne af Tårnby
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Kommune. De borgere som er omfattet af
opfølgningen, er borgere der har afsluttet et
behandlingsforløb med status:




Visitationsprocedure

Færdigbehandlet
Udskrevet til andet tilbud
Udskrevet til hospital
Udskrevet med anden årsag

Voksne borgere henvender sig direkte til KABS, der
efter aftale med borgeren indhenter et
udredningstilsagn fra kommunen. KABS orienterer
samtidig borgeren om, at Tårnby Kommune har
visitationskompetencen vedrørende den sociale
behandling. Kommunen kan efter orienteringen
give et forhåndsafslag på videre udredning.
KABS påbegynder senest 14 dage efter henvendelse
udredning og udarbejder efterfølgende en foreløbig
social og lægefaglig handleplan.
Der kan indstilles til yderligere 14 dages udredning
for borgere, som ikke tidligere har været i
behandling hos KABS.
Såfremt Tårnby Kommune giver tilsagn om fortsat
udredning, vil KABS fremsende oplæg og indstilling
til visitation til behandling til Tårnby Kommune
senest 21 dage efter borgerens første henvendelse.
Alle voksne borgere, der ansøger om
stofmisbrugsbehandling, vil få oprettet en sag i
Handicap- og Psykiatricenteret i Arbejdsmarkedsog Sundhedsforvaltningen.
Unge under 18 år kan henvende sig direkte til
diverse behandlingstilbud. Behandlingstilbuddet
sender et oplæg til et behandlingsforløb til
Familieafdelingen, som herefter tager stilling til
forløbet.
Herudover kan unge under 18 år blive visiteret til et
behandlingstilbud, hvis de henvender sig til
Familieafdelingen.
Borgere kan yderligere have en sag i Jobcentret,
socialcentret mv. afhængig af
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forsørgelsesgrundlag.
Frit valg

Efter lov om Social Service § 101 stk. 4 og stk. 5 kan
en person, der er visiteret til behandling
vælge at blive behandlet i et andet offentligt
behandlingstilbud eller godkendt privat
behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det,
der er visiteret til efter stk. 1. Der lægges vægt på
både faglige og økonomiske hensyn. Fristen om
behandlingstilbud efter 14 dage for første
henvendelse kan i de situationer fraviges.
Dette betyder, at borgeren har ret til at vælge et
andet tilbud end det visiterede tilbud, såfremt det
er af faglig og økonomisk tilsvarende karakter, som
det borgeren er visiteret til.
Det er Tårnby Kommune, der efter, at
behandlingsstedet (for voksne KABS) har fremsendt
indstilling om en behandlingsplan, tager stilling til
en anden udfører. Udredningsplanen vil for voksne,
blive udarbejdet af KABS på vegne af Tårnby
Kommune.
Efter Lov om Social Service § 101 stk. 6 kan retten til
andet behandlingstilbud begrænses, hvis hensynet
til stofmisbrugeren taler for det.
Det er kun tilbud, der er opført i Tilbudsportalen,
der kan anvendes jf. Lov om Social Service § 14
stk. 2. www.tilbudsportalen.dk

Målsætning for udarbejdelse, koordinering og
opfølgning på handleplaner

Efter at Tårnby Kommune, på baggrund af indstilling
fra behandlingsstedet (for voksne KABS)
vedrørende social behandling, har bevilget social og
evt. lægelig behandling, udfærdiger
behandlingsstedet (for voksne KABS) senest 14 dage
efter en behandlingsplan i samarbejde med
borgeren.
Denne plan beskriver de konkrete mål for
behandlingen inden for den ramme, som fremgår af
beslutning om social og lægelig behandling.
Såfremt visitationsafgørelsen indebærer fortsat
udredning, fremsendes behandlingsplanen dog
først 14 dage efter den efterfølgende
visitationsafgørelse.
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Brugerinddragelse

Misbrugsbehandling bygger på frivillighed og
samarbejde med borgeren. Borgeren sikres
inddragelse i egen sag ved udarbejdelse af egen
behandlingsplan, og behandlingstilbuddet gælder
kun så længe borgeren selv ønsker hjælpen. Det
forventes, at borgeren deltager aktivt og
motiveret for opnåelse af de opsatte mål for
behandlingen, da borgeren ellers kan udskrives fra
behandlingstilbuddet.

Betaling for kost og logi

Ved ambulant behandling og dagbehandling betaler
voksne borgere selv for kost.
Ved døgnbehandling afholder voksne borgere selv
udgiften til kost og logi. Prisen afhænger af det
konkrete tilbud.
Egenbetaling fastsættes ud fra en konkret vurdering
i hvert enkelt tilfælde. Egenbetalingen
fastsættes af Tårnby Kommune ud fra en konkret
vurdering af borgerens økonomi.
Borgeren betaler ikke for behandlingsudgifter.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Sagsbehandling og klageadgang

Tårnby Kommunes misbrugsbehandling er i udbud i
slutningen af 2018, hvorfor der kan forventes
ændringer i 2019.
Borgeren kan klage over en afgørelse. Det er kun
den borger afgørelsen vedrører, som kan klage.
Klagen skal være Tårnby Kommune i hænde inden 4
uger fra modtagelse af afgørelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821

E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
Klagen kan være skriftlig eller mundtlig.
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Sagen revurderes herefter, og såfremt afgørelsen
fastholdes, fremsendes sagen til:
For afgørelser efter Lov om social service:
Ankestyrelsen, Borups Alle 177, 2400 København
NV.
Klage over den medicinske behandling skal
fremsendes til behandlingsinstitutionen – for
voksne typisk KABS, der genvurderer klagen ved
Socialmedicinsk klinik. Fastholdes behandlingen,
overgives klagen til Patientklagenævnet. Drejer
klagen sig om sundhedsfaglige afgørelser, kan
klagen afleveres direkte til Patientklagenævnet eller
embedslægen.
Faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens og
Børne- og Kulturafdelingens personale er
faguddannet, og det tilstræbes til stadighed at
udvikle viden og faglighed inden for området.

