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1. Indledning 

Kvalitetsstanderne for voksne med særlige behov 2021 i Vesthimmerlands Kommune indehol-

der beskrivelser af det politisk besluttede serviceniveau for indsatser på psykiatri- og handi-

capområdet.   

 

Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for hver af de ydelser, som 

kan tilbydes til dig som voksen med enten en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller et 

særlig socialt problem. 

 

Kvalitetsstandarderne beskriver således den hjælp, som myndighedsafdelingen på psykiatri- 

og handicapområdet visiterer til og som leveres af udviklingspsykiatrien, ledsagere, dag- og 

botilbud med flere. 

 

I kvalitetsstandarderne beskrives det generelle serviceniveau i Vesthimmerlands Kommune. 

Den hjælp, du visiteres til, bygger dog altid på en individuel faglig vurdering med udgangs-

punkt i dine drømme og dine behov.   

 

I hver kvalitetsstandard beskrives blandt andet lovgrundlag, målgruppe, ydelsens indhold samt 

forskellige praktiske forhold i forbindelse med indsatsen.   

 

1.1 Formål 

Kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov 2021 har til formål at sikre sammenhæng 

mellem de politiske mål og de ydelser, du som borger modtager samt den økonomiske ramme 

for området.  

 

Kvalitetsstandarderne er således med til at sikre en ensartet indsats og tydeliggøre, hvad du 

som borger kan forvente fra kommunen.  
 

Kvalitetsstandarderne er sammen med sagsbehandlingen med til at sikre dig en høj kvalitet i 

visitationen af de enkelte ydelser, så der er overensstemmelse mellem dit behov for støtte og 

den ydelse, du visiteres til. 

 

Hvis du som voksen oplever problemer og har behov for hjælp som følge af din fysiske eller 

psykiske funktionsnedsættelse eller dine særlige sociale problemer, kan kvalitetsstandarderne 

således give dig et indblik i, hvilke muligheder du har for hjælp efter den sociale lovgivning og 

hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at du kan få hjælpen.  

 

1.2 Værdigrundlag  

Psykiatri- og handicapområdet er bredt, og der er stor forskel på, hvilken og hvor meget hjælp 

hver borger har behov for. I Vesthimmerlands Kommune tror vi på, at det er godt at kunne 

selv og bringe sine egne ressourcer i spil, såfremt det er muligt. Dette står beskrevet som et 

fokusområde i Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 – 2022. 
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”Alle ønsker et liv med en høj livskvalitet. Et liv, hvor vi kan klare os selv uanset alder, handi-

cap, uddannelse og job. I Vesthimmerlands Kommune arbejder vi hver dag for, at alle borgere 

i kommunen får de bedst tænkelige muligheder for at leve sunde og selvstændige liv. Det gø-

res blandt andet gennem rehabilitering, samarbejde med kommunens borgere og deres net-

værk, og ikke mindst ved hele tiden at søge efter nye måder at skabe velfærd og rammer for 

det gode liv. 

Vi vil møde alle borgere med hjælp, der passer den enkeltes behov, uanset om de kæmper 

med manglende uddannelse, ledighed, handicap, psykiske lidelser eller er socialt udsatte.”1  

 

Det er ikke alle, der kan selv, og er du afhængig af andres hjælp, vil Vesthimmerlands Kom-

mune tilbyde dig den hjælp, kommunen vurderer, du har brug for. Dette ud fra en inddragen-

de tilgang, hvor der arbejdes med planer og målsætninger, der kan understøtte din trivsel og 

give dig størst mulig selvbestemmelse i dit eget liv.  

 

Dette gør vi ved at 

 

 møde dig som borger, der hvor du er med hjælp der passer til dit behov. 

 understøtte dig i dit sunde, fysiske og mentale liv.  

 understøtte dig i at være aktiv i dit eget liv.  

 bidrage med vejledning, rådgivning, hjælpemidler og metoder, som understøtter dig i at 

leve et selvstændigt liv i længere tid.  

 

1.3 Visitation til ydelser 
 

Når du henvender dig til Vesthimmerlands Kommune med et ønske om at få støtte eller hjælp, 

foretager kommunen en vurdering af din funktionsnedsættelse. Det vil sige, at kommunen fo-

retager en vurdering af, hvad du er i stand til i forhold til almindelige daglige gøremål. Der 

tages i den sammenhæng udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden. 

 

At kommunen anvender Voksenudredningsmetoden betyder blandt andet, at der gennem en 

struktureret tilgang i behandlingen af din henvendelse tages udgangspunkt i dig, dine ressour-

cer og dit støttebehov. Der bliver dermed skabt et godt grundlag for at træffe en retvisende 

afgørelse på din henvendelse.  

 

Vurderingen foregår på baggrund af en samtale med dig og ofte en eller flere af dine pårøren-

de samt udtalelser hentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere herunder andre afdelin-

ger i kommunen, praktiserende læger, hospitaler m.m. 

 

Pårørende har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv, og som det fremgår af Vest-

himmerlands Kommunes pjece om brugerpårørendesamarbejde fra 2020, har pårørende til dig 

med handicap ofte en helt særlig viden om dig og din hverdag. Dine pårørendes viden, erfarin-

ger og ressourcer kan derfor være vigtige at få bragt i spil i vurderingen af dit behov for hjælp. 

 

                                           
1 Vesthimmerlands Kommunes Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018, findes på 

www.vesthimmerland.dk 

 

http://www.vesthimmerland.dk/
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Når kommunen har vurderet dine kompetencer og udfordringer i forhold til almindelige daglig-

dags gøremål såvel som dine ressourcer og dit behov for hjælp indenfor eksempelvis sundhed, 

sociale relationer og egenomsorg, matches dine udfordringer med de rette ydelser i kvalitets-

standarden.  

 

Indsatstrappen 

I Vesthimmerlands Kommune visiterer vi ud fra princippet om mindst indgribende indsats, 

hvilket vil sige, at du ikke tilhører målgruppen for en indsats hvis dit støttebehov kan dækkes 

med mindre indgribende indsatser.  

 

Dette illustreres i nedenstående indsatstrappe. 

 

Når du henvender dig til Vesthimmerlands Kommune med et ønske om at få støtte eller hjælp, 

tilbydes du den ydelse på indsatstrappen, som vurderes at matche dit behov bedst muligt.  

Tilbud øverst på indsatstrappen er som oftest af længerevarende karakter og samtidig også 

der, hvor du som borger ydes mest støtte. Vurderes et tilbud længere nede på trappen at være 

tilstrækkeligt til at dække dine behov, vil du blive visiteret til denne ydelse.  

