Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden
I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra
Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne i sagsforløbet, jf. figuren nedenfor.
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Voksenudredningsmetoden: Casebeskrivelse 1
I det følgende præsenteres en samlet case med udfyldte redskaber og
skabeloner fra voksenudredningsmetoden.

Sagsåbning
Hvad drejer henvendelsen sig
om?

Jørgen henvender sig, fordi han har haft et hashmisbrug gennem mange år. Han fortæller, at
han synes, det ødelægger hans liv, og at han gerne vil have hjælp til at komme ud af det.

[beskrivelse af problemstillingen og
behov for hjælp]

Er det klart hvad borgeren søger
om?
Henvendelse
Hvor kommer henvendelsen
fra?

Er borgeren indforstået med
henvendelsen?
Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant
[værge og partsrepræsentation
fremkommer automatisk hvis
det tidligere er registreret om
borgeren]

Ja
X Nej
X

Borger
Pårørende [angiv kontaktoplysninger]
Læge [angiv kontaktoplysninger]
Hospital [angiv kontaktoplysninger]
Anden forvaltning [angiv kontaktoplysninger]
Igangværende indsats [angiv kontaktoplysninger]
Anden kommune
Andre [angiv kontaktoplysninger]
Ja
Nej
Værge [angiv kontaktoplysninger]
Fuldmagt
Partsrepræsentant
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Rettigheder og pligter
Er borgeren informeret om
rettigheder og pligter:
Er borgeren informeret om
at oplysningerne er
registreret elektronisk?

X Ret til bisidder og partsrepræsentant

X Ja
Nej

Aftaler om det videre forløb
Hvilke aftaler er indgået
med borgeren om det videre
forløb
Samtykkeerklæring
Er det relevant at indhente
samtykke?

Det er aftalt med Jørgen at vi mødes til samtale igen i uge 22.

Hvis ja, angiv hvordan
samtykke er modtaget:
Indhentelse af oplysninger
Er der modtaget samtykke
om indhentning af
oplysninger fra:

Mundtligt samtykke
X Skriftligt samtykke
X Egen læge [Mogens Mogensen, Alpevej xx, xxx]
Speciallæge [angiv læge]
Hospital [angiv hospital]
A-kasse [angiv a-kasse]
Tilbud [angiv konkret tilbudssted]
Arbejdsgiver [angiv arbejdsgiver]
Tidligere bopælskommune [angiv bopælskommune]
Andre forvaltninger [Jobcentret, xxx, xxx]
Andre:[angiv hvilke]

Borgerinddragelse – særlige
forhold
Eventuelle særlige forhold
der skal adresseres for at
borgeren kan inddrages i
sagsbehandlingen?
Angiv betalingskommune, hvis
det ikke er egen kommune

X Ja

Nej

Det er vigtigt at give sig god tid til at tale med Jørgen, da han skal føle sig tryg og forstået, før
han kan tale om sit liv.

3

Angiv handlekommune

Kommune navn

Udredningsskema
Henvendelsesårsag
[mulighed for at angive

Jørgen henvender sig, fordi han har haft et hashmisbrug gennem mange år. Han fortæller, at
han synes, det ødelægger hans liv, og at han gerne vil have hjælp til at komme ud af det.

baggrunden for borgerens
henvendelse]

Fysisk funktionsnedsættelse
Oplysninger fra
borgeren

Eksempelvis: Døvblindhed, Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse

Jørgen fortæller, at han er blevet opereret for to diskusprolaps og er fysisk nedslidt.

(Udfordringer, ønsker og
prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

Det fremgår af notat fra egen læge, at Jørgen har gået i behandling for sin dårlige ryg igennem flere år. Han lider
af slidgigt i skulder, nakke og ryg.

Jørgen virker meget plaget af sine fysiske problemer

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Behandlede temaer: Rygproblemer

X

Psykisk funktionsnedsættelse

Eksempelvis: Sindslidelse som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse,
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spiseforstyrrelse, stressbelastning og tilknytningsforstyrrelse. Intellektuel/kognitiv forstyrrelse som demens, hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse og
autismespektrum.

Oplysninger fra
borgeren

Jørgen fortæller, at han inden for de sidste tre måneder har følt sig angst og deprimeret. Han føler, at han har

(Udfordringer, ønsker og
prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

været under pres i mange år, og han kan ikke selv finde ud af at blive glad.

Det fremgår af notat fra egen læge, at Jørgen tidligere har fået ordineret antidepressiv medicin i kortere perioder.
Jørgen er stoppet inden afslutning på behandling flere gange, selvom psykiater har vurderet det har været
uhensigtsmæssigt (se notat xx).

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Behandlede temaer: angst, depression

X

Socialt problem

Eksempelvis: Hjemløshed, indadreagerende adfærd, kriminalitet, misbrug, omsorgssvigt, overgreb, prostitution, seksuelt krænkende

adfærd, selvskadende adfærd, selvmordstanker og – forsøg, Social isolation og udadreagerende adfærd.

Oplysninger fra
borgeren

Jørgen fortæller, at han har røget hash dagligt de sidste 15 år. Han bruger hashen som selvmedicinering mod

(Udfordringer, ønsker og
prioriteringer)

det dårligt hvis han ikke får sin daglige dosis.

sine fysiske problemer og mod sin nedtrykthed. Jørgen fortæller, at han dagligt ryger mellem 2 og 4 gram. Han får

Jørgen fortæller, at han ikke har nogen fast bopæl, og at han nogle gange bor på gaden. Han er derfor er bange
for at blive anholdt af politiet.

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
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tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

Jørgen er reelt at betragte som hjemløs. Jørgen virker lettere påvirket af hash under samtalen.

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Behandlede temaer: misbrug, hjemløs

X

Praktiske opgaver i hjemmet
Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Eksempelvis: Hjælp og omsorg for andre, praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask

Jørgen fortæller, at hans omflakkende liv betyder, at han ikke rigtig får styr på sin hverdag. Han spiser fx ikke
regelmæssigt.

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Jørgen virker på mig meget nedtrykt og opgivende omkring sin situation

0

1

2

3

4

Behandlede temaer: madlavning

X

Egenomsorg

Eksempelvis: Af- og påklædning, vask, kropspleje, toiletbesøg, drikke og spise
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Oplysninger fra
borgeren

Jørgen synes ikke selv at han har nogle problemer med passe på sig selv.

(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

Jørgen fremstår meget usoigneret til mødet.

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

X

Mobilitet

Behandlede temaer:
Kropspleje

Eksempelvis: Gang og bevægelse, ændre og opretholde kropsstilling, bære, flytte og håndtere genstande og færden med transportmidler

Oplysninger fra
borgeren

Jørgen siger at hans ryg plager ham meget i hverdagen. Han kan ikke gå længere ture og han har svært ved at

(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Jørgen synes derfor, han er meget begrænset ift. til at komme ud og være med til ting.

være ude, da han har brug for at hvile mange gange i løbet af dagen.

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Jørgen virker meget begrænset i sin mobilitet. Det virker ikke som om at Jørgen selv tror på, at hans
rygproblemer kan forbedres.

0

1

2

3

4

Behandlede temaer:
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X

Kommunikation

Gang og bevægelse, komme rundt

Eksempelvis: Forstå meddelelser, fremstille meddelelser, samtale, anvendelse af kommunikationshjælpe-midler og – teknikker og

kommunikationsmiddel

Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Jørgen situation taget i betragtning, fremstår han nærværende og deltagende i samtalen. Han taler dog meget
langsomt, og det virker ikke som om han forstår alt hvad jeg siger til ham under samtalen.

0

1
X

Samfundsliv

2

3

4

Behandlede temaer:
Forstå meddelelser, samtale

Eksempelvis: Beskæftigelse, bolig, uddannelse og privatøkonomi

Oplysninger fra
borgeren

Jørgen fortæller, at han ikke kan klare sin boligsituation, og at han gerne vil have hjælp til det.

(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

førtidspension. Jørgen er uddannet og har arbejdet 20 år som murer.

Jørgen fortæller, at han på grund af sine rygsmerter og nedslidning på arbejdsmarkedet har søgt om

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Det fremgår af notat fra jobcentret at Jørgen har ansøgt om FØP d.xx.xxx. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet.

Sagsbehandlers
bemærkninger

Jørgen virker meget indstillet på at få styr på sin boligsituation. Det betyder meget for Jørgen at få bevilget

(Observationer, analyse)

førtidspension, så han kan få ro på sin økonomiske situation og få lettere ved at få en bolig.
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Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Behandlede temaer: bolig, beskæftigelse

X

Socialt liv

Eksempelvis: Samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk

Oplysninger fra
borgeren

Jørgen har haft en hård opvækst med omsorgssvigt og vold. Begge Jørgens søskende er misbrugere, og hans

(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

hele familien. Han flyttede på opholdssted som 16-årig.

storebror har været indlagt flere gange. Jørgen har gennem hele sin opvækst været den, som skulle holde styr på

Jørgen fortæller, at han har et godt netværk, som han bruger meget i hverdagen, men han har svært ved at
fastholde kontakten pga. sit misbrug. Jørgen ser sin voksne datter, som han har et godt forhold til. Hun er meget
bekymret for hans situation.
Jørgen vil ikke have hjælp af sin datter, som ellers har tilbudt ham, at han kan bo hos hende.

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Jørgens opvækst påvirker Jørgen den dag i dag, Det præger hans relation til andre mennesker og han har svært
ved at være i nære/tætte relationer.
Jørgen har ikke stor tillid til at kommunen kan hjælpe ham ud af sin situation. Jeg oplever ikke, at han tror på mig,
når jeg fortæller, hvad vi kan gøre for ham.

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Behandlede temaer: sociale relationer, fællesskaber

X

Sundhed

Eksempelvis: Helbredsforhold, kostvaner og livsførelse og medicinsk behandling

Oplysninger fra

Jørgen fortæller, at han spiser dårligt, og han ikke føler sig frisk. Han synes ikke, at den medicinske behandling
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borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

han har fået tidligere har hjulpet ham særlig meget. Han er blevet sløv og træt af det.

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Jeg oplever, at Jørgens generelle helbredsforhold virker godt set ift. til hans hårde livsstil. Såfremt Jørgens læge
beslutter, at Jørgen skal påbegynde medicinsk behandling, bør det være med tæt opfølgning.

0

1

2

3

4

X

Omgivelser

Behandlede temaer:
Kostvaner, helbredsforhold

Eksempelvis: Holdninger i omgivelserne og boligområde

Oplysninger fra
borgeren

Jørgen har tidligere boet i et socialt boligområde xxx, hvor han stadig er glad for at komme. Mange af hans

(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

glad for fællesskabet. På den anden side er Jørgen træt af, at de mange gange ryger hash sammen, og han

venner bor der, og han vil meget gerne have en bolig i samme område. Han fortæller at han på den ene side er
synes det vil være underligt at være den eneste, som ikke gør det.