Monitorering af indsatsen

Den lovpligtige indberetning til Sundhedsstyrelsen
(SIB), Servicestyrelsen (VBGS og DanRISAmbulent),
Danmarks Statistik, Statens Seruminstitut og
Embedslægeinstitutionerne varetages af KABS for
de borgere, der er visiteret til behandling der.
Der vil blive opstillet måltal for:
 Andelen af stofmisbrugere, der efter
afsluttet behandling er stoffri samt andelen
af stofmisbrugere, der efter afsluttet
behandling har reduceret deres
stofmisbrug.
 Andelen af stofmisbrugere i behandling, der
efter afsluttet behandling vender tilbage til
stofmisbrugsbehandling inden for 12
måneder.
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§ 101 a. – Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 101a i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

Anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til
personer, der har et behandlingskrævende
stofmisbrug, men som ikke har andre sociale
problemer.

Hvad er formålet med ydelsen?

At personer uden andre sociale problemer kan få
behandling til deres stofmisbrug.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Anonym ambulant behandling af borgeres
stofmisbrug.
Herunder gruppebehandling og mulighed for en
individuel, afsluttende samtale.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Der ydes ikke lægelig stofmisbrugsbehandling, samt
substitutionsbehandling

Hvem kan modtage ydelsen?

Personer med et stofmisbrug uden andre sociale
problemer

Ydelsens omfang?

Vurderes ud fra en konkret individuel vurdering.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Borgeren kan henvende sig på eget initiativ hos
følgende leverandører:
KABS City
tlf.nr. er 29 13 11 40
http://www.kabs.dk/brugere-ogpaaroerende/behandlingsformer/anonymbehandling/
Novavi
Mail: stofraadgivningen@novavi.dk
Tlf. (+45) 39 45 55 44

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borgeren skal selv efterspørge ydelsen hos de
udvalgte leverandører.

Hvad koster ydelsen?

Ydelsen er gratis for borgere.

Hvordan følges op på ydelsen?

Da ydelsen er anonym, følges der ikke op på
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ydelsen.
Ankevejledning

Der kan ikke indbringes klage til anden administrativ
instans, jf. Lov om social service § 101 a. stk. 6.
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§ 103 – Beskyttet beskæftigelse
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 103 i Lov om Social Service

Hvilket behov dækker ydelsen?

At bryde isolation og skabe netværk

Hvad er formålet med ydelsen?

At yde efter bedste evne og indgå i et produktivt liv

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Beskæftigelse på beskyttet værksted.
Kørselsordning visiteres efter behov.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Behandling.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere mellem 18 – 65 år med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer, der ikke kan opnå eller fastholde
beskæftigelse på normale vilkår, og som ikke kan
benytte tilbud efter anden lovgivning, herunder job
med løntilskud for førtidspensionister.

Ydelsens omfang?

Almindeligvis mellem 2 – 5 dage ugentlig.
Til borgere der bor i forældrehjem:
Borgere med et svært handicap der bor i
forældrehjem, hvor forældrene varetager pasningen,
kan tilbydes beskyttet beskæftigelse op til 5 dage om
ugen. Derudover kan der tilbydes aftentilbud op til 3
gange om ugen.
Hvor aftentilbuddet søger om ekstra tilskud til ferie,
kan der ydes op til en ferieuge om året.
Til borgere der bor i eget hjem:
Borgere med et moderat handicap, hvis behov kan
kompenseres ved få foranstaltninger i eget hjem, kan
tilbydes op til 5 dages beskyttet beskæftigelse. De
borgere, der modtager hjemmevejledning, kan
tilbydes op til 4 dages beskyttet beskæftigelse.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Tilbud skal fremgå af Tilbudsportalen.

Kompetencekrav til udføreren?

Vurderes i den enkelte situation.

Ydelsen er ikke omfattet af reglerne om frit valg af
leverandør.
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Hvilke forpligtigelser har borgeren?

At samarbejde med tilbuddet om formålet samt at
møde på tilbuddet.

Hvad koster ydelsen?

Ingen brugerbetaling. Der kan modtages arbejdsdusør
efter indsats.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At overholde de udmeldte sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Sagsbehandler foretager opfølgning minimum en gang
årligt.
Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede mål for
handleplanen og bestillingen.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Befordring skal vurderes sammen med indstilling til
beskyttet beskæftigelse, jf. § 105 i Lov om Social
Service.
Udgifter til transport til og fra virksomheden inden for
en afstand af 10 km. fra virksomheden afholdes af
borgeren selv.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 103 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er
modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får
du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive
videresendt til Ankestyrelsen.

Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 104 – Aktivitets- og samværstilbud
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 104 i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

At borgeren deltager i social sammenhæng og
tilbydes aktiviteter udenfor hjemmet.