Vi arbejder sammen med dig hen imod, at du som borger bevæger dig ned af indsatstrappen, 

når det er muligt.  
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1.4 Mål og opfølgning 
 

Hvis du er visiteret til et kortere eller længerevarende forløb/tilbud på psykiatri- og handicap-

området, vil der i samarbejde med dig i forbindelse med bevilling og årlig opfølgning blive ud-

arbejdet konkrete mål i henhold til ”SMARTE mål” modellen. Det betyder, at der arbejdes med 

mål, der er Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte og Evaluerbare.  

 

Målene skal være retningsangivende for den tilsigtede udvikling/vedligeholdelse og skal kunne 

indgå som grundlag for systematisk opfølgning og evaluering af, om de ønskede resultater er 

opnået. 

 

1.5 Hvordan du søger om hjælp 

Hvis du vil søge om hjælp, skal det ske med henvendelse til Bevilling - Psykiatri og Handicap i 

Vesthimmerlands Kommune. 

 

Bevilling Psykiatri og Handicap 

Torvegade 15 

9670 Løgstør 

Tlf. 99 66 81 62 

 

Telefontid: 

Mandag- onsdag: 09.00 – 15.00  

Torsdag: 09.00 – 17.00 

Fredag: 09.00 – 12.30 

 

Sikker e-post kan sendes til adressen: sikker-post@vesthimmerland.dk 

 

1.6 Dine pligter 
 

Når du søger hjælp ved Vesthimmerlands Kommune, er du forpligtet til at give relevante op-

lysninger og aktivt bidrage til at belyse sagen. Du er samtidig forpligtet til løbende at oplyse 

om væsentlige ændringer i dine livsvilkår, hvis det påvirker den bevilgede ydelse.  

 

Mere konkret er du forpligtet til 

 

 at give relevante og dokumenterede oplysninger ved behandling af ansøgning om 

hjælp. 

 at deltage aktivt ved udredning og medvirke ved træning for at blive mest muligt 

selvhjulpen.  

 at oplyse om ændringer i dit funktionsniveau, i din husstands samlede ressourcer 

og/eller i dine behov. 

 at være hjemme, når den bevilgede hjælp eller støtte leveres. 

 at stille husholdningsmaskiner, som er sikkerhedsmæssigt i orden, til rådighed til 

rengøring og tøjvask.  

mailto:sikker-post@vesthimmerland.dk
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1.7 Hjemmet som arbejdsplads 

Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også arbejdsplads for kommunens medarbejde-

re og/eller andre, der hjælper dig. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt i orden på baggrund af en udarbejdet arbejdspladsvurdering.  Kommunen 

hjælper naturligvis med at finde en løsning, som alle er tilfredse med. 

 

1.8 Klagemulighed 

Hvis du får afslag på en ansøgning, eller ikke er tilfreds med den bevilligede indsats, kan du 

klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Der sendes en klagevejledning ud med afgørelsen.  

Enkelte afgørelser kan dog ikke påklages. 
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2. Kvalitetsstandarder  
 

På de følgende sider fremgår de forskellige kvalitetsstandarder, som alle er opbygget på føl-

gende måde: 

 

 

Kvalitetsstandard 
 

Ydelse:  
Lovgrundlag 

Lovgrundlag for ydelse Lov og paragraf 

Hvem kan få ydelsen Hvilken målgruppe retter ydelsen sig imod 

Hvad indeholder ydelsen Aktiviteter der ydes inden for ydelsen 

Egenbetaling Beskrivelse af hvad du som borger skal betale for 

ydelsen, og hvilke udgifter der kan tilgå 

Leverandør af ydelsen Hvem leverer ydelsen 

Visitations- og bevillingskompe-

tence 

Hvem kan træffe afgørelse om ydelsen 

Sagsbehandlingsfrister og opfølg-

ning 

Sagsbehandlingsfristen er den tid der kan forventes 

at gå fra Vesthimmerlands Kommune har modtaget 

ansøgningen og til der er truffet en afgørelse, hvil-

ket kan variere en del efter sagens karakter. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Rådgivning og vejledning 
Serviceloven § 12 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 12 

Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning 

til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

med sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfat-

te opsøgende arbejde. 

Hvem kan få ydelsen Du kan modtage rådgivning og vejledning efter Serviceloven § 

12, hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer. 

 

Formålet med rådgivningen og vejledningen er, at du modtager 

en tidlig indsats og derfor måske kan undgå en mere omfattende 

indsats efterfølgende. Tilbuddet om rådgivning omfatter også 

opsøgende arbejde. 

 

Hvis du er mellem 18 og 65 år og har pådraget dig en hjerneska-

de, er du desuden i målgruppen for rådgivning og vejledning af 

kommunens psykiatri-og hjerneskade koordinator. 

Hvad indeholder ydelsen I rådgivningstilbuddet sikres det, at du ydes rådgivende og afkla-

rende samtaler. Samtalerne kan være enkeltstående eller stræk-

ke sig over kortere forløb og de tager udgangspunkt i dine kon-

krete problemer og ønsker. Det kan være at 

 

 klare hverdagen. 

 håndtere psykiske eller fysiske problemer. 

 skabe struktur i hverdagen. 

 få overblik over økonomien. 

 håndtere følelser eller ensomhed. 

 skabe dialog med netværk. 

 

Psykiatri- og hjerneskadekoordinatoren tilbyder dig råd, vejled-

ning og koordinering af indsatserne fra eksempelvis kommunen, 

psykiatrien og sygehuset. 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling i forbindelse med ydelsen. 

Leverandør af ydelsen Du kan henvende dig i rådhusets åbningstid eller ringe i telefon-

tiden. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Tilbuddet er uvisiteret. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du vil få svar på din henvendelse inden for 14 dage  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb 
Serviceloven § 82 a og b 

Lovgrundlag for ydelse Servicelovens § 82 a: 

Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvik-

le funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommu-

nalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om grup-

pebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret op-

træning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en forud-

sætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i så-

danne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funkti-

onsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de 

sociale problemer forværres. 

Serviceloven § 82 b: 

Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvik-

le funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommu-

nalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om tidsbe-

grænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegræn-

set 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 for-

bedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at 

funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb 
Serviceloven § 82 a og b 

Hvem kan få ydelsen Du er i målgruppen for gruppebaserede forløb og tidsbegræn-

sede forløb hvis du er over 18 år og har nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne eller sociale problemer, eller hvis du er i 

risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale proble-

mer.  

Dit behov for hjælp er af mere midlertidig karakter end den 

hjælp, omsorg eller støtte, der ydes efter Servicelovens § 85.  

Såfremt støtten efter SL § 82 a og 82 b undervejs vurderes til 

ikke at være en tilstrækkelig støtte inddrages sagsbehandler 

med henblik på det videre forløb efter de 6 måneder. 