Oplysninger
fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Jeg oplever, at det betyder meget for Jørgen at fastholde det netværk, han har i sit boligområde. Omvendt kan
vennerne også spille en negativ rolle, fordi de kan være med til at fastholde Jørgen i sit misbrug.
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Samlet vurdering
Ud fra ovenstående udredning angives en samlet vurdering af borgerens behov:
Skala
A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
B = Let problem (en smule, lidt)
X C = Moderat problem (middel, noget)
D = Svært problem (omfattende, meget)
E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)

Opsamling på borgerens ansøgning
Jørgen henvender sig fordi han har haft et hashmisbrug gennem 15 år. Han fortæller at han synes det ødelægger hans liv og han
gerne vil have hjælp til at komme ud af det. Jørgen vil også gerne have hjælp til at håndtere sin boligsituation.

Hvis ja, angiv ydelse [afkrydsning af ydelser/§]
Aktivitets- og samværsydelse (§ 104)
Befordring
Befordring til og fra et tilbud (§ 105)

Personlig hjælp (§ 83)
Personlig hjælp (§ 95)
Praktisk hjælp (§ 83)
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Befordring til og fra et tilbud (Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 25)
Befordring til og fra et tilbud (Lov om specialundervisning til voksne § 5)
Befordring til og fra et tilbud (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 10)
Befordring til og fra et tilbud (SUL § 170)
Befordring til og fra et tilbud (SUL § 172)
Individuel befordring (§ 117)
Behandling
X Misbrugsbehandling (§ 101)
Misbrugsbehandling (SUL § 141)
Terapi (§ 102)
Psykologisk behandling (§ 102)
Speciallæge behandling (§ 102)
Beskyttet beskæftigelsesydelse (§ 103)
Kontantydelse
Arbejdsvederlag (§ 105)
Dækning af merudgift (§ 100)
Kontrolordning
Fastholdelse
Fastholdelse
Fastholdelse
Kontrol med

(§ 126)
(§ 127)
(§ 128)
færden (§ 125)

Ophold
Aflastning (§ 84)
Længevarende ophold (§ 108)
Midlertidigt ophold (§ 80)
X Midlertidigt ophold (§ 107)
Midlertidigt ophold (§ 109)
Midlertidigt ophold (§ 110)

Praktisk hjælp (§ 95)
Socialpædagogisk støtte
X Støtte til administration (§ 85)
Støtte til indkøb og kost (§ 85)
Støtte til kontakt og samvær (§ 85)
Støtte til medicinhåndtering (§ 85)
Støtte til personlig pleje (§ 85)
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (§ 85)
Støtte til uddannelse og beskæftigelse (§ 85)
Støtte til varetagelse af forældrerollen (§ 85)
Støttepersonordning
Afløsning (§ 84, stk. 1)
Afløsning (§ 95)
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)
Ledsageordning (§ 97)
Pasning af pårørende (§ 118)
Pasning af pårørende (§ 119)
Støtteredskab
Hjælpemiddel (§ 112)
Støtte til bil (§ 114)
Støtte til boligindretning (§ 116)
Forbrugsgoder (§ 113)
Træning
Genoptræning (§ 85)
Genoptræning (§ 86)
Genoptræning (§ 102)
Vedligeholdelsestræning (§ 85)
Vedligeholdelsestræning (§ 86)
Vedligeholdelsestræning (§ 102)
Undervisning
Kompenserende specialundervisning (Lov om specialundervisning til voksne
§ 1)
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 2)

Ikke visiterede ydelser
Rådgivning (§ 10)
Støtte- og kontaktperson (§ 99)
Hvis ja, angiv tilbud [afkrydsning af tilbud]
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Ambulant tilbud til voksne

Botilbud til voksne
Længerevarende botilbud til voksne
Sikret botilbud
X Midlertidigt botilbud
Almen bolig
Plejebolig
Plejehjem
Bofællesskab
Behandlingstilbud
Forsorgshjem/herberg
Krisecenter
Rehabiliteringstilbud

Udgående tilbud til voksne
Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og samværstilbud
Beskyttet beskæftigelsestilbud
Uddannelsestilbud
Tilbud med myndighedsbeføjelse

Faglig vurdering (sagsbehandler)
Jørgen er 42 år, og har de sidste 15 år været i et dagligt hashmisbrug. Jørgen har haft en opvækst præget af
omsorgssvigt og han er meget påvirket af det i dag. Jørgens misbrug er så stort, at han dagligt er angst og
deprimeret. Han har ikke nogen bolig og hans økonomiske situation er uholdbar. Jørgen har igangværende
ansøgning om førtidspension. Jørgen vil gerne have hjælp med at komme ud af sit misbrug, og jeg vurderer,
at Jørgen er motiveret til dette. Jeg vurderer endvidere, at Jørgens langvarige misbrug og ustabile psykiske
tilstand berettiger ham til støtte.
Jeg vurderer, at et ambulant tilbud ikke vil være tilstrækkeligt på grund af Jørgens ustabile boligforhold og på
grund af misbrugets omfattende karakter. Jørgen bør derfor bevilges et døgnbehandlingstilbud, som kan
imødekomme de stabile rammer som Jørgen har brug for.
Jørgen bør også efterfølgende hjælpes i fht. at håndtere sin boligsituation og sit hverdagsliv.

Begrundelse
Begrundelse for afgørelse
[borgerrettet - indeholder hovedhensyn og faktiske
oplysninger]

Det vurderes, at du på grund af dit langvarige misbrug og ustabile
sociale situation er berettiget til misbrugsbehandling efter
Serviceloven §101 og støtte til håndtere din økonomi og din
boligsituation efter Servicelovens §85.
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I vores vurdering har vi lagt vægt på, at du er meget motiveret for
at komme ud af dit misbrug.

Indsatsformål
Formålet med indsatsen er at støtte Jørgen til at blive stoffri, samt at han får stabile rammer angående sin
økonomi og bolig.

Indsatsmål
1. At Jørgen bliver stoffri
2. At Jørgen ikke får tilbagefald i perioden
3. At Jørgen får afklaret sine ønsker ift. sin bolig

Indsatser (tilbud og ydelser)
Indsats 1

Ydelser
Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud

Indsats 2

Misbrugsbehandling (§ 101)
Støtte til administration (§85)
Midlertidigt botilbud

Vælg fra listen den type af tilbud,
som leverer ydelsen.

Kontonummer

xxxxx

Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
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konteres på.

Udfører
Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for
indsats

Center for misbrug, xxx

Indsats 1

Indsats 2

1.maj 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.august 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].

Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der kan
vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,
måned eller år]

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage, måneder
eller år ydelsen tildeles. [Det kan
også angives om ydelsen skal
leveres kontinuerligt.]

Indsats 1

Enhed

Antal

Pris

Indsats 2

Ydelse 1

dag

90

xxx

Ydelse 1

time
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xxx

Ydelse 2

Enhed

Antal

Pris

(Misbrugsbehandling §
101)
Ydelse 2
(Støtte til
administration
§85)
Ydelse 3

Ydelse 3

Pris for ydelsesenhed
Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
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eller pris pr. time, dag, måned,
år]

Samlet pris

Indsats 1

Forventet pris for
enkeltindsats

Ydelse 1 = (90*pris) = xxx

Indsats 2

Ydelse 2 = (10*pris) = vvv

[Beregnes automatisk]

Pris for enkeltindsats = (xxx+vvv)

Forventet pris for samlet
indsats
[Beregnes automatisk]

Forventet pris for samlet indsats = (Pris for
indsats 1 + pris for indsats 2)

Alternative indsatser (tilbud og ydelser)
Alternativ indsats 1

Ydelser
Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud
Vælg fra listen den type af tilbud,
som leverer ydelsen.

Kontonummer

Alternativ indsats 2

Misbrugsbehandling (§ 101)

Midlertidigt botilbud

Xxx

Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
konteres på.

Udfører
Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

Ørnecentret misbrugsbehandling, xxxx
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OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for
indsats

Alternativ indsats 1

Alternativ indsats 2

1.maj 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.august 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].

Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der kan
vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,
måned eller år]

Indsats 1

Ydelse 1

Enhed

Dag

Antal

70

Pris

Xxx

Indsats 2

Enhed

Antal

Pris

Ydelse 1

(Misbrugsbehandling §
101)

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage, måneder
eller år ydelsen tildeles. [Det kan
også angives om ydelsen skal
leveres kontinuerligt.]

Pris for ydelsesenhed

Ydelse 2

Ydelse 2

Ydelse 3

Ydelse 3

Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
eller pris pr. time, dag, måned,
år]

SAMLET PRIS

Alternativ indsats 1

Alternativ indsats 2
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Forventet pris for
enkeltindsats

Ydelse 1 = (70*xxx) = yyy
Forventet pris for enkeltindsats = (pris for

[Beregnes automatisk]

ydelse 1 + pris for ydelse 2 + pris for ydelse
3)

Forventet pris for samlet
indsats

Forventet pris for samlet indsats = (Pris for
indsats 1 + pris for indsats 2)

[Beregnes automatisk]

Tilbud om udarbejdelse af handleplan
Tilbudt/ikke tilbudt handleplan
[afkrydsning]

Hvis ikke tilbudt, skal dette
begrundes

Ønsker borger handleplan?

X Handleplan tilbudt
Handleplan ikke tilbudt
Begrundelse for ikke tilbudt handleplan:

X Borger ønsker handleplan
Borger ønsker ikke handleplan
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Angivelse af målgruppe [angiv målgruppe i forhold til den konkrete tildeling)
Funktionsnedsættelse

Socialt problem

Fysisk funktionsnedsættelse

Hjemløshed

Hørenedsættelse

Indadreagerende adfærd

Kommunikationsnedsættelse

Kriminalitet

Mobilitetsnedsættelse

Personfarlig kriminalitet

Synsnedsættelse

Ikke-personfarlig kriminalitet

Døvblindhed

Misbrug

Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens

Alkoholmisbrug
X

Stofmisbrug

Omsorgssvigt

Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse

Overgreb
Voldeligt overgreb
Seksuelt overgreb

Opmærksomhedsforstyrrelse

Prostitution

Autismespektrum

Seksuelt krænkende adfærd

Udviklingshæmning

Sindslidelse

Selvskadende adfærd
Social isolation

Angst

Udadreagerende adfærd

Depression

Selvmordstanker eller -forsøg

Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Stressbelastning
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Indstilling til social indsats
Baggrundsoplysninger
Navn

Jørgen Hansen

CPR nummer

2233445566

Adresse

Xxxxxx

Tlf.nr.