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgeren opretholder eller forbedrer personlige
færdigheder eller livsvilkår. Tilbuddet medvirker til,
at borgeren får mulighed for at komme hjemmefra
og deltage i sociale aktiviteter og et socialt
fællesskab.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Aktiviteter og samvær, der kompenserer for nedsat
funktionsevne.
Aktiviteterne aftales individuelt.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Behandling

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller
særlige sociale problemer, der har behov for:






Ydelsens omfang?

hjælp til at opretholde eller forbedre sociale
færdigheder
socialt samvær eller
miljøskift i løbet af dagen eller
omsorg til forebyggelse af mere omfattende
tilbud
borgere, der ikke kan modtage tilbud efter
Servicelovens § 103 om beskyttet
beskæftigelse

Mellem 1 – 5 dage ugentlig. Vurderes ud fra en
konkret individuel vurdering.
Til borgere der bor i forældrehjem:
Borgere med et svært handicap der bor i
forældrehjem, hvor forældrene varetager
pasningen, kan tilbydes aktivitets- og samværstilbud
op til 5 dage om ugen. Derudover kan der tilbydes
aftentilbud op til 3 gange om ugen.
Hvor aftentilbuddet søger om ekstra tilskud til ferie,
kan der ydes op til en ferieuge om året.
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Til borgere der bor i eget hjem:
Borgere med et moderat handicap, hvis behov kan
kompenseres ved få foranstaltninger i eget hjem,
kan tilbydes op til 5 dages dagtilbud. De borgere,
der modtager hjemmevejledning, kan tilbydes op til
4 dages dagtilbud.
Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Tilbuddet skal fremgå af Tilbudsportalen.

Kompetencekrav til udføreren?

Opstilles af det enkelte tilbud.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

At deltage i forhold til de visiterede dage og
formålet med ydelsen.

Hvad koster ydelsen?

Ingen brugerbetaling.

Ydelsen er ikke omfattet af reglerne om frit valg af
leverandør.

Borgeren betaler selv for kost, materialeforbrug,
udgifter i forbindelse med arrangementer mv.
Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At overholde de udmeldte sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Sagsbehandler revurderer ydelsen minimum en
gang årligt.
Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede mål
for handleplanen og bestillingen.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Befordring vurderes sammen med visitering til
Aktivitets- og samværstilbud jf. § 105 i Lov om social
service.
Kommunen afholder udgiften til befordring for
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 104 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen
er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive
revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke,
vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.

Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
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Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 104 – Aktivitetscentret under Socialpsykiatrien

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 104 i Lov om social service

Hvilket behov dækker ydelsen?

At borgeren deltager i social sammenhæng og
tilbydes aktiviteter udenfor hjemmet.

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgere med psykosociale udfordringer
opretholder eller forbedrer personlige færdigheder
eller livsvilkår.
Aktivitetscenteret medvirker til, at borgeren får
mulighed for at komme hjemmefra og deltage i
sociale aktiviteter og et socialt fællesskab.
Handicap- og Psykiatricentret kan i samarbejde
med Jobcenteret bevilge et 12 ugers forløb i
Aktivitetscentret for at afklare og udvikle borgerens
sociale færdigheder med henblik på, at borgeren
kan indgå i beskæftigelsesrettede tilbud igennem
Jobcenteret.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Aktiviteterne på centeret består af flere forskellige
muligheder:









Motion i små grupper,
Vejledning og tilberedning af kost samt
samvær omkring det
tilberede og serverer kosten i vores
hyggelige køkkenalrum
Deltagelse i forskellige værkstedsaktiviteter
Gruppe/netværksmøder der indeholder
undervisning i at mestre hverdagen.
Mulighed for individuelle samtaler.
Jeg-styrkende samtaler
Støtte til håndtering af post og breve

Aktiviteterne er brugerdrevne med udgangspunkt i
borgernes konkrete behov.
Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Behandling samt personlig og praktisk hjælp.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller
særlige sociale problemer, med behov for:
 hjælp til at opretholde eller forbedre
sociale færdigheder
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socialt samvær eller miljøskift i løbet af
dagen
omsorg til forebyggelse af mere
omfattende tilbud, og
Skal være selvtransporterende, mobil og
mestre egenomsorg

Borgeren skal visiteres til tilbud.
Hvilke forpligtigelser har borgeren?

At deltage i formålet med ydelsen.

Hvad koster ydelsen?

Ingen brugerbetaling.
Borgeren betaler selv for kost, materialeforbrug,
udgifter i forbindelse med arrangementer mv.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At overholde de udmeldte sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Sagsbehandler revurderer ydelsen minimum en
gang årligt. 12-ugers forløb revurderes hver 12.
uge på baggrund af vurdering fra Jobcentret og
progressionsrapport fra Aktivitetscentret.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Aktivitetscentret holder lukket 2 uger om året.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 104 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at
afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter
blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din
anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.

Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 107 – Midlertidigt ophold i botilbud
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 107 i Lov om Social Service

Hvilket behov dækker ydelsen?

At få omfattende hjælp til almindelige daglige
funktioner eller hvis borgeren i en periode har behov
for særlig behandlingsmæssig støtte.
Borgere med behov for aflastning

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgeren får optræning og hjælp til udvikling med
henblik på at flytte i egen bolig.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Aftales konkret og individuelt.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Længerevarende tilbud.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere hvis behov ikke kan løses i mindre omfattende
tilbud herunder almindelig bolig med støtte inden for
den sociale lovgivning.