Servicelovens § 82 a og Servicelovens § 82 b er ”kan”-

bestemmelser. Det betyder, at kommunen ikke er forpligtet til 

at levere en indsats efter Servicelovens § 82 a og Servicelovens 

§ 82 b. Det betyder også, at afgørelser truffet efter Servicelo-

vens § 82 a og Servicelovens § 82 b ikke kan indbringes for 

anden administrativ myndighed.  

Ansøger du om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 

85, men tildeles støtte efter Servicelovens § 82 a eller Service-

lovens § 82 b, kan du klage til Ankestyrelsen over afgørelsen 

efter Servicelovens § 85. 

Formålet med indsatserne er at tilbyde gruppebaseret eller in-

dividuel tidsbegrænset hjælp og støtte til dig, der har behov for 

en indsats for at sikre opbyggelse eller fastholdelse af en selv-

stændig tilværelse.  

Der tages udgangspunkt i dine egne ressourcer og din motiva-

tion for at indgå i samarbejdet, da udgangspunktet er, at du 

skal være mest mulig selvhjulpen.   
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Gruppebaserede forløb og tidsbegrænsede forløb 
Serviceloven § 82 a og b 

Hvad indeholder ydelsen Gruppebaserede råd og vejledningsforløb og tidsbegrænsede 

forløb kan blandt andet inkludere:  

 forskellige typer af mestringsforløb, som er målrettet di-

ne behov. 

 økonomi. 

 overblik på daglige gøremål. 

 Sundhed. 

 Struktur. 

 Psykoeducation. 

 Netværksdannelse. 

 intro til Netværkscafeen. 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling forbundet med forløbene.  

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommunes Bostøtte korps. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Der er ingen visitation til tilbuddet 

Du kan henvende dig direkte i Kimbrerparken eller kontakte 

Bevilling Psykiatri og Handicap.  Ligeledes kan Jobcenter, Be-

handler Hus, hjemmeplejen med flere henvise dig til forløbene. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Socialt akuttilbud 
Serviceloven § 82 c 

Lovgrundlag for ydelse Servicelovens § 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. 

Hvem kan få ydelsen Du er omfattet af målgruppen, hvis du er over 18 år og 

 oplever en psykisk krise. Du kan have en psykisk lidelse 

– og/eller du kan være psykisk sårbar – med eller uden 

en diagnose - med akut behov for rådgivning og/eller 

støtte. 

 ikke nødvendigvis er i kontakt med behandlingssyste-

met, men føler, at livet er svært at håndtere, og du der-

for har brug for nogen at snakke med eller være sam-

men med i den akutte krise. 

 

Du er ikke omfattet af målgruppen, hvis du 

 er selvmordstruet og ikke selv kan tage ansvar for hånd-

tering af den nuværende situation. Her guides du i ste-

det til at kontakte egen læge eller akutafdelingen på 

psykiatrisk afdeling. 

 på henvendelsestidspunktet er stærkt påvirket. 

 har et indlæggelseskrævende behov, eksempelvis hvis 

du er aktiv selvskadende på henvendelsestidspunktet.  

 er meget udadreagerende. 

Akuttilbuddet kan ikke løse din boligsituation. Servicelovens § 

82 c er en ”kan”-bestemmelse. Det betyder, at kommunen ikke 

er forpligtet til at levere en indsats efter Servicelovens § 82 c. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Socialt akuttilbud 
Serviceloven § 82 c 

Hvad indeholder ydelsen Formålet med det sociale akuttilbud er at yde en hurtig og min-

dre omfattende indsats, der kan have både afhjælpende og 

forebyggende virkning, hvis du oplever en akut opstået psykisk 

krise.  

Hensigten er at undgå eskalering af krisen og skabe tryghed i 

hverdagen, så du kan blive i egen bolig, og at din risiko for ind-

læggelser i behandlingspsykiatrien reduceres. 

Det sociale akuttilbud indeholder tre kerneydelser:  

 En akuttelefon, som er åben for telefoniske henvendel-

ser døgnet rundt alle ugens dage.  

 Fremmøde med henblik på at modtage akut støtte, om-

sorg eller rådgivning. Du skal tage telefonisk kontakt 

inden du møder frem. 

 Mulighed for at du kan overnatte i akuttilbud, hvis akut-

tilbuddet vurderer behov herfor. Der tilbydes maksimalt 

to overnatninger.  

Tredjeperson kan hjælpe dig med at rette henvendelse i en 

akut krise.  

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling til overnatningen. 

Du skal dog selv afholde udgifter til kost. 

Leverandør af ydelsen Kimbrerparken i Vesthimmerlands Kommune. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Der er ingen visitation til tilbuddet. Du eller en i dit netværk 

kan selv henvende dig direkte til tilbuddet på Kimbrerparken.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Afløsning/aflastning af pårørende m.v. 
Serviceloven § 84 stk.1 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 84 stk. 1 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til 

ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en 

person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Hvem kan få ydelsen Du kan komme i betragtning til afløsning eller aflastning af på-

rørende, hvis du passer en person med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsættelse i hjemmet og har behov for afløsning 

og/eller aflastning. 

Hvad indeholder ydelsen Afløsning gives i hjemmet, mens aflastning gives uden for 

hjemmet i form af fx dag-, nat- eller døgntilbud i eksempelvis 

et botilbud.  

 

Afløsning kan bestå både af hjælp eller støtte til nødvendige 

praktiske opgaver i hjemmet samt hjælp til personlig hjælp, 

pleje eller omsorg. 

Egenbetaling Ved aflastning i form af dag-, nat- eller døgntilbud kan der væ-

re en egenbetaling til mad. Prisen oplyses i forbindelse med 

bevilling af tilbuddet. 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune kan tilbyde en aflastningsplads på 

handicapområdet. 

 

Der kan også være tilbud uden for kommunen som du kan blive 

tilbudt. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til afløsning/aflastning 

af pårørende. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du får svar på din ansøgning senest 4 uger efter modtagelsen. 

Ved akut behov får du svar hurtigst muligt. 

Der følges løbende op på bevillingen dog som udgangspunkt 

minimum én gang om året. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Aflastning for borgeren 
Serviceloven § 84, stk. 2 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 84, stk. 2 

Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en 

periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 

Hvem kan få ydelsen Du kan blive visiteret til et aflastningsophold, hvis du har bety-

delig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og der vurderes 

at være et særligt behov for omsorg og pleje i en afgrænset 

kortere periode. 

Hvad indeholder ydelsen Aflastning gives udenfor hjemmet i form af fx dag-, nat og 

døgntilbud. 

Formålet med aflastningsopholdet er, at du genvinder dit nor-

male funktionsniveau og kan komme hjem igen. 

Egenbetaling Ved aflastning i form af dag-, nat eller døgntilbud kan der være 

en egenbetaling til kost og andet fx aktiviteter. Prisen oplyses i 

forbindelse med bevilling af tilbuddet. 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune kan tilbyde en aflastningsplads på 

handicapområdet. 