Xxxxxx

Mail

Xxxxxx

Aktuelt forsørgelsesgrundlag

Sygedagpenge

Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant

Værgemål

Værgemål (§ 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (§ 6)
Samværgemål (§7)
Værge [angiv kontaktoplysninger]
Repræsentation

Bisidder
Partsrepræsentant
Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til:
[tekst felt]

Akter vedlagt/bilag vedlagt
Handle- og betalingskommune
Angiv kun hvilken kommune, hvis det ikke
er egen kommune.

Nej
Anden handlekommune [angiv hvilke]
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X Anden betalingskommune [Kommune xxx]
1.april 2012

Dato
Sagsbehandler
Navn, tlf., mail

Martin Mortensen

Indsats
Hvad drejer henvendelsen sig
om?

Jørgen henvender sig fordi han har haft et hashmisbrug gennem 15 år. Han
fortæller at han synes det ødelægger hans liv og han gerne vil have hjælp til at
komme ud af det. Jørgen vil også gerne have hjælp til at håndtere sin boligsituation.

INDSATS DER INDSTILLES
TIL
Ydelser

Indsats 1

Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud

Indsats 2

Misbrugsbehandling (§ 101)
Støtte til administration (§85)
Midlertidigt botilbud

Vælg fra listen den type af tilbud,
som leverer ydelsen.

Kontonummer

xxxx

Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
konteres på.

Udfører
Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN

xxxx

Indsats 1

Indsats 2
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Forventet startdato for
indsats

1.maj 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.august 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].

Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der kan
vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,
måned eller år]

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage, måneder
eller år ydelsen tildeles. [Det kan
også angives om ydelsen skal
leveres kontinuerligt.]

Indsats 1

Enhed

Antal

Pris

Indsats 2

Ydelse 1

dag

90

xxx

Ydelse 1

time

10

xxx

Ydelse 2

Enhed

Antal

Pris

(Misbrugsbehandling §
101)
Ydelse 2
(Støtte til
administration
§85)
Ydelse 3

Ydelse 3

Samlet pris

Indsats 1

Indsats 2

Forventet pris for
enkeltindsats

Ydelse 1 = (90*pris) = xxx

Pris for ydelsesenhed
Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
eller pris pr. time, dag, måned,
år]

Ydelse 2 = (10*pris) = vvv
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[Beregnes automatisk]

Forventet pris for samlet
indsats
[Beregnes automatisk]

ALTERNATIV INDSTILLING
Ydelser
Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud

Pris for enkeltindsats = (xxx+vvv)
Forventet pris for samlet indsats = (Pris for
indsats 1 + pris for indsats 2)

Alternativ indsats 1

Alternativ indsats 2

Misbrugsbehandling (§ 101)

Midlertidigt botilbud

Vælg fra listen den type af tilbud,
som leverer ydelsen.

Kontonummer
Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
konteres på.

Udfører

xxx

Ørnecentret misbrugsbehandling, xxxx

Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for
indsats

Alternativ indsats 1

Alternativ indsats 2

1.maj 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.august 2012

Dato for hvornår det forventes at
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indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].

Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:

Indsats 1

Ydelsesenhed

Ydelse 1

Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der kan
vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,
måned eller år]

Enhed

Antal

Pris

Indsats

Enhed

Dag

70

Xxx

Ydelse 1

(Misbrugsbehandling §
101)
Ydelse 2

Ydelse 3

Ydelse 3

SAMLET PRIS

Alternativ indsats 1

Alternativ indsats 2

Forventet pris for
enkeltindsats

Ydelse 1 = (70*xxx) = yyy

Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage, måneder
eller år ydelsen tildeles. [Det kan
også angives om ydelsen skal
leveres kontinuerligt.]

Pris

2

Ydelse 2

Antal ydelsesenheder

Antal

Pris for ydelsesenhed
Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
eller pris pr. time, dag, måned,
år]

[Beregnes automatisk]

Forventet pris for enkeltindsats = (pris for
ydelse 1 + pris for ydelse 2 + pris for ydelse
3)

Forventet pris for samlet
indsats

Forventet pris for samlet indsats = (Pris for
indsats 1 + pris for indsats 2)
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[Beregnes automatisk]

Sagsoplysning
Eventuelle diagnoser
Faglig vurdering

Slidgigt og opereret for to diskusprolaps
Jørgen er 42 år, og har de sidste 15 år været i et dagligt
hashmisbrug. Jørgen har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og
han er meget påvirket af det i dag. Jørgens misbrug er så stort, at
han dagligt er angst og deprimeret. Han har ikke nogen bolig og
hans økonomiske situation er uholdbar. Jørgen har igangværende
ansøgning om førtidspension. Jørgen vil gerne have hjælp med at
komme ud af sit misbrug, og jeg vurderer, at Jørgen er motiveret til
dette. Jeg vurderer endvidere, at Jørgens langvarige misbrug og
ustabile psykiske tilstand berettiger ham til støtte.
Jeg vurderer, at et ambulant tilbud ikke vil være tilstrækkeligt på
grund af Jørgens ustabile boligforhold og på grund af misbrugets
omfattende karakter. Jørgen bør derfor bevilges et
døgnbehandlingstilbud, som kan imødekomme de stabile rammer
som Jørgen har brug for.
Jørgen bør også efterfølgende hjælpes i fht. at håndtere sin
boligsituation og sit hverdagsliv.

Samlet vurdering [skala]

C = Moderat problem

Nuværende/tidligere tilbud

Nej

Indsatsformål:

Formålet med indsatsen er at støtte Jørgen til at blive stoffri, samt at
han får stabile rammer angående sin økonomi og bolig.
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Indsatsmål 1:

At Jørgen bliver stoffri

Indsatsmål2:

At Jørgen ikke får tilbagefald i perioden

Indsatsmål 3:

At Jørgen får afklaret sine ønsker ift. sin bolig

Handleplan
Tilbudt/ikke tilbudt handleplan
[afkrydsning]

Hvis ikke tilbudt, skal dette
begrundes

X Handleplan tilbudt
Handleplan ikke tilbudt
Begrundelse for ikke tilbudt handleplan:

Ønsker borger handleplan?

X Borger ønsker handleplan
Borger ønsker ikke handleplan

Under udarbejdelse/ikke udarbejdet

X Handleplan under udarbejdelse
Handleplan ikke udarbejdet

[afkrydsning]
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Handleplan
Baggrundsoplysninger
Borgers navn

Jørgen Hansen

Borgers CPR. Nr.

2233445566

Adresse

Xxxxxx

Telefonnummer

Xxxxxx

Mail

Xxxxxx

Nærmeste pårørende

Jørgens datter, Mette Hansen, xxx,xxx

Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant
[værge og partsrepræsentation fremkommer
automatisk hvis det tidligere er registreret
om borgeren]

Værgemål

Værgemål (§ 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (§ 6)
Samværgemål (§7)
Værge [angiv kontaktoplysninger]
Repræsentation

Bisidder
Partsrepræsentan
Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til:
[tekst felt]

Dato

1.maj 2012

Formål og indsats
Indsatsformål

Formålet med indsatsen er at støtte dig til at blive stoffri, så du får stabile
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rammer omkring din økonomi og boligsituation.

Mål

Dato for opfølgning

Indsatsmål 1:

At du bliver stoffri

d.1.juni 2012

Indsatsmål2:

At du ikke får tilbagefald i perioden

d.1.juni 2012

Indsatsmål 3:

At du får afklaret dine ønsker ift. sin bolig

d.1.juni 2012

Indsats 1

Ydelser
Vælg fra listen den/de ydelser, som
indgår i indsatsen.

Tilbud

Misbrugsbehandling (§ 101)
Støtte til administration (§85)
Midlertidigt botilbud

Vælg fra listen den type af tilbud,
som leverer ydelsen.

Udfører
Angiv den konkrete leverandør, som
leverer indsatsen.

Center for misbrug, xxx

OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for indsats

1.maj 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for indsats

1.august 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for at
angive at foranstaltningen er uden
slutdato].
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Andet
Andre særlige forhold vedrørende
boform, beskæftigelse, personlig
hjælp, behandling, hjælpemidler
m.v.

Jørgen afventer svar på ansøgning om førtidspension.

Eventuelle aftaler med borger [her
angives det, hvis der er indgået
aftaler med borger]

Jørgen har problemer med slidgigt i nakke, skulder som han modtager
behandling for hvor tirsdag eftermiddag.

Koordinering - Myndighed
Eventuelle samarbejdspartnere i

Jette Hansen, Jobcentret, xxx

myndigheden [navn, tlf. og afdeling]
Evt. koordinerende sagsbehandler

nej

med samlet ansvar for indsatsen
[navn, tlf. og afdeling]
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Afgørelsesbrev

[ XXX Kommune
Adresse
Afdeling
Sagsbehandlers navn
Telefon xx xx xx xx
www.xxx.dk]

[1.april 2012]
[Jørgen Hansen]
[xxxx]

Ansøgning om [misbrugsbehandling og socialpædagogisk støtte]
Du har [d.1.marts 2012] ansøgt [Kommunenavn] om [misbrugsbehandling og socialpædagogisk støtte]. Vi har nu
behandlet din ansøgning.
Afgørelse
Du bevilges [misbrugsbehandling og støtte til administration] i [3] måneder, jf. Servicelovens § [101 og 85].
Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuelle ændringer, som kan påvirke dit behov for den tildelte indsats.
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Begrundelsen
Ved vurderingen har vi lagt vægt på, at [du på grund af dit langvarige misbrug og ustabile sociale situation er berettiget
til misbrugsbehandling efter Serviceloven §101 og støtte til håndtere din økonomi og din boligsituation efter
Servicelovens §85. I vores vurdering har vi lagt vægt på, at du er meget motiveret for at komme ud af dit misbrug.].
Indsatsformål
Formålet med indsatsen er, at [støtte dig til at blive stoffri, så du får stabile rammer omkring din økonomi og
boligsituation.]. Indsatsen vil blive fulgt op [1.juni].
Retsregler og praksis
Din ansøgning er vurderet efter [Serviceloven § 101 og 85.]
Klagevejledning
Hvis du er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage indenfor 4 uger. Hvis du klager skriftligt skal klagen
sendes til [angiv kommune] kommune, [angiv adresse]. Du har også mulighed for at klage mundtligt til sagsbehandler
[angiv navn på sagsbehandler] på tlf. [angiv sagsbehandlers eller afdelings tlf. nr.]. Når klagen er modtaget, vil
afgørelsen blive vurderet igen. Hvis [angiv kommune] kommune giver dig helt eller delvist medhold i din klage, vil du få
besked indenfor 4 uger. Hvis [angiv kommune] kommune fastholder afgørelsen, vil din klage og sagens akter blive
sendt til det sociale nævn indenfor 4 uger.
Du kan læse mere om regler og praksis på området i vedlagte uddrag af Serviceloven og i kommunens
kvalitetsstandarder, som du kan finde på kommunens hjemmeside [angiv hjemmeside].
Tvivlsspørgsmål
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
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[Sagsbehandlers navn], [kommunens navn] kommune

Bestilling af social indsats
Baggrundsoplysninger
Borgers navn

Jørgen Hansen

Borgers CPR. Nr.