Ydelsens omfang?

Borgere med betydeligt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, der har behov for
omfattende hjælp til almindelige, daglige
funktioner eller for pleje, eller som i en
periode har behov for særlige
behandlingsmæssig støtte
Borgere med nedsat psykisk funktionsevne
eller med særlige sociale problemer, der har
behov for pleje eller behandling og som på
grund af disse vanskeligheder ikke kan klare
sig uden støtte.

Personaledækning i dag- og aftentimer eller
døgndækning.
Der ydes udover botilbuddet kun et dagtilbud efter
Servicelovens §§ 103 og 104, STU eller andet lignende
beskæftigelsestilbud.
Aflastning op til 90 døgn inden for et kalenderår.
Vurderes konkret og individuelt.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Tilbud skal fremgå af Tilbudsportalen.

Kompetencekrav til udføreren?

Afhængig af opgaven.

Der er ikke valgfrihed.
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Hvilke forpligtigelser har borgeren?

At samarbejde med tilbuddet om formålet med det
midlertidige ophold.

Hvad koster ydelsen?

Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv., ud af
egen kontanthjælp, anden overførselsindkomst eller
arbejdsindkomst mv.
Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af
egenbetaling med udgangspunkt i et rådighedsbeløb
på 1.800 kr. pr. måned.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At overholde de udmeldte sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Sagsbehandleren revisiterer ydelsen minimum en gang
årligt. Når formålet med opholdet er nået, udskrives
borgeren fra tilbuddet. Såfremt der er behov for
længerevarende tilbud, visiteres til andet tilbud.
Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede mål for
handleplanen og bestillingen.
Det kan være i tilfælde, hvor borgeren har udviklet
kompetencer, som gør, at borgeren har behov for et
mindre omfattende eller andet støttebehov.
Eksempelvis kan der revisiteres til et mindre
omfattende tilbud som plejebolig eller egen bolig med
støtte, når borgeren primært har et plejebehov.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Der ydes ikke timer til ferie eller aktivitetsudgifter
udover det som er indeholdt i taksten for botilbuddet.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 107 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er
modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får
du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive
videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 107 - Midlertidig boform Botilbuddet Televænget
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Midlertidig boform efter Lov om social service § 107

Formål med ydelsen

Formålet med støtten er at beboerne botrænes med
henblik på at flytte i selvstændig bolig, med eventuel
støtte.

Målgruppe

Borgere med et større støttebehov i eget hjem, end der
kan ydes efter andre bestemmelser i serviceloven.
Borgere som profiterer af et fællesskab, og hvor
fællesskabet er medvirkende til den enkeltes udvikling
med henblik på at blive i stand til at klare et
selvstændigt liv i egen bolig.
Målgruppen er borgere med svære sindslidelser som
skizofreni, affektive lidelser og
personlighedsforstyrrelser. Målgruppen kan have
hyppige psykotiske symptomer, svær angst og
depression samt en selvskadende adfærd såsom
spiseforstyrrelser. Målgruppen er ligeledes
kendetegnet ved, at have behov for omfattende og
udviklende pædagogisk og psykosocial støtte. Ved
visitationen indgår en vurdering af borgernes adfærd
med henblik på at tage højde for, dels at de kan
profitere af tilbuddet, og dels at de kan indgå i den til
enhver tid gældende beboersammensætning.
Målgruppen kan ikke have et omfattende eller
behandlingskrævende misbrug af alkohol, hash eller
stoffer.
Ved et mindre og ikke omfattende misbrug samt et
erkendt misbrug kan tilbuddet i særlige tilfælde tilbyde
kortvarigt ophold. Borgeren skal være motiveret for at
stoppe sit misbrug, og skal informeres om rammerne i
Televænget for både behandling af sit misbrug samt
den til enhver tid sociale tilgang til misbrug. Tilbuddet
vil under disse konditioner kunne tilbyde udviklende
socialpædagogisk og psykosocial træning til et liv uden
misbrug.
Målgruppen har typisk behov for verbal guidning og
motivering til at klare praktiske opgaver. Endvidere kan
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der være behov for medicinadministration.
Antal pladser

16 pladser.

Hvad koster ydelsen?

Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv., evt. af
sin kontanthjælp, anden overførselsindkomst eller
arbejdsindkomst.
Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af
egenbetaling med udgangspunkt i et rådighedsbeløb på
1.800 kr. pr. måned.

Fysiske rammer

Boligerne er alle indrettet med bad og te køkken, og
består desuden af et sammenhængende rum som
beboere selv kan indrette og evt opdele til 2 rum.
På alle beboelsesetager er der indrettet fællesstuer.
Derudover er der 2 træningskøkkener, sanserum,
medicinrum, fælles cafe og tagterrasse.

Særlige bemærkninger og hensyn

Der er døgndækning på Botilbuddet Televænget.
Husdyr er ikke tilladt.
Der kan ikke flytte andre ind i boligen, end den person
som er visiteret til ydelsen.
Beboerne botrænes med henblik på at flytte i
selvstændig bolig evt. med støtte.