 

Der kan også være tilbud uden for kommunen som du kan få 

tilbudt. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap bevilger aflastningstilbud. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter modtagelsen. 

Ved akut behov får du svar hurtigst muligt.  

 

Der følges løbende op på bevillingen, dog som udgangspunkt 

minimum én gang om året. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Socialpædagogisk indsats 
Serviceloven § 85. 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 85 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte 

samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til perso-

ner, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.  

Hvem kan få ydelsen Du kan komme i betragtning til en socialpædagogisk indsats, 

hvis du har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 

og der vurderes at være behov for socialpædagogisk hjælp og 

støtte med henblik på udvikling eller vedligeholdelse af færdig-

heder.  

 

Den socialpædagogiske bistand vurderes i sammenhæng med, 

og i forhold til, om du modtager hjælp efter andre ordninger, 

eksempelvis mentorordning, som led i erhvervsafklaring, gen-

optræningstilbud, beskæftigelsestilbud eller aktivitets- og klub-

tilbud. 

 

Formålet med indsatsen er, at sikre udvikling eller vedligehol-

delse af dit funktionsniveau og sociale kompetencer, herunder 

at støtte dig i selv at træffe valg og have indflydelse på din 

egen situation.  

Hvad indeholder ydelsen Indsatsen tager udgangspunkt i en socialpædagogisk indsats, 

der efter en konkret vurdering af dit behov skal fremme selv-

stændiggørelse og udvikling af dine personlige færdigheder.  

 

Indsatsen tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp på både det 

praktiske og på det personlige plan.  

 

Indsatsen kan eksempelvis omfatte: 

 

 Motivation til sunde vaner, eksempelvis i forhold til kost, 

rygning, alkohol og motion. 

 Drøftelse af økonomi. 

 Træning i at arbejde med struktur i hverdagen. 

Egenbetaling Det er gratis at modtage en socialpædagogisk indsats og der er 

derfor ingen egenbetaling. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Socialpædagogisk indsats 
Serviceloven § 85. 

Leverandør af ydelsen Den socialpædagogiske indsats leveres som udgangspunkt af 

Vesthimmerlands Kommunes bostøtteteam.  

 

Indsatsen kan foregå virtuelt og i grupper, såvel som i dit eget 

hjem, i Fælleshuset Kimbrerparken i Aars og andre steder i 

samfundet hvor det giver mening.  

  

Der er ikke frit valg af leverandør. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til socialpædagogisk 

indsats.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du får svar på din ansøgning senest 10 uger efter modtagelsen.  

 

Socialpædagogisk bistand bevilges efter en individuel vurdering 

og tilrettelægges efter dine individuelle behov med udgangs-

punkt i funktionsevnevurderingen.  

 

Der følges løbende op på bevillingen af socialpædagogisk støtte 

efter maksimalt 1 år, og ved nye bevillinger indenfor 3 måne-

der. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Borgerstyret personlig assistance (BPA) 
Serviceloven § 96 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 96 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assi-

stance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til 

dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, over-

vågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt ned-

sat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som 

gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Borgerstyret personlig assistance (BPA) 
Serviceloven § 96 

Hvem kan få ydelsen Denne ordning kaldes også for en BPA ordning. Formålet med 

en BPA ordning er, at skabe en fleksibel og sammenhængende 

ordning, der sikrer din mulighed for at leve et så normalt og 

selvstændigt liv som muligt. 

 

For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse er der i 

loven fastlagt følgende betingelser: 

 

 Du skal være afhængig af andre personer eller have 

massivt og sammensat behov for pleje, overvågning, 

ledsagelse og praktisk bistand, der ikke kan dækkes ef-

ter andre bestemmelser i serviceloven. 

 Du skal have behov for overvågning og/ eller ledsagelse. 

 Du skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. 

 Du skal kunne varetage rollen som arbejdsgiver, med 

mindre du indgår aftale om at overdrage arbejdsgiver-

ansvaret og administrationsforpligtelserne til en nært-

stående, en forening, eller en privat virksomhed. 

 Du skal være fyldt 18 år.  

 

Dit behov for hjælp forekommer ofte på alle tidspunkter af 

døgnet, og det er ikke nødvendigvis forudsigeligt hvornår og til 

hvilke opgaver du får behov for hjælp. Overvågning defineres 

ved overvågning i situationer, hvor du risikerer at komme i en 

hjælpeløs eller livstruende situation, eksempelvis hvis du er 

respiratorbruger. Det vil altid bero på en konkret og individuel 

vurdering, om du er omfattet af målgruppen og opfylder betin-

gelserne for at modtage hjælp efter bestemmelserne. 

 

I de situationer, hvor du selv er arbejdsgiver, tilbyder Vest-

himmerlands Kommune at varetage lønudbetalingerne.  

 

Som udgangspunkt kan du ikke modtage borgerstyret personlig 

assistance, hvis du bor i boformer, der er beregnet for flere 

beboere og baseret på fællesskab i hverdagen, og hvor hjælpen 

er tilrettelagt for flere beboere.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Borgerstyret personlig assistance (BPA) 
Serviceloven § 96 

Hvad indeholder ydelsen Borgerstyret personlig assistance er en hjælpeordning, der skal 

sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel 

hjælp til dig, der har en omfattende funktionsnedsættelse og et 

sammensat hjælpebehov. 

 

Ordningen bygger på dit individuelle hjælpebehov og personlige 

ønske om at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv trods et 

massivt hjælpebehov.  

 

Borgerstyret personlig assistance kan bestå af: 

 

 Personlig hjælp og pleje. 

 Praktisk hjælp. 

 Ledsagelse. 

 Overvågning. 

 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling forbundet med at modtage borgers-

tyret personlig assistance. 

Leverandør af ydelsen Indsatsen leveres som et kontant beløb, der udbetales må-

nedsvis forud.  

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til borgerstyret person-

lig assistance. 

 

Tilskuddets størrelse beregnes på grundlag af antal bevilgede 

timer pr. dag, døgn, uge eller måned.  

 

Omfanget tilrettelægges efter en nøje individuel vurdering, der 

tager udgangspunkt i, hvad du selv kan klare.  

 

I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner hjælperne 

skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af 

døgnet.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter modtagelsen.  

 

Der følges som udgangspunkt op på borgerstyret personlig as-

sistance minimum én gang årligt, hvor der foretages en vurde-

ring af om formålet for bevillingen fortsat er opfyldt. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Ledsagerordning 
Serviceloven § 97 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 97 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om 

måneden til personer under folkepensionsalderen, dog således 

at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år.  

Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på 

grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne.  

Hvem kan få ydelsen Du kan komme i betragtning til en ledsagerordning, hvis du er 

mellem 18 år og folkepensionsalderen og på grund af betydeligt 

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke 

kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse.  