2233445566

Adresse

Xxxxxx

Telefonnummer

Xxxxxx

Mail

Xxxxxx

Særlige helbredsforhold af
relevans for udfører (kan fx
være relevante diagnoser)

Jørgen har problemer med slidgigt i nakke, skulder som han modtager
behandling for hvor tirsdag eftermiddag.

Evt. kontaktperson oplyst af
borger

Jørgens datter, Mette Hansen, xxx

Særlige oplysninger [fx om

Jørgen har et nært forhold til sin datter

borgeren har børn]
Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant
[værge og partsrepræsentation
fremkommer automatisk hvis det tidligere
er registreret om borgeren]

Værgemål

Værgemål (§ 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (§ 6)
Samværgemål (§7)
Værge [angiv kontaktoplysninger]
Repræsentation
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Bisidder
Partsrepræsentant
Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til:
[tekstfelt]

Dato [angivelse af dato for bestilling]

1.april 2012

Indsats
Faglig vurdering

Jørgen er 42 år, og har de sidste 15 år været i et dagligt hashmisbrug.
Jørgen har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og han er meget
påvirket af det i dag. Jørgens misbrug er så stort, at han dagligt er angst
og deprimeret. Han har ikke nogen bolig og hans økonomiske situation er
uholdbar. Jørgen har igangværende ansøgning om førtidspension. Jørgen
vil gerne have hjælp med at komme ud af sit misbrug, og jeg vurderer, at
Jørgen er motiveret til dette. Jeg vurderer endvidere, at Jørgens
langvarige misbrug og ustabile psykiske tilstand berettiger ham til støtte.
Jeg vurderer, at et ambulant tilbud ikke vil være tilstrækkeligt på grund af
Jørgens ustabile boligforhold og på grund af misbrugets omfattende
karakter. Jørgen bør derfor bevilges et døgnbehandlingstilbud, som kan
imødekomme de stabile rammer som Jørgen har brug for.

Indsatsformål

Indsatsmål 1:

Jørgen bør også efterfølgende hjælpes i fht. at håndtere sin boligsituation
og sit hverdagsliv.
Formålet med indsatsen er at støtte Jørgen til at blive stoffri, samt at han
får stabile rammer angående sin økonomi og bolig.
Mål
Opfølgningsdato
At Jørgen bliver stoffri
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Indsatsmål 2:

At Jørgen ikke får tilbagefald i perioden

Indsatsmål 3:

At Jørgen får afklaret sine ønsker ift. sin
bolig

Ydelser/§
Tilbud

Misbrugsbehandling § 101
Støtte til administration § 85
Midlertidigt botilbud

Evt. angivelse af lokalt fastsat
serviceniveau
Udfører

Center for misbrug, xxx

Forventet startdato for indsats

1.maj 2012

Forventet slutdato for indsats

1.august 2012

Opfølgningsdato:

1.juni 2012

[evt. angivelse af forventet hyppighed
for opfølgning]

Enhed, antal og pris for hver
ydelse i indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den tildelte
ydelse afregnes. [Der kan vælges
mellem afregning pr. styk/gang eller
pr. time, dag, måned eller år]

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller hvor
mange timer, dage, måneder eller år
ydelsen tildeles. [Det kan også angives
om ydelsen skal leveres kontinuerligt.]

Indsats 1

Enhed

Antal

Pris

Ydelse 1

dag

90

xxx

time

10

xxx

(Misbrugsbehandling §
101)
Ydelse 2
(Støtte til
administration
§85)
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Pris for ydelsesenhed

Ydelse 3

Angiv pris for den valgte ydelsesenhed
[pris pr. gang/styk eller pris pr. time,
dag, måned, år]

Samlet pris for leverandørindsats [samlet pris fra indstilling overføres automatisk]
[Samlet pris for indsats som leveres af
én leverandør.]

Eventuelle aftaler mellem
myndighed og udfører omkring
indsatsen [fx særlige fokusområder,

Det er vigtigt at der er fokus på Jørgens angst og depression i behandlingen

prioriteringer, dokumentation for
indsatsen mv.]

Betaling: EAN nr. og
personreference

xxxx

Betaling: kontonummer

xxxx

Koordinering - Myndighed
Eventuelle samarbejdspartnere
i myndigheden [navn, tlf. og

Jette Hansen, Jobcentret, xxx

afdeling]

Evt. koordinerende
nej
sagsbehandler med samlet
ansvar for indsatsen [navn, tlf. og
afdeling]

Koordinering - Udfører
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Eventuelle indsatser som
borgeren modtager fra andre:
Behov for koordinering (ja/nej)

nej

Ja
X Nej

Ansvarlig for koordinering

Eventuelle aftaler indgået ml. Det er aftalt med Jørgens datter, at han hun kontakter misbrugscenter med
borger og pårørende som har henblik på at lave aftaler om Jørgens forløb.
relevans for indsatsen:
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Opfølgning og tilsyn
Indsats
[tilbud]
[ydelser]
[konkret leverandør]
[omfang]

Misbrugscentret,
Støtte til administration § 85, to timer om ugen
Misbrugsbehandling § 101, døgnbehandling

Indsatsformål
Formålet med indsatsen er at støtte Jørgen til at blive stoffri, samt at han får stabile rammer angående sin
økonomi og bolig.

Opfølgning på målsætninger for indsatsen
Indsatsmål/
vurdering

Indsatsmål 1: At Jørgen bliver stoffri

Borgers
vurdering

Jørgen siger at han har haft en hård start på sin afvænning, men han er indstillet på at
fortsætte.

Udførers
vurdering

Personalet fortæller at Jørgens afvænning går planmæssigt

37

Opfølgning på målsætninger for indsatsen

Sagsbehandlers
vurdering

Fremadrettet

Jeg vurderer, at der fortsat er behov for at arbejde med målet.

X Uændret

Mål skal revideres

Indsats skal revideres

Mål afsluttet

Indsatsmål/
vurdering

Indsatsmål 2: At Jørgen ikke får tilbagefald i perioden

Borgers
vurdering

Jørgen fortæller, at han har haft en nedtur, siden han startede, men han startede op på
behandlingen kort efter og siger, at han ikke har lyst til, at det sker igen.

Udførers
vurdering

Personalet fortæller, at Jørgen har haft et tilbagefald. Der har derfor været behov for intensiv
støtte i en kortere periode.

Sagsbehandlers
vurdering

Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på at hindre tilbagefald.

Fremadrettet
Indsatsmål/
vurdering

X Uændret

Mål skal revideres

Indsats skal revideres

Mål afsluttet

Indsatsmål 3: At Jørgen får afklaret sine ønsker ift. sin bolig
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Opfølgning på målsætninger for indsatsen
Borgers
vurdering

Jørgen fortæller, at han ikke kan overskue at tænke på sin boligsituation mens han bor på
centret. Han ved godt, at det skal ordnes på et tidspunkt.

Udførers
vurdering

Personalet fortæller, at de ikke har haft held med at få Jørgen til at tage stilling til sin
boligsituation

Sagsbehandlers
vurdering

Jeg oplever ikke, at Jørgen kan arbejde med sin boligsituation på nuværende tidspunkt. Det
bør afklares, når Jørgen er færdig med at arbejde med sine misbrugsproblemer.

Fremadrettet
Eventuelle nye
forhold omkring
borgerens
situation
Samlet
konklusion på
indsats,
indsatsformål
og indsatsmål
Eventuelle
kommentarer
fra pårørende

Uændret X Mål skal revideres X Indsats skal revideres

Mål afsluttet

Jørgens datter er flyttet og har derfor ikke mulighed for at komme så ofte. Dette påvirker Jørgen
meget.

Jørgen arbejder fortsat med at blive stoffri og virker glad for at være på centret, på trods af en hård
start. Jeg vurderer, at personalet og Jørgen arbejder ud fra et fælles mål og Jørgen fortsat er
motiveret. Dog sættes mål og indsats om at arbejde med boligsituationen i bero, da Jørgen ikke
magter dette på nuværende tidspunkt.
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Opfølgning på målsætninger for indsatsen

Praktiske forhold vedrørende opfølgningen
Deltagere ved opfølgningsmødet:
Opfølgning gennemført via:

Dato for gennemført opfølgning:

To personale fra misbrugscentret, Jørgen og undertegnede

Telefon
Andet

X Møde

1.juni 2012

Individuelt tilsyn
Individuelt tilsyn gennemført

X Ja

Trives borger?

Nej
X Ja
[Angiv evt. bemærkninger:]

Eventuel magtanvendelse i
perioden

X Nej
Ja
[Hvis ja, foretages opfølgning på forhold omkring magtanvendelse:]

Samlet konklusion på individuelt
tilsyn

Trods et tilbagefald i perioden trives borger godt på stedet og det vurderes, at rammerne er
hensigtsmæssige ift. at opnå indsatsformålet.
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Individuelt tilsyn

Tidspunkt for næste opfølgning
Tidspunkt for opfølgning

d.1.juli 2012
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Voksenudredningsmetoden: Casebeskrivelse 2
I det følgende præsenteres en samlet case med udfyldte redskaber og skabeloner fra
voksenudredningsmetoden. Casen er struktureret iht. faserne i sagsforløbet, jf. figuren
nedenfor.

Sagsåbning
Redskaber:
Henvendelse

Sagsoplysning
Redskaber:
Udredning sagsoplysning

Afgørelse

Bestilling af
social indsats

Sagsopfølgning

Redskaber:

Redskaber:

Redskaber:

Redskaber:

Udredning – sam let
faglig vurdering

Afgørelse

Bestilling

Opfølgning

Sagsvurdering

Indstilling

Handleplan
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Sagsåbning
Hvad drejer henvendelsen sig
om?
[beskrivelse af problemstillingen og
behov for hjælp]

Er det klart hvad borgeren søger
om?

Rikke er 29 år og mor til et barn i familiepleje. Hun henvender sig, fordi hun
gerne vil have hjælp til at få styr på de praktiske opgaver derhjemme og til at
planlægge sin økonomi.