Dagligdagen i bofællesskabet

Beboerne tilbydes ugentlige aktiviteter, i form af
motionstilbud, DAT tilbud, ADL træning,
sanseintegration, visitering til Aktivitetscenter.
Der tilbydes beskæftigelsesrettet tilbud i samarbejde
med Jobcenter og mentorer. Hvis det i kortere perioder
ikke er muligt at dette kan foregå væk fra bostedet, vil
der tilbydes daglige målrettede og individuelt
tilrettelagte aktiviteter på bostedet.
Afhængig af funktionsevne vil der planlægges daglige
aktiviteter som beboerne motiveres og opfordres til at
deltage i, herunder botræning, tilberedning af måltider,
socialfærdighedstræning individuelt og i grupper.
Desuden tilbydes der sanseintegration og NADA.
Aktiviteter ud af huset: Der arrangeres 1-2 aktiviteter
pr mdr. ud af huset med støtte fra personalet.
Alle beboere er tilmeldt morgenmad på Botilbuddet
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Integreret psykiatrisk og misbrugsbehandling

Televænget, som en del af en grundpakke. Derudover
er der mulighed for at tilmelde sig frokost og/eller
aftensmad. Al fællesspisning foregår i cafeen.
I botilbuddet tilbydes integreret psykiatrisk og
misbrugsbehandling af beboere visiteret til § 107.
Den sociale indsats foregår i tæt samarbejde med den
psykiatriske behandling som varetages af et fast
behandlingsteam, bestående af psykiater,
sygeplejersker og recovery-mentorer.
Derudover er der indgået en samarbejdsaftale med
NOVAÌ som yder generel vejledning og sparring til
personalet samt varetager den individuelle
misbrugsbehandling af beboerne på botilbuddet.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 107 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er
modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får
du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive
videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 107 – Midlertidig boform Bofællesskabet Jershøj
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 107 Midlertidig boform efter lov om social service
§107
Lov om almene boliger §105

Formål med ydelsen?

Formålet er at beboerne botrænes med henblik på
at flytte i selvstændig bolig evt. med støtte.

Hvilket behov dækker ydelsen?

Målgruppen er borgere mellem 18 – 35 år, med let
til moderat udviklingshæmning og evt. med
specifikke og/eller gennemgribende
udviklingsforstyrrelser samt let til moderate ko
morbiditeter som angst, OCD, depression mv.
Borgere skal være fysisk selvhjulpne, og kan med
støtte og vejledning opøve og mestre praktiske og
sociale funktioner. Borgere der vurderes til at
kunne profitere af at være en del af fællesskabet
og hverdagen i et bofællesskab. Støttebehovet er
som udgangspunkt inden for moderat støtte.
Der er tilknyttet en behandlingsenhed der indgår i
tilbuddet – bestående af psykologisk konsulent,
ergo/fysioterapeut der i samarbejde med øvrige
medarbejdere udarbejder kvalificerede
behandlingsstrategier, jf. bestilling fra myndighed,
for borgerne med let til moderate tillægsdiagnoser.
Borgere, der har et større støttebehov end der kan
ydes efter serviceloven §§ 83,85,87 genoptræning,
hjælpemidler mv. i borgeres eget hjem.
Borgere skal kunne klare uden personaledækning i
tidsrummet 20-07.

Antal pladser ?

4 pladser efter lov om social service §107
1 bolig efter lov om Almene Boliger §105

Hvad koster ydelsen?

Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv., ud
af egen kontanthjælp, anden overførselsindkomst
eller arbejdsindkomst.
Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af
egenbetaling med udgangspunkt i et
rådighedsbeløb på 1.800 kr. pr. måned.
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Fysiske rammer

Boligerne er beliggende i bymiljø med gode
kollektive trafikforbindelser. Boligerne er
beliggende i boligområde med almindelig
boligudlejning.
Hver bolig består af 1 værelse med eget bad og
toilet. Fællesarealerne består af stue med
spiseplads og fælles køkken. Der er adgang til
fælleshave.

Særlige bemærkninger og hensyn

Beboerne skal kunne klare sig uden
personaledækning i aften og nattetimerne.
Husdyr er ikke tilladt.
Der kan ikke flytte andre ind i boligen, end den
person som er visiteret til ydelsen.
Ved indflytning skal beboer selv afholde udgift til
vaskebrik. 1000,- (depositum)
Beboerne skal være skrevet op i mindst 2
boligforeninger. Dette med henblik på at sikre en
god overgang til egen bolig, når formålet med
opholdet er nået.

Dagligdagen i bofællesskabet

Der er personaledækning i tidsrummet hverdage
fra kl. 7.00-20.00 og i weekenden 11.00-19.00
I forløbet er der tilrettelagt én ugentlig hjemmedag
til træning af ADL-opgaver samt øvrige praktiske
gøremål forbundet med det at bo i et bofællesskab
Måltider: Fællesaftensmåltid planlægges og
tilberedes af beboerne med støtte og vejledning fra
personalet.
Borgerne vil modtage kostvejledning og støtte til
planlægning og indkøb samt tilberedning af
måltider.
Fællesarealer: Fællesarealerne rengøres af
beboerne med støtte og vejledning fra personalet.
Socialt samvær. Der arrangeres aktiviteter og
samvær for tilbuddets beboere. Beboerne betaler
selv aktiviteten. Der tages individuelle hensyn til, at
det er borgernes hjem og at disse har private
gøremål der ikke vedrører bofællesskabet.
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Aktiviteter: Der tilbydes 4 heldagsture om året.
Derudover arrangeres i begrænset omfang
aktiviteter ud af huset.
Møder: Der holdes husmøder hver anden uge.
Beboerne laver i fællesskab dagsordenen.
Ferieture: Der tilbydes ikke ferieture.
Hvad er kommunens kvalitetsmål?