 

Hvis du ved pensionsalderen er bevilget ledsagelse, bevarer du 

denne ret, efter du er gået på pension.  

 

Du kan ikke blive tilbudt en ledsagerordning, hvis du 

 

 har bevilget hjælpeordning efter Serviceloven § 96. 

 har bevilget kontaktperson efter Serviceloven § 98. 

 har nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller 

af sociale årsager. 

Hvad indeholder ydelsen Ledsageordningen består af 15 timers ledsagelse om måneden 

til selvvalgte aktiviteter som for eksempel besøg hos familie og 

venner, indkøb, sociale og kulturelle aktiviteter m.v.  

 

Ledsagerordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktio-

ner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, eksempelvis 

hjælp til at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg og hjælp 

i forbindelse med kørestol og andre gangmidler.  

 

Det er dig, der bestemmer, hvortil ledsagelsen skal foregå, og 

hvad der skal foregå. Dog med den begrænsning at der er tale 

om et lovligt formål, og at ledsagerens tryghed er sikret.  

 

Du kan efter aftale opspare timer over en periode på seks må-

neder jf. Servicelovens § 97 stk. 6. Herefter bortfalder timerne 

hvis de ikke er brugt. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Ledsagerordning 
Serviceloven § 97 

Egenbetaling Ledsagelse ydes gratis, men du skal dog selv betale dine egne 

og ledsagerens udgifter til transport og andre aktiviteter.  

Du kan søge om et årligt ledsagerbeløb på kr. 919 (2020-pris), 

som er fastsat af staten.  

Du skal søge om beløbet hvert år. 

Leverandør af ydelsen Du har mulighed for selv at udpege en ledsager, der skal god-

kendes og ansættes af Vesthimmerlands Kommune.  

 

Der kan normalvis ikke ansættes nærtstående som ledsager. 

Kommunen har ansat en ledsager, som du kan ønske at benyt-

te. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til ledsageordningen. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du modtager svar på din ansøgning senest 8 uger efter modta-

gelsen.  

 

Der følges løbende op på bevillingen dog som udgangspunkt 

minimum én gang om året, hvor der foretages en vurdering af, 

om formålet for bevillingen fortsat er opfyldt.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Kontaktperson for døvblinde 
Serviceloven § 98 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 98 

Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i 

form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. 

Hvem kan få ydelsen Du kan komme i betragtning til en kontaktperson for døvblinde, 

hvis du er funktionelt døvblind. 

 

Formålet med en kontaktperson til dig der er døvblind, er 

 

 at du kan leve så normalt som muligt på trods af døv-

blindheden. 

 at du får mulighed for at deltage i aktiviteter blandt an-

det for at undgå eller bryde isolation.  

Hvad indeholder ydelsen Tilbuddet tilrettelægges meget konkret i forhold til dit behov. 

 

Tilbuddet kan eksempelvis omfatte: 

 

 Besøg og kommunikation. 

 Orienteringer om hverdagen fx avislæsning. 

 At kontaktpersonen er bindeleddet til dine omgivelser. 

 Oversættelse af breve. 

 Ledsagelse i forbindelse med indkøb, besøg og lægebe-

søg. 

 Ledsagelse til fritidsaktiviteter. 

Hvad indeholder ydelsen 

ikke 

Kontaktpersonen yder ikke personlig pleje, medicinering eller 

praktisk hjælp. 

Egenbetaling Der er ingen brugerbetaling, men du betaler for egen deltagelse 

i aktiviteter herunder også evt. udgifter til offentlig transport. 

 

Eventuelle indirekte udgifter i forbindelse med kontaktperson-

ordningen, eksempelvis fortæring og opholdsudgifter, hvor kon-

taktpersonens tilstedeværelse under en aktivitet er nødvendig, 

kan efter ansøgning evt. dækkes efter en konkret individuel 

vurdering. 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune undersøger og vurderer, hvem der 

kan levere indsatsen, som matcher dine støttebehov bedst mu-

ligt inden for de givne rammer. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Kontaktperson for døvblinde 
Serviceloven § 98 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til kontaktperson ord-

ningen. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du får svar på din ansøgning senest 4 uger efter modtagelsen. 

Tilbuddet er som udgangspunkt længerevarende, da det gives 

på baggrund af en konkret varig lidelse.  

 

Der følges løbende op på bevillingen, dog som udgangspunkt 

minimum én gang om året, hvor der foretages en vurdering af, 

om formålet for tildelingen fortsat er opfyldt. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Støtte- og kontaktpersonsordning 
Lovgrundlag: Serviceloven § 99 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 99 

Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til 

personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alko-

holmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som 

ikke kan opholde sig i egen bolig.  

Hvem kan få ydelsen Du er i målgruppen for at få bevilget en støtte- og kontaktper-

son/socialfaglig medarbejder, hvis du 

 

 ikke har modtaget støtte tidligere. 

 ikke kan fastholdes i andre tilbud. 

 vil kunne få gavn af mere støtte, men ikke i den nuvæ-

rende situation magter eller ønsker at modtage den, ek-

sempelvis som bostøtte i eget hjem.  

Hvad indeholder ydelsen Formålet er via en opsøgende forebyggende indsats at få kon-

takt med dig, hvis du har isoleret dig. Dette med henblik på at 

styrke muligheden for at opbygge og fastholde kontakt til om-

verdenen, så du bliver i stand til at benytte samfundets mulig-

heder og øvrige etablerede tilbud ud fra dine egne ønsker og 

behov. 

 

Samarbejdet mellem dig og støtte-kontaktpersonen tager ud-

gangspunkt i: 

 

 Kontaktbesøg i dit hjem. 

 Kontakt i det offentlige rum. 

 Kontakt på netværkscafé. 

 Ledsagelse. 

 Telefonkontakt. 

 

Afhængigt af dit behov og dine forudsætninger kan støtte- og 

kontaktpersonen yde støtte til en række praktiske og sociale 

funktioner, der skal understøtte din mulighed for at fungere 

bedre og blive mere selvhjulpen. 

 

Vesthimmerlands Kommune tilbyder op til tre uvisiterede be-

søg. Hermed menes, at det typisk er kommunen, der er opsø-

gende, og at det ikke nødvendigvis er dig, der har søgt om 

hjælp.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Støtte- og kontaktpersonsordning 
Lovgrundlag: Serviceloven § 99 

Egenbetaling Der er ingen egenbetaling forbundet med denne ydelse. 

Leverandør af ydelsen En støtte- og kontaktperson/socialfaglig medarbejder fra Vest-

himmerlands Kommune. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til støtte-

kontaktperson.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du modtager svar på din ansøgning senest 2 uger efter modta-

gelsen.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Merudgifter 
Serviceloven § 100 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 100 

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merud-

gifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 

18. år og folkepensionsalderen, med varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne, der har opsat udbetalingen af fol-

kepensionen.  