X Ja
Nej

Hvis ja, angiv ydelse [afkrydsning af ydelser/§]

Aktivitets- og samværsydelse (§ 104)
Befordring
Befordring til og fra et tilbud (§ 105)
Befordring til og fra et tilbud (Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 25)
Befordring til og fra et tilbud (Lov om specialundervisning til voksne § 5)
Befordring til og fra et tilbud (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov, § 10)
Befordring til og fra et tilbud (SUL § 170)
Befordring til og fra et tilbud (SUL § 172)
Individuel befordring (§ 117)
Behandling
Misbrugsbehandling (§ 101)
Misbrugsbehandling (SUL § 141)
Terapi (§ 102)
Psykologisk behandling (§ 102)
Speciallæge behandling (§ 102)

Personlig hjælp (§ 83)
Personlig hjælp (§ 95)
Praktisk hjælp (§ 83)
Praktisk hjælp (§ 95)
Socialpædagogisk støtte
X Støtte til administration (§ 85)
Støtte til indkøb og kost (§ 85)
Støtte til kontakt og samvær (§ 85)
Støtte til medicinhåndtering (§ 85)
Støtte til personlig pleje (§ 85)
X Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (§ 85)
Støtte til uddannelse og beskæftigelse (§ 85)
Støtte til varetagelse af forældrerollen (§ 85)

Kontantydelse
Arbejdsvederlag (§ 105)
Dækning af merudgift (§ 100)

Støttepersonordning
Afløsning (§ 84, stk. 1)
Afløsning (§ 95)
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)
Ledsageordning (§ 97)
Pasning af pårørende (§ 118)
Pasning af pårørende (§ 119)

Kontrolordning
Fastholdelse (§ 126)
Fastholdelse (§ 127)
Fastholdelse (§ 128)

Støtteredskab
Hjælpemiddel (§ 112)
Støtte til bil (§ 114)
Støtte til boligindretning (§ 116)

Beskyttet beskæftigelsesydelse (§ 103)
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Kontrol med færden (§ 125)

Forbrugsgoder (§ 113)

Ophold
Aflastning (§ 84)
Længevarende ophold (§ 108)
Midlertidigt ophold (§ 80)
Midlertidigt ophold (§ 107)
Midlertidigt ophold (§ 109)
Midlertidigt ophold (§ 110)

Træning
Genoptræning (§ 85)
Genoptræning (§ 86)
Genoptræning (§ 102)
Vedligeholdelsestræning (§ 85)
Vedligeholdelsestræning (§ 86)
Vedligeholdelsestræning (§ 102)
Undervisning
Kompenserende specialundervisning (Lov om specialundervisning til voksne § 1)
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov om ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov, § 2)

Ikke visiterede ydelser
Rådgivning (§ 10)
Støtte- og kontaktperson (§ 99)
Hvis ja, angiv tilbud [afkrydsning af tilbud]
Ambulant tilbud til voksne

Botilbud til voksne
Længerevarende botilbud til voksne
Sikret botilbud
Midlertidigt botilbud
Almen bolig
Plejebolig
Plejehjem
Bofællesskab
Behandlingstilbud
Forsorgshjem/herberg
Krisecenter
Rehabiliteringstilbud

X Udgående tilbud til voksne
Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og samværstilbud
Beskyttet beskæftigelsestilbud
Uddannelsestilbud
Tilbud med myndighedsbeføjelse

Henvendelse
Hvor kommer henvendelsen
fra?

Er borgeren indforstået med
henvendelsen?
Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant
[værge og partsrepræsentation

X

Borger
Pårørende [angiv kontaktoplysninger]
Læge [angiv kontaktoplysninger]
Hospital [angiv kontaktoplysninger]
Anden forvaltning [angiv kontaktoplysninger]
Igangværende indsats [angiv kontaktoplysninger]
Anden kommune
Andre [angiv kontaktoplysninger]
Ja
Nej
Værge [angiv kontaktoplysninger]
Fuldmagt
Partsrepræsentant
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fremkommer automatisk hvis
det tidligere er registreret om
borgeren]

Rettigheder og pligter
Er borgeren informeret om
rettigheder og pligter:
Er borgeren informeret om
at oplysningerne er
registreret elektronisk?

Aftaler om det videre forløb
Hvilke aftaler er indgået
med borgeren om det videre
forløb
Samtykkeerklæring
Er det relevant at indhente
samtykke?
Hvis ja, angiv hvordan
samtykke er modtaget:
Indhentelse af oplysninger
Er der modtaget samtykke
om indhentning af
oplysninger fra:

X Ret til bisidder og partsrepræsentant

X Ja
Nej

X Ja

Nej

X Mundtligt samtykke
Skriftligt samtykke
Egen læge [angiv læge]
Speciallæge [angiv læge]
Hospital [angiv hospital]
A-kasse [angiv a-kasse]
Tilbud [angiv konkret tilbudssted]
Arbejdsgiver [angiv arbejdsgiver]
Tidligere bopælskommune [angiv bopælskommune]
X Andre forvaltninger [Familieafdelingen i Børn og ungeforvaltningen]
Andre:[angiv hvilke]

Borgerinddragelse - særlige
forhold
Eventuelle særlige forhold
der skal adresseres for at
borgeren kan inddrages i
sagsbehandlingen?
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Angiv betalingskommune, hvis
det ikke er egen kommune
Angiv handlekommune

Kommunenavn xxx

Udredningsskema
Henvendelsesårsag
[mulighed for at angive
baggrunden for borgerens

Rikke er 29 år og mor til et barn i familiepleje. Hun henvender sig, fordi hun
gerne vil have hjælp til at få styr på de praktiske opgaver derhjemme og til at
planlægge sin økonomi.

henvendelse]

Fysisk funktionsnedsættelse

Eksempelvis: Døvblindhed, hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse

Oplysninger fra
borgeren
(Udfordringer, ønsker og
prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Behandlede temaer:

46

Psykisk funktionsnedsættelse

Eksempelvis: Sindslidelse som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse,

spiseforstyrrelse, stressbelastning og tilknytningsforstyrrelse. Intellektuel/kognitiv forstyrrelse som demens, hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse og
autismespektrum.

Oplysninger fra
borgeren
(Udfordringer, ønsker og
prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Socialt problem

0

1

2

3

4

Behandlede temaer:

Eksempelvis: Hjemløshed, indadreagerende adfærd, kriminalitet, misbrug, omsorgssvigt, overgreb, prostitution, seksuelt krænkende

adfærd, selvskadende adfærd, selvmordstanker og – forsøg, Social isolation og udadreagerende adfærd.

Oplysninger fra
borgeren
(Udfordringer, ønsker og
prioriteringer)

Oplysninger fra andre

Rikke fortæller at hun tidligere har været i et stofmisbrug, men hun er i dag stoffri efter et længerevarende
behandlingsforløb

Det fremgår af journalnotat fra familieafdelingen, at Rikkes datter blev anbragt grundet Rikkes stofmisbrug (dato

(Fx læge, pårørende,
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tilbud)

xxx). Selve anbringelsen forløber godt og der er god kontakt mellem Rikke og datteren, samt i relationen til
plejefamilien.

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Til samtalen taler Rikke meget om, hvor glad hun er for at være ude af sit misbrug. Hun virker som om, at hun har
lagt misbruget bag sig.

0

1

2

3

4

Behandlede temaer: misbrug

X

Praktiske opgaver i hjemmet
Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Eksempelvis: Hjælp og omsorg for andre, praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask

Rikke fortæller, at hun har svært ved at få dagen til at hænge sammen og klare de praktiske opgaver derhjemme.
Rikke oplever, at der skal meget lidt til, før det hele virker uoverskueligt. Hun vil gerne have hjælp til at planlægge
ting, fx indkøb og madlavning.

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Rikkes problemer ift. planlægning af daglige gøremål fylder meget for Rikke, og det.betyder meget for hende, at
der kommer styr på de forskellige praktiske opgaver.

0

1

2

3

4

Behandlede temaer: praktiske opgaver, madlavning og indkøb

X

Egenomsorg

Eksempelvis: Af- og påklædning, vask, kropspleje, toiletbesøg, drikke og spise

48

Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Mobilitet

0

1

2

3

4

Behandlede temaer:

Eksempelvis: Gang og bevægelse, ændre og opretholde kropsstilling, bære, flytte og håndtere genstande og færden med transportmidler

Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Behandlede temaer:
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Kommunikation

Eksempelvis: Forstå meddelelser, fremstille meddelelser, samtale, anvendelse af kommunikationshjælpe-midler og – teknikker og

kommunikationsmiddel

Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Samfundsliv

0

1

2

3

4

Behandlede temaer:

Eksempelvis: Beskæftigelse, bolig, uddannelse og privatøkonomi

Oplysninger fra
borgeren

Rikke fortæller, at hun skylder mange penge væk. Hun har svært ved at kunne overskue sin situation og hun føler

(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

hendes tidligere sagsbehandler lyttede til hende og hjalp hende med det hun havde brug for.

at det bremser hende i mange ting. Rikke har tidligere forsøgt at få hjælp til sin økonomi, men hun synes ikke
Rikke modtager kontanthjælp
Rikke vil gerne have hjælp til at få lavet et budget og udarbejde en plan for at afdrage sin gæld.

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
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tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Jeg oplever, at Rikke har et akut behov for at få hjælp til sin økonomi. Det er vigtigt, at Rikke bliver tydelig
omkring hvad hun har brug for, og at der bliver arbejdet derudfra.
0

1

2

3

4

Behandlede temaer: Økonomi

X

Socialt liv

Eksempelvis: Samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk

Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Rikke er enlig mor og har en datter på 7 år. Rikkes datter har i perioder været anbragt i plejefamilie, men Rikke
fortæller, at det nu overvejes, om hendes datter kan komme hjem igen. Rikke ser frem til at få sin datter hjem
igen, men hun synes det er svært at skabe en god og stabil ramme for hende.
Rikke mistede sin mor for 1 år siden, hvilket har slået Rikke ud af kurs. Hun har et godt forhold til sin far, som vil
støtte hende meget i at få datteren hjem igen. Derudover har Rikke et godt forhold til sin nabo, som støttede
hende gennem misbrugsbehandlingen.

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

Rikke har et godt netværk, som støtter hende.