Sagen behandles indenfor for de besluttede
sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen
minimum en gang årligt.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 107 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at
afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter
blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din
anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.

Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk
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§ 107 – Midlertidig boform Falhøj
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Midlertidig boform efter lov om social service §107

Formål med ydelsen?

Formålet er at beboerne botrænes med henblik på
at flytte i selvstændig bolig evt. med støtte.

Hvilket behov dækker ydelsen?

Målgruppen er borgere mellem 18 – 35 år, med let
til moderat udviklingshæmning og evt. med
specifikke og/eller gennemgribende
udviklingsforstyrrelser samt let til moderate ko
morbiditeter som angst, OCD, depression mv.
Borgere skal være fysisk selvhjulpne, og kan med
støtte og vejledning opøve og mestre praktiske og
sociale funktioner. Borgere der vurderes at
profitere at være en del af et naboskab og et
fællesskab. Støttebehovet er som udgangspunkt
inden for moderat støtte.
Der er tilknyttet en behandlingsenhed der indgår i
tilbuddet – bestående af psykologisk konsulent,
ergo/fysioterapeut der i samarbejde med øvrige
medarbejdere udarbejder kvalificerede
behandlingsstrategier, jf. bestilling fra myndighed,
for borgerne med let til moderate tillægsdiagnoser.
Borgere, der har et større støttebehov end der kan
ydes efter serviceloven §§ 83,85,87 genoptræning,
hjælpemidler mv. i borgeres eget hjem.
Borgere skal kunne klare uden personaledækning i
tidsrummet 20-07.

Antal pladser ?

6 pladser efter lov om social service § 107

Hvad koster ydelsen?

Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv., ud
af egen kontanthjælp, anden overførselsindkomst
eller arbejdsindkomst.

Fysiske rammer

Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af
egenbetaling med udgangspunkt i et
rådighedsbeløb på 1.800 kr. pr. måned.
Boligerne er beliggende i bymiljø med gode
kollektive trafikforbindelser. Boligerne er
beliggende i boligområde med almindelig
boligudlejning.
Hver bolig består af 2 værelse med eget bad og
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toilet samt køkken. Ved boligen forefindes egen
haveareal. Der er tilknyttet fælles areal til brug for
fælles aktiviteter.
Særlige bemærkninger og hensyn

Beboerne skal kunne klare sig uden
personaledækning i aften- og nattetimerne.
Husdyr er ikke tilladt.
Der kan ikke flytte andre ind i boligen, end den
person som er visiteret til ydelsen.
Det er ikke tilladt at installere opvaskemaskine eller
vaskemaskine.
Ved indflytning skal beboer selv afholde udgift til
vaskebrik. 1000,- (depositum)
Beboerne skal være skrevet op i mindst 2
boligforeninger. Dette med henblik på at sikre en
god overgang til egen bolig, når formålet med
opholdet er nået.

Dagligdagen i bofællesskabet

Der er personaledækning i tidsrummet hverdage
fra kl. 7.00-20.00 og i weekenden 11.00-19.00
I forløbet er der tilrettelagt én ugentlig hjemmedag
til træning af ADL-opgaver samt øvrige praktiske
gøremål forbundet med det at bo i et bofællesskab.
Måltider: Fællesaftensmåltid planlægges fire gange
om ugen og tilberedes af beboerne med støtte og
vejledning fra personalet.
Borgerne vil modtage kostvejledning og støtte til
planlægning og indkøb samt tilberedning af
måltider.
Beboerne skal varetage rengøring i egen boligmed
vejledning og støtte.
Socialt samvær. Der arrangeres aktiviteter og
samvær for tilbuddets beboere. Beboerne betaler
selv aktiviteten. Der tages individuelle hensyn til, at
det er borgernes hjem og at disse har private
gøremål der ikke vedrører bofællesskabet.
Aktiviteter ud af huset: Der tilbydes 4 heldagsture
om året. Derudover arrangeres i begrænset
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omfang aktiviteter ud af huset.
Møder: Der holdes husmøder hver anden uge.
Beboerne laver i fællesskab dagsorden.
Ferieture: Der tilbydes ikke ferieture.
Hvad er kommunens kvalitetsmål?

Sagen behandles indenfor for de besluttede
sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen
minimum en gang årligt.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 107 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at
afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter
blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din
anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.

Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk
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§ 108 - Længerevarende boform Botilbuddet Televænget
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Længerevarende boform efter Lov om social service §
108

Formål med ydelsen

Formålet med støtte er at opretholde borgerens
livskvalitet gennem kontakt, tilbud om samvær, omsorg
og pleje.
Indsatsen skal afpasses den enkeltes særlige behov, og
at dennes funktionsniveau vedligeholdes, eller om
muligt forbedres.

Målgruppe

Målgruppen er kendetegnet ved svære og varige
sindslidelser som skizofreni og affektive lidelse.
Målgruppen har ofte kroniske og hyppige psykotiske
symptomer med svære vrangforestillinger, svær angst
og depression. Målgruppen har dalende og varigt
funktionsnedsættelser og målgruppen er ligeledes
kendetegnet ved at have behov for varigt omfattende
omsorgs og plejende støtte.
Målgruppen har typisk behov for omfattende behov for
praktisk hjælp og personlig pleje, herunder bl.a.
medicinadministrering mm.
Ved visitationen indgår en vurdering af borgerens
adfærd med henblik på at tage højde for, dels at de kan
profitere af tilbuddet og dels at de kan indgå i den til
enhver tid gældende beboersammensætning.
Målgruppen kan ikke have et omfattende eller
behandlingskrævende misbrug af alkohol, hash eller
stoffer.