 

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den 

nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgiv-

ning eller andre bestemmelser i denne lov.  

Hvem kan få ydelsen Du kan komme i betragtning til dækning af nødvendige merud-

gifter, hvis 

 

 du er mellem 18 år og pensionsalderen og har fået opsat 

udbetalingen af folkepensionen. 

 konsekvenserne af lidelsen er af indgribende karakter og 

medfører behov for ikke væsentlige hjælpeforanstaltnin-

ger. 

 

Hjælpen kan ydes uanset boform og forsørgelsesgrundlag. 

 

Hvis du oppebærer førtidspension efter pensionslovgivningen 

før 1. januar 2003, er du ikke berettiget, medmindre du er be-

vilget hjælpeordning efter serviceloven § 95, en BPA ordning 

efter § 96 eller invaliditetsydelse.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Merudgifter 
Serviceloven § 100 

Hvad indeholder ydelsen Formålet med denne ydelse er, at du, hvis du har nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsnedsættelse, kan få dækket nødvendige 

merudgifter, der er nødvendige for at få hverdagen til at funge-

re. 

 

Ydelsen kan eksempelvis omfatte: 

 

 Medicin. 

 Kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/ behand-

ling/fritid. 

 Særlige kurser. 

 Håndsrækninger. 

 Ekstra vask. 

Merudgifter skal være en direkte følge af den nedsatte funkti-

onsevne og må ikke kunne dækkes efter andre bestemmelser. 

Egenbetaling Der fratrækkes udgifter til normalforbrug, dvs. de udgifter bor-

gere uden funktionsnedsættelse også har. 

Leverandør af ydelsen Hvis du opfylder betingelserne, bliver tilskuddet fastsat ud fra 

de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned. 

  

Hvis du kan sandsynliggøre at have stigende merudgifter, kan 

beløbet reguleres for de løbende udgifter højst en gang om 

året. Du får kompensation fra henvendelsestidspunktet, hvis 

merudgiften bliver godkendt af kommunen. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap bevilger dækning af merudgif-

ter. 

 

Merudgifter beregnes på grundlag af størrelsen af dine sand-

synliggjorte nødvendige merudgifter og beregnes ud fra kend-

skabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter.  

Behovet og beregningen vurderes i forhold til ikke-

handicappede i samme alder og livssituation.  

 

For at du kan få bevilget merudgifter efter Serviceloven skal 

denne sandsynliggøre nødvendige merudgifter, der overstiger 

6.675 kr. årligt (2020-priser). 

 

Merudgifter ydes som udgangspunkt som en kontantydelse.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Merudgifter 
Serviceloven § 100 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du får svar på din ansøgning senest 3 måneder efter modtagel-

sen.  

 

Der følges løbende op på bevillingen dog som udgangspunkt 

minimum én gang om året, hvor der foretages en vurdering af, 

om formålet for bevillingen fortsat er opfyldt. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Beskyttet beskæftigelse 
Serviceloven § 103 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 103 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til 

personer under folkepensionsalderen, som på grund af betyde-

lig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på nor-

male vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud 

efter anden lovgivning.  

Hvem kan få ydelsen Du er i målgruppen for beskyttet beskæftigelse, hvis du er un-

der folkepensionsalderen og ikke kan opnå beskæftigelse på 

almindelige vilkår, samt at du har social pension som hovedfor-

sørgelseskilde. 

 

Du kan som udgangspunkt kun være i ét tilbud om beskyttet 

beskæftigelse ad gangen, og dette tilbud kan som udgangs-

punkt ikke kombineres med aktivitets- og samværstilbud efter 

Servicelovens § 104. 

Hvad indeholder ydelsen Formålet med beskyttet beskæftigelse er, at du får mulighed 

for at yde efter evne i et produktivt arbejde, som er med til at 

sikre dig ligestilling, øget velfærd og livskvalitet. 

 

Beskyttet beskæftigelse bevilges enten som fuldtids- eller del-

tidsbeskæftigelse. 

 

Der fastsættes mål for dit udbytte af tilbuddet.  

 

Du bliver aflønnet efter din indsats, og kan således have en 

beskeden indtjening. Aflønningen sker iht. Servicelovens § 105 

stk. 2. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Beskyttet beskæftigelse 
Serviceloven § 103 

Egenbetaling Hvis du udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, skal 

du selv betale for transport til og fra virksomheden indenfor en 

afstand af 10 km fra virksomheden. Nødvendige befordringsud-

gifter derudover (den billigste mulighed) betales af kommunen i 

henhold til Lov om Social Service § 105. 

 

Udgiften til den daglige befordring må dog ikke overstige 30 % 

af din indtjening ved den beskyttede beskæftigelse efter skat. 

 

Der er ingen yderligere egenbetaling forbundet med beskyttet 

beskæftigelse.  

 

 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune har selv § 103-tilbud.  

 

Der kan også være tale om tilbud uden for kommunen.  

 

Tilbuddet skal være godkendt på Tilbudsportalen. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til beskyttet beskæfti-

gelse. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter modtagelsen. 

 

Der følges løbende op på bevillingen dog som udgangspunkt 

minimum én gang om året, hvor der foretages en vurdering af, 

om formålet for bevillingen fortsat er opfyldt. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud 
Serviceloven § 104 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 104 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud 

til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-

evne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller 

forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.  

Hvem kan få ydelsen Aktivitets- og samværstilbud er et alternativ til beskyttet be-

skæftigelse til dig, der grundet betydelig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne ikke evner produktionsarbejde, men har 

behov for mere aktivitetsprægede tilbud. Tilbuddet kan opret-

holdes ud over folkepensionsalderen. 

 

Aktivitets- og samværstilbud giver dig mulighed for at komme 

hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor du får mulighed 

for at udfolde dig sammen med andre og deltage i et socialt 

fællesskab. 

  

Når du er visiteret til aktivitets- og samværstilbud som dagtil-

bud, kan du i udgangspunktet ikke kompenseres yderligere 

med beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103. 

 

Tilbuddet skal sørge for opretholdelse eller forbedring af dine 

personlige færdigheder eller livsvilkår. 

Hvad indeholder ydelsen Aktivitets- og samværstilbuddet indeholder aktiverende støtte 

og omsorg herunder træning og kreative og lystbetonede akti-

viteter og kan være et alternativ til beskyttet beskæftigelse.  

 

Der fastsættes mål for dit udbytte af tilbuddet. 

 

Aktivitets- og samværstilbud bevilges enten som fuldtid eller 

deltid.  

Egenbetaling Det er gratis for dig at tage imod et aktivitets- og samværstil-

bud. Kommunen afholder udgiften til befordring. Der bevilges 

ikke individuel kørsel med Taxa. 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune har selv § 104-tilbud.  