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Behandlede temaer: Netværk

X

Sundhed

Eksempelvis: Helbredsforhold, kostvaner og livsførelse og medicinsk behandling

Oplysninger fra
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borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

Omgivelser

0

1

2

3

4

Behandlede temaer:

Eksempelvis: Holdninger i omgivelserne og boligområde

Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger
fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)
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Samlet vurdering
Ud fra ovenstående udredning angives en samlet vurdering af borgerens behov:
Skala
A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
X B = Let problem (en smule, lidt)
C = Moderat problem (middel, noget)
D = Svært problem (omfattende, meget)
E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)

Opsamling på borgerens ansøgning
Rikke er 29 år og mor til et barn i familiepleje. Hun henvender sig, fordi hun gerne vil have hjælp til de
praktiske opgaver derhjemme, blandt andet madlavning og indkøb og til at planlægge sin økonomi.
Angivelse af hvad borgeren søger om [afkrydsning af §]
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Hvis ja, angiv ydelse [afkrydsning af ydelser/§]

Aktivitets- og samværsydelse (§ 104)
Befordring
Befordring til og fra et tilbud (§ 105)
Befordring til og fra et tilbud (Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 25)
Befordring til og fra et tilbud (Lov om specialundervisning til voksne § 5)
Befordring til og fra et tilbud (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov, § 10)
Befordring til og fra et tilbud (SUL § 170)
Befordring til og fra et tilbud (SUL § 172)
Individuel befordring (§ 117)
Behandling
Misbrugsbehandling (§ 101)
Misbrugsbehandling (SUL § 141)
Terapi (§ 102)
Psykologisk behandling (§ 102)
Speciallæge behandling (§ 102)

Personlig hjælp (§ 83)
Personlig hjælp (§ 95)
Praktisk hjælp (§ 83)
Praktisk hjælp (§ 95)
Socialpædagogisk støtte
X Støtte til administration (§ 85)
Støtte til indkøb og kost (§ 85)
Støtte til kontakt og samvær (§ 85)
Støtte til medicinhåndtering (§ 85)
Støtte til personlig pleje (§ 85)
X Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (§ 85)
Støtte til uddannelse og beskæftigelse (§ 85)
Støtte til varetagelse af forældrerollen (§ 85)

Kontantydelse
Arbejdsvederlag (§ 105)
Dækning af merudgift (§ 100)

Støttepersonordning
Afløsning (§ 84, stk. 1)
Afløsning (§ 95)
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)
Ledsageordning (§ 97)
Pasning af pårørende (§ 118)
Pasning af pårørende (§ 119)

Kontrolordning
Fastholdelse
Fastholdelse
Fastholdelse
Kontrol med

Støtteredskab
Hjælpemiddel (§ 112)
Støtte til bil (§ 114)
Støtte til boligindretning (§ 116)
Forbrugsgoder (§ 113)

Beskyttet beskæftigelsesydelse (§ 103)

(§ 126)
(§ 127)
(§ 128)
færden (§ 125)

Ophold
Aflastning (§ 84)
Længevarende ophold (§ 108)
Midlertidigt ophold (§ 80)
Midlertidigt ophold (§ 107)
Midlertidigt ophold (§ 109)
Midlertidigt ophold (§ 110)

Træning
Genoptræning (§ 85)
Genoptræning (§ 86)
Genoptræning (§ 102)
Vedligeholdelsestræning (§ 85)
Vedligeholdelsestræning (§ 86)
Vedligeholdelsestræning (§ 102)
Undervisning
Kompenserende specialundervisning (Lov om specialundervisning til voksne § 1)
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov om ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov, § 2)

Ikke visiterede ydelser
Rådgivning (§ 10)
Støtte- og kontaktperson (§ 99)
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Hvis ja, angiv tilbud [afkrydsning af tilbud]

Ambulant tilbud til voksne
X Udgående tilbud til voksne
Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og samværstilbud
Beskyttet beskæftigelsestilbud
Uddannelsestilbud
Tilbud med myndighedsbeføjelse

Botilbud til voksne
Længerevarende botilbud til voksne
Sikret botilbud
Midlertidigt botilbud
Almen bolig
Plejebolig
Plejehjem
Bofællesskab
Behandlingstilbud
Forsorgshjem/herberg
Krisecenter
Rehabiliteringstilbud

Faglig vurdering (sagsbehandler)
Rikke er 29 år. Hun er enlig mor og har en datter på 7 år. Rikkes datter er anbragt i familiepleje, men det
overvejes at lade hende flytte hjem igen. Det betyder meget for Rikke, at hun kan få sin datter hjem på sigt
og hun vil derfor gerne have hjælp til at håndtere sin økonomiske situation og praktiske opgaver i hjemmet.
Jeg vurderer, at det er svært for Rikke at skabe stabile rammer, når det handler om at strukturere og udføre
daglige gøremål og planlægge budget for hele måneden. Rikke er meget motiveret, fordi hun på sigt gerne vil
have sin datter hjem.
Jeg vurderer, at det er nødvendigt, at Rikke fremover selv kan planlægge og udføre praktiske opgaver i
hjemmet, samt skabe en stabil økonomisk ramme og at hun derfor er berettiget til støtte efter Servicelovens §
85.
Rikke bør bevilges en støttekontaktperson 1 time om ugen.
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Begrundelse
Begrundelse for afgørelse
[borgerrettet - indeholder hovedhensyn og faktiske
oplysninger]

Du bevilges støttekontaktperson efter SL § 85 en time om ugen. I
vores vurdering har vi lagt vægt på, at du har et behov for hjælp til
praktiske opgaver i hjemmet og til at få stabilitet omkring din
økonomiske situation. En økonomisk og social stabilitet vil være en
forudsætning for, at din datters hjemflytning bliver en succes.

Indsatsformål
At Rikke får styr på sin økonomiske situation og praktiske opgaver i hjemmet, så hun evner at varetage
forældrerollen overfor sin datter.

Indsatsmål
1. At Rikke selv lærer at planlægge indkøb og madlavning
2. At Rikke selv kan ordne rengøring derhjemme
3. At Rikke lærer at holde et budget

Indsatser (tilbud og ydelser)
Indsats 1

Ydelser

Indsats 2

Støtte til administration (§85)
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Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud
Vælg fra listen den type af tilbud,
som leverer ydelsen.

Kontonummer

Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (85§)
Udgående tilbud til voksne

Xxxx

Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
konteres på.

Udfører
Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for
indsats

Ikke afklaret

Indsats 1
1.januar 2012

Indsats 2

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.juli 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].

Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der kan
vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,

Indsats 1

Enhed

Antal

Pris

Indsats 2

Ydelse 1:

Time

20

Xxx

Ydelse 1

Enhed

Antal

Pris

Støtte til
administration
(§85)
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måned eller år]

Ydelse 2:

Time

20

xxx

Ydelse 2

Støtte til

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage, måneder
eller år ydelsen tildeles. [Det kan
også angives om ydelsen skal
leveres kontinuerligt.]

Pris for ydelsesenhed

praktiske
opgaver i
hjemmet
(§85)
Ydelse 3

Ydelse 3

Samlet pris

Indsats 1

Indsats 2

Forventet pris for
enkeltindsats

Ydelse 1 = 20*xxx = zzz

Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
eller pris pr. time, dag, måned,
år]

Ydelse 2 = 20*xxx = yyy

[Beregnes automatisk]

Forventet pris for samlet
indsats

(pris for indsats 1 + pris for indsats 2)

[Beregnes automatisk]

Tilbud om udarbejdelse af handleplan
Tilbudt/ikke tilbudt handleplan
[afkrydsning]

Hvis ikke tilbudt, skal dette
begrundes

X Handleplan tilbudt
Handleplan ikke tilbudt
Begrundelse for ikke tilbudt handleplan:
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Ønsker borger handleplan?

X Borger ønsker handleplan
Borger ønsker ikke handleplan

Angivelse af målgruppe [angiv målgruppe i forhold til den konkrete tildeling)
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Funktionsnedsættelse

X Socialt problem

Fysisk funktionsnedsættelse

Hjemløshed

Hørenedsættelse

Indadreagerende adfærd

Kommunikationsnedsættelse

Kriminalitet

Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse

Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet

Døvblindhed

Misbrug

Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens

Alkoholmisbrug
Stofmisbrug

Omsorgssvigt

Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse

Overgreb
Voldeligt overgreb
Seksuelt overgreb

Opmærksomhedsforstyrrelse

Prostitution

Autismespektrum

Seksuelt krænkende adfærd

Udviklingshæmning

Sindslidelse

Selvskadende adfærd
Social isolation

Angst

Udadreagerende adfærd

Depression

Selvmordstanker eller -forsøg

Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Stressbelastning
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Indstilling til social indsats
Baggrundsoplysninger
Navn

Rikke Hansen

CPR nummer

Xxxxxx

Adresse

Xxxxx

Tlf.nr.

Xxxxx

Mail

Xxxxx

Aktuelt forsørgelsesgrundlag

Kontanthjælp

Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant

Værgemål

Værgemål (§ 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (§ 6)
Samværgemål (§7)
Værge [angiv kontaktoplysninger]
Repræsentation

Akter vedlagt/bilag vedlagt
Handle- og betalingskommune
Angiv kun hvilken kommune, hvis det ikke
er egen kommune.

Dato

Bisidder
Partsrepræsentan
Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til:
[tekst felt]
Ingen bilag vedlagt

Anden handlekommune [angiv hvilke]
Anden betalingskommune [angiv hvilke]
d. 1.dec 2010
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Sagsbehandler
Navn, tlf., mail

Berit Jørgensen, xxx,xxx

Indsats
Hvad drejer henvendelsen sig
om?

Rikke er 29 år og mor til et barn i familiepleje. Hun henvender sig, fordi hun
gerne vil have hjælp til de praktiske opgaver derhjemme, blandt andet
madlavning og indkøb og til at planlægge sin økonomi.

INDSATS DER INDSTILLES
TIL
Ydelser

Indsats 1

Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud
Vælg fra listen den type af tilbud,
som leverer ydelsen.

Kontonummer

Indsats 2

Støtte til administration (§85)
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (§85)
Udgående tilbud til voksne

Xxxx

Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
konteres på.

Udfører
Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN

Ikke afklaret

Indsats 1

Indsats 2
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Forventet startdato for
indsats

1.januar 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.juli 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].

Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der kan
vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,
måned eller år]

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage, måneder
eller år ydelsen tildeles. [Det kan
også angives om ydelsen skal
leveres kontinuerligt.]

Pris for ydelsesenhed

Indsats 1

Enhed

Antal

Pris

Indsats 2

Ydelse 1:

Time

20

Xxx

Ydelse 1

Time

20

xxx

Ydelse 2

Antal

Pris

Støtte til
administration
(§85)
Ydelse 2:
Støtte til
praktiske
opgaver i
hjemmet
(§85)
Ydelse 3

Ydelse 3

Samlet pris

Indsats 1

Indsats 2

Forventet pris for

Ydelse 1 = 20*xxx = zzz

Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
eller pris pr. time, dag, måned,
år]

Enhed
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enkeltindsats
[Beregnes automatisk]

Forventet pris for samlet
indsats

Ydelse 2 = 20*xxx = yyy
Xxx

[Beregnes automatisk]

Sagsoplysning
Eventuelle diagnoser

nej

Faglig vurdering

Rikke er 29 år. Hun er enlig mor og har en datter på 7 år. Rikkes
datter er anbragt i familiepleje, men det overvejes at lade hende
flytte hjem igen. Det betyder meget for Rikke, at hun kan få sin
datter hjem på sigt og hun vil derfor gerne have hjælp til at håndtere
sin økonomiske situation og praktiske opgaver i hjemmet.
Jeg vurderer, at det er svært for Rikke at skabe stabile rammer, når
det handler om at strukturere og udføre daglige gøremål og
planlægge budget for hele måneden. Rikke er meget motiveret, fordi
hun på sigt gerne vil have sin datter hjem.
Jeg vurderer, at det er nødvendigt, at Rikke fremover selv kan
planlægge og udføre praktiske opgaver i hjemmet, samt skabe en
stabil økonomisk ramme og at hun derfor er berettiget til støtte efter
Servicelovens § 85.