Antal pladser

8 pladser

Hvad koster ydelsen?

Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv., evt. af
sin kontanthjælp, anden overførselsindkomst eller
arbejdsindkomst.
Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af
egenbetaling med udgangspunkt i et rådighedsbeløb på
1.800 kr. pr. måned.

Fysiske rammer

Boligerne er alle indrettet med bad og te køkken, og
består desuden af et sammenhængende rum som
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beboere selv kan indrette og evt opdele til 2 rum.
På alle beboelsesetager er der indrettet fællesstuer.
Derudover er der 2 træningskøkkener, sanserum,
medicinrum, fælles cafe og tagterrasse.
Særlige bemærkninger og hensyn

Der er døgndækning på Botilbuddet Televænget.
Husdyr er ikke tilladt.

Dagligdagen i bofællesskabet

Beboerne tilbydes ugentlige aktiviteter, i form af
motionstilbud, DAT tilbud, ADL træning,
sanseintegration, visitering til Aktivitetscenter.
Derudover tilbydes der ugentlige og månedlige sociale
aktiviteter på bostedet.
Afhængig af funktionsevne vil der planlægges daglige
aktiviteter som beboerne motiveres og opfordres til at
deltage i, herunder botræning, tilberedning af måltider,
socialfærdighedstræning individuelt og i grupper.
Desuden tilbydes der sanseintegration og NADA.
Aktiviteter ud af huset: Der arrangeres 1-2 aktiviteter
pr mdr. ud af huset med støtte fra personalet.
Alle beboere tilmeldt morgenmad på Botilbuddet
Televænget, som en del af en grundpakke. Derudover
er der mulighed for at tilmelde sig frokost og/eller
aftensmad. Al fællesspisning foregår i cafeen.

Integreret psykiatrisk og misbrugsbehandling

I botilbuddet tilbydes integreret psykiatrisk og
misbrugsbehandling af beboere visiteret til § 108.
Den sociale indsats foregår i tæt samarbejde med den
psykiatriske behandling som varetages af et fast
behandlingsteam, bestående af psykiater,
sygeplejersker og recovery-mentorer.
Derudover er der indgået en samarbejdsaftale med
NOVAÌ som yder generel vejledning og sparring til
personalet samt varetager den individuelle
misbrugsbehandling af beboerne på botilbuddet.
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Hvordan følges op på ydelsen?

Sagsbehandler revurderer ydelsen minimum en gang
hvert andet år. Der anmodes årligt om en statusattest fra
botilbuddet.
Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede mål for
handleplanen og bestillingen.
Der revisiteres til andet tilbud, når behovet for et
specialiseret botilbud ikke længere er til stede. Det kan
være i det tilfælde, hvor borgeren har udviklet
kompetencer, som gør, at borgeren har behov for et
mindre omfattende eller andet støttebehov.
Eksempelvis kan der revisiteres til et mindre omfattende
tilbud som plejebolig eller egen bolig med støtte, når
borgeren primært har et plejebehov.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 108 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er
modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får
du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive
videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret

60

TÅRNBY KOMMUNE
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

§ 108 – Længerevarende botilbud
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 108 i Lov om Social Service

Hvilket behov dækker ydelsen?

Et behov for omfattende hjælp, pleje, omsorg eller
behandling afhængig af behovet

Hvad er formålet med ydelsen?

At borgeren får ophold i en boform, der tilgodeser
behovet for omfattende hjælp i almindelige daglige
funktioner eller pleje, omsorg eller behandling

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes
behov.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Afhængig af det konkrete tilbud.

Hvem kan modtage ydelsen?

Personer med:
Betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, med behov for:






Omfattende hjælp til almindelige, daglige
funktioner
Pleje og omsorg eller behandling
Længerevarende botilbud
Hjælp, pleje, omsorg eller behandling, og som
ikke kan få disse behov dækket på anden vis.
Døgnhjælp/ døgnovervågning

Og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Ydelsens omfang?

Døgndækning .
Borgere i botilbud modtager kun et dagtilbud med mindre
dagtilbuddet er inkluderet i borgerens botilbud.
Der hvor dagtilbuddet ikke er indeholdt i botilbuddet,
ydes kun et dagtilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104,
STU eller andet lignende beskæftigelsestilbud.

Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til
leverandører?

Tilbuddet skal fremgå af Tilbudsportalen.

Kompetencekrav til udføreren?

Afhængig af opgaven.

Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Samarbejde omkring formålet med opholdet

Borgeren har ret til et tilsvarende tilbud i en anden
kommune efter gældende lovgivning.
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Hvad koster ydelsen?

Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv., ud af
egen kontanthjælp, anden overførselsindkomst eller
arbejdsindkomst mv.
Kommunen fremsender boligdokument i forbindelse med
indflytning. Denne justeres årligt i takt med de faktiske
udgifter.

Hvad er kommunens kvalitetsmål?

At overholde de udmeldte sagsbehandlingstider.

Hvordan følges op på ydelsen?