 

Der kan også være tale om tilbud uden for kommunen.  

 

Tilbuddet skal være godkendt på Tilbudsportalen. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Aktivitets- og samværstilbud 
Serviceloven § 104 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til aktivitets- og sam-

værstilbud.  

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du modtager svar på din ansøgning senest 8 uger efter modta-

gelsen.  

 

Der følges løbende op på bevillingen dog som udgangspunkt 

minimum én gang om året, hvor der foretages en vurdering af, 

om formålet for bevillingen fortsat er opfyldt.   
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Midlertidigt botilbud 
Serviceloven § 107 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 107 

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i bofor-

mer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov 

for det.  

Hvem kan få ydelsen Du kan komme i betragtning til et midlertidigt botilbud, hvis du 

har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og 

dit behov for en særlig indsats i et botilbud er midlertidigt. Det 

kan eksempelvis være at din funktionsnedsættelse ikke er fuldt 

afklaret, og der forventes en udvikling i retning af, at du i høje-

re grad kan klare dig selv.   

 

Et kriterie for bevilling af et midlertidigt botilbud er, at det an-

ses for at være nødvendigt at støtten finder sted indenfor 

rammerne i et § 107-botilbud. Det skal således forinden bevil-

lingen vurderes, at en øget støtte efter f.eks. Servicelovens § 

85 med ophold i eget hjem ikke er tilstrækkelig. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Midlertidigt botilbud 
Serviceloven § 107 

Hvad indeholder ydelsen Formålet med det midlertidige botilbud er at få skabt en fysisk 

boligmæssig ramme, hvor du tilbydes en målrettet hjælp med 

henblik på udredning, udvikling eller stabilisering af din funkti-

onsevne.  

 

Hensigten er, at få en afklaring af din fremtidige boform og 

støtteforanstaltninger, så dine evner til at klare dig selv bedst 

muligt udnyttes.  

 

I et midlertidigt botilbud ydes forskellige indsatser, der skal 

understøtte din aktuelle fysiske og /eller psykiske tilstand og 

udvikle dine muligheder og kompetencer. 

 

Tilbuddet tager udgangspunkt i en handleplan og dine individu-

elle behov. Indsatsen kan blandt andet indeholde: 

 

 Praktiske opgaver i hjemmet, herunder rengøring, tøj-

vask, madlavning, indkøb m.v. 

 Egenomsorg herunder personlig hygiejne, af- og på-

klædning, måltider m.v. 

 Socialt liv herunder fritid, sociale kontakter og social 

samvær. 

 Sundhed herunder kost, rygning, alkohol og motion 

 Kommunikation, herunder struktur, vejledning og guid-

ning i hverdagsrehabilitering. 

 Samfundsliv herunder støtte til økonomi og administra-

tion. 

 Mobilitet herunder støtte til transport. 

 Behandling. 

 

Tilbuddet gives ofte i kombination med uddannelse og beskyttet 

beskæftigelse. Støtten kan gives både som individuel og som 

kollektiv støtte. 

Varigheden af et midlertidigt botilbud afhænger af dit behov. 

Botilbuddet skal fraflyttes, når målet for opholdet er opfyldt.  

 

Rengøring 

Rengøringsindsatsen tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp 

hvor personalet gennem guidning og undervisning støtter dig i 

at udføre rengøringen. Såfremt du ikke er i stand til helt eller 

delvist at deltage i rengøring, er udgangspunktet at tilbuddet 

udfører rengøring svarende til det til enhver tid fastsatte ser-

viceniveau på ældreområdet (Serviceloven § 83 om praktisk 

hjælp). 

 

Ferie 

Som borger i et botilbud har du mulighed for at få personale-

ledsagelse til en årlig ferie i op til 5 sammenhængende hverda-

ge i sommerhus, feriecenter eller lignende i Danmark. Hvis 

sammenhængende ferie ikke er meningsgivende og positivt for 

dig, tilbydes ferien som enkeltdage. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Midlertidigt botilbud 
Serviceloven § 107 

Egenbetaling Du skal selv betale for et ophold i et midlertidigt botilbud. 

Egenbetalingen sker jf. Serviceloven § 163. 

 

Ekstra udgifter i forbindelse med ferie, dine egne udgifter til 

transport, entreer, mad m.v. dækkes af beboerne der deltager i 

ferien. 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune råder ikke over botilbud efter ser-

vicelovens § 107, hvorfor der kan visiteres til godkendte tilbud 

via Tilbudsportalen. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til midlertidigt botilbud. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter modtagelsen. 

 

Vesthimmerlands Kommune følger op på hjælpen første gang 

efter tre måneder. Herefter følges der løbende op på bevillingen 

dog som udgangspunkt minimum én gang om året, hvor der 

foretages en vurdering af, om formålet for bevillingen fortsat er 

opfyldt.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Længerevarende botilbud 
Serviceloven § 108 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 108 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er 

egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af 

betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har 

behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner 

eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket 

disse behov på anden vis. 

Hvem kan få ydelsen Du kan komme i betragtning til et længerevarende botilbud 

hvis du er udredt og har betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse, og du har brug for en fast ram-

me for at kunne vedligeholde eller udvikle dine ressourcer.  

 

Du har desuden brug for kontinuitet og døgndækning, herunder 

omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, om-

sorg eller behandling, og kan ikke få dækket disse behov på 

anden vis. 

 

Du er ikke i målgruppen hvis dit støttebehov kan dækkes med 

mindre indgribende indsatser. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Længerevarende botilbud 
Serviceloven § 108 

Hvad indeholder ydelsen I længerevarende botilbud ydes der forskellige indsatser, der 

har til hensigt at understøtte din aktuelle fysiske og/eller psyki-

ske tilstand og udvikle dine muligheder og kompetencer. 

 

Tilbuddet tager udgangspunkt i din handleplan, som forholder 

sig til dine individuelle behov. Indsatsen kan blandt andet inde-

holde: 

 

 Praktiske opgaver i hjemmet, herunder rengøring, tøj-

vask, madlavning, indkøb m.v. 

 Egenomsorg, herunder personlig hygiejne, af- og på-

klædning, måltider m.v. 

 Socialt liv, herunder fritid, sociale kontakter og social 

samvær. 

 Sundhed, herunder kost, rygning, alkohol og motion.  

 Kommunikation, herunder struktur, vejledning og guid-

ning i hverdagsrehabilitering. 

 Samfundsliv, herunder støtte til økonomi og administra-

tion. 

 Mobilitet, herunder støtte til transport. 

 Behandling. 

 

 

Støtten kan gives både som individuel og som kollektiv støtte. 

 

Tilbuddet gives ofte i kombination med beskyttet beskæftigelse 

eller aktivitets- og samværstilbud efter hhv. Servicelovens §§ 

103 og 104.  