Samlet vurdering [skala]

B = Let problem

Nuværende/tidligere tilbud

Rikke har tidligere haft en støttekontaktperson i en kortere periode.
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Indsatsformål:

At Rikke får styr på sin økonomiske situation og praktiske opgaver i
hjemmet, så hun evner at varetage forældrerollen overfor sin datter.

Indsatsmål 1:

At Rikke selv lærer at planlægge indkøb og madlavning

Indsatsmål2:

At Rikke selv kan ordne rengøring derhjemme

Indsatsmål 3:

At Rikke lærer at holde et budget

Handleplan
Tilbudt/ikke tilbudt handleplan
[afkrydsning]

Hvis ikke tilbudt, skal dette
begrundes

X Handleplan tilbudt
Handleplan ikke tilbudt
Begrundelse for ikke tilbudt handleplan:

Ønsker borger handleplan?

X Borger ønsker handleplan
Borger ønsker ikke handleplan

Under udarbejdelse/ikke udarbejdet

X Handleplan under udarbejdelse
Handleplan ikke udarbejdet

[afkrydsning]
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Handleplan
Baggrundsoplysninger
Borgers navn

Rikke Hansen

Borgers CPR. Nr.

xxxxxx

Adresse

xxxxx

Telefonnummer

xxxxx

Mail

xxxxx

Nærmeste pårørende

Rikkes far, Ole Hansen, xxx,xxx

Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant
[værge og partsrepræsentation fremkommer
automatisk hvis det tidligere er registreret
om borgeren]

Værgemål

Værgemål (§ 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (§ 6)
Samværgemål (§7)
Værge [angiv kontaktoplysninger]
Repræsentation

Bisidder
Partsrepræsentant
Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til:
[tekst felt]

Dato

Formål og indsats
Indsatsformål

At Rikke får styr på sin økonomiske situation og praktiske opgaver i
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hjemmet, så hun evner at varetage forældrerollen overfor sin datter.

Mål

Dato for opfølgning

Indsatsmål 1:

At Rikke selv lærer at planlægge indkøb og d.1.marts 2011
madlavning

Indsatsmål2:

At Rikke selv kan ordne rengøring
derhjemme

d.1.marts 2011

Indsatsmål 3:

At Rikke lærer at holde et budget

d.1.marts 2011

Indsats 1

Ydelser
Vælg fra listen den/de ydelser, som
indgår i indsatsen.

Tilbud

Støtte til administration (§85)
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (§85)
Udgående tilbud til voksne

Vælg fra listen den type af tilbud,
som leverer ydelsen.

Udfører

Aktivitetscenter xxxx, xxxx

Angiv den konkrete leverandør, som
leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for indsats
Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

1.januar 2012
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Forventet slutdato for indsats
Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for at
angive at foranstaltningen er uden
slutdato].

1.juli 2012

Andet
Andre særlige forhold vedrørende
boform, beskæftigelse, personlig
hjælp, behandling, hjælpemidler
m.v.
Eventuelle aftaler med borger [her
angives det, hvis der er indgået
aftaler med borger]

Det er aftalt med Rikke, at hun selv ringer ind og aftaler det første møde
med sin støttekontaktperson

Koordinering - Myndighed
Eventuelle samarbejdspartnere i

Lotte Østergård, Jobcentret, xxxx

myndigheden [navn, tlf. og afdeling]
Evt. koordinerende sagsbehandler

nej

med samlet ansvar for indsatsen
[navn, tlf. og afdeling]
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Afgørelsesbrev

[ XXX Kommune
Adresse
Afdeling
Sagsbehandlers navn
Telefon xx xx xx xx
www.xxx.dk]

[d.1.december
2011]
[Rikke Hansen]
[Borgers Adresse]

Ansøgning om [socialpædagogisk støtte]
Du har [d. 1.november 2011] ansøgt [Kommunenavn] om [støtte til administration og praktiske opgaver i hjemmet ]. Vi
har nu behandlet din ansøgning.
Afgørelse
Du bevilges [støtte til administration og praktiske opgaver i hjemmet] i [6] måneder, jf. Servicelovens § [85].
Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuelle ændringer, som kan påvirke dit behov for den tildelte indsats.
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Begrundelsen
Ved vurderingen har vi lagt vægt på, at [du har et behov for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet og til at skabe
stabilitet omkring din økonomiske situation. En økonomisk og social stabilitet vil være en forudsætning for, at din
datters hjemflytning bliver en succes.].
Indsatsformål
Formålet med indsatsen er at [ du får styr på sin økonomiske situation og praktiske opgaver i hjemmet, så du evner at
varetage forældrerollen overfor sin datter]. Indsatsen vil blive fulgt op [d.1.marts 2011].

Retsregler og praksis
Din ansøgning er vurderet efter [Servicelovens § 85]
Klagevejledning
Hvis du er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage indenfor 4 uger. Hvis du klager skriftligt skal klagen
sendes til [angiv kommune] kommune, [angiv adresse]. Du har også mulighed for at klage mundtligt til sagsbehandler
[angiv navn på sagsbehandler] på tlf. [angiv sagsbehandlers eller afdelings tlf.nr.]. Når klagen er modtaget, vil
afgørelsen blive vurderet igen. Hvis [angiv kommune] kommune giver dig helt eller delvist medhold i din klage, vil du få
besked indenfor 4 uger. Hvis [angiv kommune] kommune fastholder afgørelsen, vil din klage og sagens akter blive
sendt til det sociale nævn indenfor 4 uger.
Du kan læse mere om regler og praksis på området i vedlagte uddrag af Serviceloven og i kommunens
kvalitetsstandarder, som du kan finde på kommunens hjemmeside [angiv hjemmeside].
Tvivlsspørgsmål
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Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
[Sagsbehandlers navn], [angiv kommune] kommune

Bestilling af social indsats
Baggrundsoplysninger
Borgers navn

Rikke Hansen

Borgers CPR. Nr.

xxxxx

Adresse

xxxxx

Telefonnummer

xxxxx

Mail

Xxxxx

Særlige helbredsforhold af
relevans for udfører (kan fx
være relevante diagnoser)

Nej

Evt. kontaktperson oplyst af
borger

Rikkes far, Knud Hansen, xxx, xxx

Særlige oplysninger [fx om

Rikke har en datter som bor i plejefamilie

borgeren har børn]
Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant

Værgemål

Værgemål (§ 5)
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[værge og partsrepræsentation
fremkommer automatisk hvis det tidligere
er registreret om borgeren]

Værgemål med frataget retslig handleevne (§ 6)
Samværgemål (§7)
Værge [angiv kontaktoplysninger]
Repræsentation

Bisidder
Partsrepræsentant
Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til:
[tekstfelt]

Dato [angivelse af dato for bestilling]

1.januar 2012

Indsats
Faglig vurdering

Rikke er 29 år. Hun er enlig mor og har en datter på 7 år. Rikkes datter er
anbragt i familiepleje, men det overvejes at lade hende flytte hjem igen.
Det betyder meget for Rikke, at hun kan få sin datter hjem på sigt og hun
vil derfor gerne have hjælp til at håndtere sin økonomiske situation og
praktiske opgaver i hjemmet.
Jeg vurderer, at det er svært for Rikke at skabe stabile rammer, når det
handler om at strukturere og udføre daglige gøremål og planlægge budget
for hele måneden. Rikke er meget motiveret, fordi hun på sigt gerne vil
have sin datter hjem.

Indsatsformål

Jeg vurderer, at det er nødvendigt, at Rikke fremover selv kan planlægge
og udføre praktiske opgaver i hjemmet, samt skabe en stabil økonomisk
ramme og at hun derfor er berettiget til støtte efter Servicelovens § 85.
At Rikke får styr på sin økonomiske situation og praktiske opgaver i
hjemmet, så hun evner at varetage forældrerollen overfor sin datter.
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Mål

Opfølgningsdato

Indsatsmål 1:

At Rikke selv lærer at planlægge indkøb
og madlavning

d.1.marts 2011

Indsatsmål 2:

At Rikke selv kan ordne rengøring
derhjemme

d.1.marts 2011

Indsatsmål 3:

At Rikke lærer at holde et budget

d.1.marts 2011

Ydelseer/§

Støtte til administration (§85)
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (§85)

Tilbud

Udgående tilbud til voksne

Evt. angivelse af lokalt fastsat
serviceniveau
Udfører

Aktivitetscenter xxxx, xxxx

Forventet startdato for indsats

1.januar 2012

Forventet slutdato for indsats

1.juli 2012

Opfølgningsdato:

1.marts 2012

[evt. angivelse af forventet hyppighed
for opfølgning]

Enhed, antal og pris for hver
ydelse i indsatsen:

Indsats 1

Enhed

Antal

Pris
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Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den tildelte
ydelse afregnes. [Der kan vælges
mellem afregning pr. styk/gang eller
pr. time, dag, måned eller år]

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller hvor
mange timer, dage, måneder eller år
ydelsen tildeles. [Det kan også angives
om ydelsen skal leveres kontinuerligt.]

Ydelse 1:

Time

20

Xxx

Time

20

xxx

Støtte til
administration
(§85)
Ydelse 2:
Støtte til
praktiske
opgaver i
hjemmet (§85)

Pris for ydelsesenhed
Angiv pris for den valgte ydelsesenhed
[pris pr. gang/styk eller pris pr. time,
dag, måned, år]

Ydelse 3

Samlet pris for leverandørindsats [samlet pris fra indstilling overføres automatisk]
[Samlet pris for indsats som leveres af
én leverandør.]

Eventuelle aftaler mellem
myndighed og udfører omkring
indsatsen [fx særlige fokusområder,
prioriteringer, dokumentation for
indsatsen mv.]

Det er vigtigt, at Rikke bliver mødt med forståelse for sin situation, og at
der lægges vægt på, at hun selv er tydelig omkring, hvad hun vil have
hjælp til.

Betaling: EAN nr. og
personreference

Xxxx

Betaling: kontonummer

Xxxx

Koordinering - Myndighed
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Eventuelle samarbejdspartnere
i myndigheden [navn, tlf. og

Lotte Østergård, Jobcentret, xxxx

afdeling]

Evt. koordinerende
nej
sagsbehandler med samlet
ansvar for indsatsen [navn, tlf. og
afdeling]

Koordinering - Udfører
Eventuelle indsatser som
borgeren modtager fra andre:
Behov for koordinering (ja/nej)

Nej
Ja
X Nej

Ansvarlig for koordinering

Eventuelle aftaler indgået ml. Det er aftalt med Rikke, at hun selv ringer ind og aftaler det første møde
borger og pårørende som har med sin støttekontaktperson
relevans for indsatsen:
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Opfølgning og tilsyn
Indsats
[tilbud]
[ydelser]
[konkret leverandør]
[omfang]

Socialpædagogisk støtte,
Aktivitetscenter xxx, 2 timer om ugen
Ydelse1: Støtte til administration (§85)
Ydelse 2: Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (§85)

Indsatsformål
At Rikke får styr på sin økonomiske situation og praktiske opgaver i hjemmet, så hun evner at varetage
forældrerollen overfor sin datter.