Sagsbehandler revurderer ydelsen minimum en gang
hvert andet år. Der anmodes årligt om en statusattest fra
botilbuddet.
Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede mål for
handleplanen og bestillingen.
Der revisiteres til andet tilbud, når behovet for et
specialiseret botilbud ikke længere er til stede. Det kan
være i det tilfælde, hvor borgeren har udviklet
kompetencer, som gør, at borgeren har behov for et
mindre omfattende eller andet støttebehov.
Eksempelvis kan der revisiteres til et mindre omfattende
tilbud som plejebolig eller egen bolig med støtte, når
borgeren primært har et plejebehov.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Der ydes ikke timer til ferie eller aktivitetsudgifter udover
det som er indeholdt i taksten for botilbuddet.

Ankevejledning

Anke over afgørelse efter § 108 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er
modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får du
ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive
videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
Psykiatricenteret
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§ 110 – Forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om Social Service § 110.

Hvilket behov dækker ydelsen?

Midlertidig boligløs.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet er at tilbyde midlertidigt ophold til
personer med særlige sociale problemer, som ikke
har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som
har behov for tilbud om aktiverende støtte, omsorg
og efterfølgende hjælp.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Det afhænger af hvilket forsorgshjem eller herberg
der er tale om. Formået med opholdet aftales
individuelt og der udarbejdes handleplan for
opholdet.
Borgeren skal støttes i at være aktivt boligsøgende
under opholdet. Borgeren skal hvis muligt,
opnotere sig på Tårnby Kommunes Akutboligliste.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Der skal indgås aftale omkring boligopsparing.
Det afhænger af det konkrete tilbud.

Hvem kan modtage ydelsen?

Følgende 4 kriterier skal alle være til stede:
 Pågældende skal opholde sig lovligt i landet.
 Personen skal have særlige sociale
problemer.
 Personen har ikke eller kan ikke opholde sig
i egen bolig og har derfor et behov for et
midlertidigt ophold.
 Personen har et behov for aktiverende
støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Ydelsens omfang?

Opholdets længde afpasses i forhold til individuelle
behov ud fra en aftalt handleplan.
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Hvilke valgmuligheder er der?

Nedenstående er blot eksempler, på nogle af de
valgmuligheder der findes:
Kirkens Korshærs Herberg i København
www.hilleroedgade.kirkenskorshaer.dk/
Hillerødgade 62 - 64, København N - 3834 8125
Lærkehøj - Herberg med Natvarmestue
http://www.laerkehoej.dk/
Lindevangs Alle 9, Frederiksberg - 3832 3200
Lindevangen Herberg
www.lindevangen.dk
Lindevangs Alle 7, Frederiksberg - 3886 4061
Forsorgshjemmet Solvang,
E-mail: solvang@psv1.regionh.dk
Nordre Ringvej 67, 2600 Glostrup - 4396 8655
Herberget Himmelekspressen
Vasbygade 40, 2450 København SV - 3331 4633
Herberget Mændenes Hjem
Lille Istedgade 2, 1706 København V - 3324 3904
Kirkens Korshærs Herberg og Varmestue
Stubbedamsvej 10, 3000 Helsingør - 4920 1082

Kompetencekrav til udføreren?

Kirkens Korshærs Nødherberg for Kvinder
Valdemarsgade 89, 1665 København V - 3321 7524
Skal være opført på Tilbudsportalen

Hvilke forpligtelser har borgeren?

Skal indgå i et samarbejde med Herberg og
Kommunen om formålet med opholdet, samt være
aktivt boligsøgende.

Hvad koster ydelsen?

Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv., af
sin kontanthjælp, anden overførselsindkomst eller
arbejdsindkomst mv.
Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af
egenbetaling med udgangspunkt i bekendtgørelse
nr. 988 af 17. august 2017 om egenbetaling for
midlertidigt ophold i boformer efter SEL § 109 &
110, samt et rådighedsbeløb på 1.800 kr. pr.
måned.
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Hvad er kommunens kvalitetsmål?

Borgeren finder en egnet løsning på
boligsituationen så hurtigt som muligt i samarbejde
med en sagsbehandler.
Hver situation vurderes konkret og individuelt.

Hvordan følges op på ydelsen?

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Borger vil i forbindelse med fraflytning til egen bolig
blive tilbudt hjemmevejledning i en periode på 3
måneder. Dette med henblik på at sikre en god
overgang til egen bolig.
Ydelsen følges op min. Én gang årlig. Derudover kan
der aftales konkret og individuelt direkte mellem
borger, Herberg og sagsbehandler.
Det er herbergets leder, der træffer afgørelse om
optagelse, og som derfor vurderer om den enkelte
person tilhører boformens målgruppe.
Selvom det således er Handicap- og
Psykiatricenteret der sikrer
forsyningsforpligtigelsen, kan en sagsbehandler i
såvel Jobcenter, Servicecenter og Familieafdeling
henvise borgere direkte til Herberg uden at
indhente tilsagn først.

Ankevejledning

For at henvise skal sagsbehandleren sikre at Tårnby
Kommune er handlekommune overfor borgeren.
Sagsbehandleren der har henvist en borger til et
Herberg orienterer Handicap- og Psykiatricenteret
af hensyn til korrekt registrering i Folkeregisteret
vedrørende den mellemkommunale udligning.
Anke over afgørelse efter § 110 skal være Tårnby
Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen
er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive
revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke,
vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen.
Anken fremsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1821
E-mail: kommunen@taarnby.dk att: Handicap- og
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Psykiatricenteret
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