 

Rengøring 

Rengøringsindsatsen tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp 

hvor personalet gennem guidning og undervisning støtter dig i 

at udføre rengøringen. Såfremt du ikke er i stand til helt eller 

delvist at deltage i rengøring, er udgangspunktet at tilbuddet 

udfører rengøring svarende til det til enhver tid fastsatte ser-

viceniveau på ældreområdet (Serviceloven § 83 om praktisk 

hjælp). 

 

Ferie 

Som borger i et botilbud har du mulighed for at få personale-

ledsagelse til en årlig ferie i op til 5 sammenhængende hverda-

ge i sommerhus, feriecenter eller lignende i Danmark. Hvis 

sammenhængende ferie ikke er meningsgivende og positivt for 

dig, tilbydes ferien som enkeltdage. 

 

I botilbud med døgndækning er der mulighed for ferietilkøb af 

socialpædagogisk ledsagelse. Afgørelse herom træffes af botil-

buddets leder uden klageadgang. 

 

Du skal selv betale for rejseomkostninger (billet, transport, 

ophold, entréudgifter, forplejning mv.). Alle personalerelaterede 

udgifter i forbindelse med ferien betales af botilbuddet. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Længerevarende botilbud 
Serviceloven § 108 

Egenbetaling Du betaler selv for ophold i længerevarende botilbud. Egenbe-

talingen sker jf. Serviceloven § 163.   

 

Ekstra udgifter i forbindelse med ferie, dine egne udgifter til 

transport, entreer, mad m.v. dækkes af beboerne, der deltager 

i ferien. 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune kan tilbyde længerevarende botil-

bud på handicapområdet. 

 

Der kan også være tale om tilbud udenfor Vesthimmerlands 

Kommune. 

 

I de døgndækkede botilbud kan der være tale om enten vågen 

eller sovende nattevagt. 

 

En kommune må kun anvende botilbud, der er registreret på 

Tilbudsportalen. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til længerevarende bo-

tilbud. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter modtagelsen. 

 

Vesthimmerlands Kommune følger op på hjælpen første gang 

efter tre måneder. Herefter følges der løbende op på bevillingen 

dog som udgangspunkt minimum én gang om året, hvor der 

foretages en vurdering af, om formålet for bevillingen fortsat er 

opfyldt.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Botilbud efter almenboligloven 
Serviceloven § 85 og Almenboligloven § 105 

Lovgrundlag for ydelse Serviceloven § 85 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte 

samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til perso-

ner, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.  

 

Almenboligloven § 105 

Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt 

omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til 

ældre og personer med handicap, som har særligt behov for 

sådanne boliger.  

Hvem kan få ydelsen Du kan komme i betragtning til et botilbud efter servicelovens § 

85/almenboliglovens § 105, hvis du er over 18 år, har betydelig 

og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og har behov 

for omfattende og varig hjælp til daglige funktioner, pleje, om-

sorg eller behandling, og du ikke kan få disse behov dækket på 

anden måde.  
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Botilbud efter almenboligloven 
Serviceloven § 85 og Almenboligloven § 105 

Hvad indeholder ydelsen Formålet med botilbuddet er, at du gennem en boligmæssig 

ramme og adgang til personale og fællesarealer får dækket dit 

behov for hjælp, omsorg og støtte. 

 

Det giver dig mulighed for at videreudvikle og vedligeholde dine 

fysiske, psykiske og sociale færdigheder, og dit udviklingspo-

tentiale understøttes i det omfang, det er muligt, med henblik 

på at du mestrer mest muligt i dit liv. 

 

Indholdet i det længerevarende botilbud tilrettelægges sammen 

med dig i forhold til formålet og målene for indsatserne. 

 

Du kan eksempelvis få mulighed for at videreudvikle og vedli-

geholde færdigheder indenfor: 

 

 Fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse. 

 Sociale problemer. 

 Praktiske opgaver. 

 Kommunikation. 

 Samfundsliv. 

 Socialt liv. 

 Sundhed. 

 Omgivelserne. 

 

Støtten kan gives både som individuel og som kollektiv støtte. 

Tilbuddet gives ofte i kombination med beskyttet beskæftigelse 

eller aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens §§ 103 og 

104. 

Rengøring 

Rengøringsindsatsen tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp 

hvor personalet gennem guidning og undervisning støtter dig i 

at udføre rengøringen. Såfremt du ikke er i stand til helt eller 

delvist at deltage i rengøring, er udgangspunktet at tilbuddet 

udfører rengøring svarende til det til enhver tid fastsatte ser-

viceniveau på ældreområdet (Serviceloven § 83 om praktisk 

hjælp). 

 

Ferie 

Som borger i et botilbud har du mulighed for at få personale-

ledsagelse til en årlig ferie i op til 5 sammenhængende hverda-

ge i sommerhus, feriecenter eller lignende i Danmark. Hvis 

sammenhængende ferie ikke er meningsgivende og positivt for 

dig, tilbydes ferien som enkeltdage. 

 

I botilbud med døgndækning er der mulighed for ferietilkøb af 

socialpædagogisk ledsagelse. Afgørelse herom træffes af botil-

buddets leder uden klageadgang. 

 

Du skal selv betale for rejseomkostninger (billet, transport, 

ophold, entréudgifter, forplejning mv.). Alle personalerelaterede 

udgifter i forbindelse med ferien betales af botilbuddet. 
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Kvalitetsstandard 

Ydelse: Botilbud efter almenboligloven 
Serviceloven § 85 og Almenboligloven § 105 

Egenbetaling Som beboer i et botilbud efter Servicelovens § 85 og 

Almenboliglovens § 105 er du indehaver af en lejekontrakt, og 

du betaler husleje i henhold til denne. 

 

Derudover opkræves der et indskud ved indflytning efter lejelo-

vens bestemmelser. 

Leverandør af ydelsen Vesthimmerlands Kommune tilbyder længerevarende botilbud 

på handicapområdet.  

 

Der kan også være tale om tilbud udenfor Vesthimmerlands 

Kommune.  

 

I de døgndækkede botilbud kan der være tale om enten vågen 

eller sovende nattevagt.  

 

En kommune må kun anvende botilbud, der er registreret på 

Tilbudsportalen. 

Visitations- og bevil-

lingskompetence 

Bevilling Psykiatri og Handicap visiterer til botilbuddet. 

Sagsbehandlingsfrister 

og opfølgning 

Du modtager svar på din ansøgning senest 12 uger efter mod-

tagelsen.  

 

Vesthimmerlands Kommune foretager en opfølgning efter 3 

måneder. Herefter følges der løbende op på bevillingen dog 

som udgangspunkt minimum én gang om året, hvor der foreta-

ges en vurdering af, om formålet for bevillingen fortsat er op-

fyldt.  
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