Opfølgning på målsætninger for indsatsen
Indsatsmål/
vurdering

At Rikke selv lærer at planlægge indkøb og madlavning

Borgers
vurdering

Rikke fortæller, at hun er blevet bedre til at planlægge de daglige indkøb. Rikke siger at hun
bruger de ting hun har lært af sin støttekontaktperson
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Opfølgning på målsætninger for indsatsen
Udførers
vurdering
Sagsbehandlers
vurdering

Fremadrettet

Rikkes støttekontaktperson Henrik fortæller, at Rikke er blevet selvhjulpen ift. daglige indkøb
og madlavning.
Jeg vurderer, at Rikke har nået målet og det derfor bør afsluttes.

Uændret

Mål skal revideres

Indsats skal revideres X Mål afsluttet

Indsatsmål/
vurdering

Indsatsmål 2: At Rikke selv kan ordne rengøring derhjemme

Borgers
vurdering

Rikke fortæller, at det går bedre med at gøre rent derhjemme. Hun kan godt selv se, at det er
nødvendigt.

Udførers
vurdering

Henrik fortæller, at det har været svært at få Rikke til selv at tage initiativ. De sidste par
måneder har der dog været store fremskridt

Sagsbehandlers
vurdering

Jeg vurderer, at Rikke har nået målet, og at hun fremover ikke behøver hjælp til rengøring
derhjemme.

Fremadrettet
Indsatsmål/
vurdering

Uændret

Mål skal revideres

Indsats skal revideres X Mål afsluttet

Indsatsmål 3: At Rikke lærer at holde et budget
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Opfølgning på målsætninger for indsatsen
Borgers
vurdering

Rikke fortæller, at hun i starten havde svært ved at overskue at lave budgettet og prøve at
overholde det. Det er ikke noget hun synes er spændende, men hun kan godt se det er
nødvendigt, og at det giver hende mindre uro, når budgettet er lagt.

Udførers
vurdering

Rikke har lært selv at lave budget. Det er vigtigt for Rikke, at det holdes på et overskueligt
niveau, og at der bliver lagt et realistisk budget.

Sagsbehandlers
vurdering

Jeg vurderer, at Rikke har lært meget i den korte periode sammen med Henrik. Hun virker
motiveret for at fortsætte med det på egen hånd.

Fremadrettet
Eventuelle nye
forhold omkring
borgerens
situation
Samlet
konklusion på
indsats,
indsatsformål
og indsatsmål
Eventuelle
kommentarer
fra pårørende

Uændret

Mål skal revideres

Indsats skal revideres X Mål afsluttet

Rikkes datter er flyttet hjem igen, Rikke fortæller at det går godt og hun er meget glad for at
have hende hjemme igen.

Rikke har gennem hjælp fra sin støttekontaktperson formået at klare administration af sin
økonomi og de praktiske opgaver i hjemmet. Rikke har fået overblik over sin situation og
hendes datters hjemflytning har været en succes. Jeg vurderer, at Rikke er selvhjulpen og
indsatsen derfor afsluttes ved udgangen af måneden.
nej
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Opfølgning på målsætninger for indsatsen

Praktiske forhold vedrørende opfølgningen
Deltagere ved opfølgningsmødet:
Opfølgning gennemført via:

Dato for gennemført opfølgning:

Rikkes støttekontaktperson Henrik, Rikke og sagsbehandler Berit Jørgensen

Telefon
Andet

X Møde

[1.marts 2012]

Individuelt tilsyn
Individuelt tilsyn gennemført

X Ja

Trives borger?

Nej
X Ja
[Angiv evt. bemærkninger:]

Eventuel magtanvendelse i
perioden

X Nej
Ja
[Hvis ja, foretages opfølgning på forhold omkring magtanvendelse:]

Samlet konklusion på individuelt
tilsyn

Borger trives og indsats afsluttes.
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Tidspunkt for næste opfølgning
Tidspunkt for opfølgning

Indsats afsluttes. Det er aftalt med Rikke, at hun har mulighed for at kontakte
undertegnede såfremt der opstår behov for hjælp ifb. datterens hjemflytning
fremover.
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Voksenudredningsmetoden: Casebeskrivelse 3
I det følgende præsenteres en samlet case med udfyldte redskaber og skabeloner
fra voksenudredningsmetoden. Casen er struktureret iht. faserne i sagsforløbet, jf.
figuren nedenfor.

Sagsåbning
Redskaber:
Henvendelse

Sagsoplysning
Redskaber:
Udredning sagsoplysning

Afgørelse

Bestilling af
social indsats

Sagsopfølgning

Redskaber:

Redskaber:

Redskaber:

Redskaber:

Udredning – sam let
faglig vurdering

Afgørelse

Bestilling

Opfølgning

Sagsvurdering

Indstilling

Handleplan
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Sagsåbning
Hvad drejer henvendelsen sig
om?
[beskrivelse af problemstillingen og
behov for hjælp]

Er det klart hvad borgeren søger
om?
Henvendelse
Hvor kommer henvendelsen
fra?

Er borgeren indforstået med
henvendelsen?
Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant
[værge og partsrepræsentation
fremkommer automatisk hvis
det tidligere er registreret om
borgeren]

Rettigheder og pligter
Er borgeren informeret om
rettigheder og pligter:
Er borgeren informeret om
at oplysningerne registreres
elektronisk?

Aftaler om det videre forløb
Hvilke aftaler er indgået

Andreas er udviklingshæmmet og bor pt. hjemme hos sin mor. Moderen har
ikke mulighed for at have ham boende længere, og Andreas ønsker derfor at
komme i et botilbud. Moderen fortæller, at hun hjælper Andreas med mange
ting i hverdagen, og det bør derfor udredes hvilken hjælp og støtte Andreas har
behov for i sit fremtidige tilbud.
Ja
X Nej
Borger
X Pårørende [Andreas mor, xxx, xxx]
Læge [angiv kontaktoplysninger]
Hospital [angiv kontaktoplysninger]
Anden forvaltning [angiv kontaktoplysninger]
Igangværende indsats [angiv kontaktoplysninger]
Anden kommune
Andre [angiv kontaktoplysninger]
X Ja
Nej
X Værge [Andreas mor, xxxx]
Fuldmagt
Partsrepræsentant

X Ret til bisidder og partsrepræsentant

X Ja
Nej

Der er aftalt møde med Andreas og hans mor d.1.oktober 2010
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med borgeren om det videre
forløb
Samtykkeerklæring
Er det relevant at indhente
samtykke?
Hvis ja, angiv hvordan
samtykke er modtaget:
Indhentelse af oplysninger
Er der modtaget samtykke
om indhentning af
oplysninger fra:

Borgerinddragelse - særlige
forhold
Eventuelle særlige forhold
der skal adresseres for at
borgeren kan inddrages i
sagsbehandlingen?
Angiv betalingskommune, hvis
det ikke er egen kommune

Ja X Nej

Mundtligt samtykke
Skriftligt samtykke
Egen læge [angiv læge]
Speciallæge [angiv læge]
Hospital [angiv hospital]
A-kasse [angiv a-kasse]
Tilbud [angiv konkret tilbudssted]
Arbejdsgiver [angiv arbejdsgiver]
Tidligere bopælskommune [angiv bopælskommune]
Andre forvaltninger [angiv hvilke]
Andre:[angiv hvilke]

Det er vigtigt at give sig god tid til at kommunikere på et niveau, hvor Andreas kan være med.
Andreas kan gøre sig forståelig ud fra sit verbale sprog, men bruger også lyde og tegn når han
skal udtrykke sig.

Angiv handlekommune
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Udredningsskema
Henvendelsesårsag
[mulighed for at angive
baggrunden for borgerens
henvendelse]

Andreas er udviklingshæmmet og bor pt. hjemme hos sin mor. Moderen har ikke
mulighed for at have ham boende længere, og Andreas ønsker derfor at komme
i et botilbud. Moderen fortæller, at hun hjælper Andreas med mange ting i
hverdagen, og det bør derfor udredes hvilken hjælp og støtte Andreas har behov
for i sit fremtidige tilbud.

Fysisk funktionsnedsættelse

Eksempelvis: Døvblindhed, hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse

Oplysninger fra
borgeren
(udfordringer, ønsker og
prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Det fremgår af tidligere statusnotat fra egen læge (statusnotat af 13. februar
2007), at Andreas har epilepsi. Gitte oplyser, at hun synes, han har flere absencer
end tidligere.

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

X

Psykisk funktionsnedsættelse

3

4

Behandlede temaer:

Epilepsi

Eksempelvis: Sindslidelse som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse,
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spiseforstyrrelse, stressbelastning og tilknytningsforstyrrelse. Intellektuel/kognitiv forstyrrelse som demens, hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelse og
autismespektrum.

Oplysninger fra
borgeren

Andreas fortæller selv, at han ikke er som andre, men synes, at han klarer sig
godt

(Udfordringer, ønsker og
prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

Det fremgår af sagen, at Andreas har et nedsat kognitiv niveau og har generelle
indlæringsvanskeligheder.
Andreas virker til at være meget til stede her og nu, men har svært ved at tænke
frem i tiden.

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3
X

Praktiske opgaver i hjemmet
Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

4

Behandlede temaer:

Kognitiv funktion, intellektuelle funktioner.

Eksempelvis: Hjælp og omsorg for andre, praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask

Andreas fortæller, at han er glad for at lave mad med sin mor. Han kan godt lide
at deltage i praktiske opgaver derhjemme.
Andreas siger, at han hader at vaske tøj, det synes han er svært.
Andreas mor(Gitte) oplyser, at hun er vant til at klare alle praktiske opgaver i det
daglige. Andreas hjælper nogle gange til, men det er vigtigt, at han bliver guidet.
Derudover fortæller Gitte, at der kan være dage i ugen, hvor Andreas slet ikke er i
humør til at være med til fx at lave aftensmad. Han kan være sur og lukke sig
inde i sig selv.
Andreas kan klare mange praktiske opgaver hvis han guides.
85

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Praktiske opgaver, indkøb, madlavning

X

Egenomsorg

Behandlede temaer:

Eksempelvis: Af- og påklædning, vask, kropspleje, toiletbesøg, drikke og spise

Borgerens perspektiv
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

Andreas fortæller, at han selv kan tage brusebad og vaske sig. Han kan også selv
tage tøj på.
Andreas fortæller, at han selv bestemmer, hvad for noget tøj, han vil have på.
Gitte fortæller, at hun husker Andreas på at gå i bad, ellers glemmer han det. Men
han kan godt selv klare at gå i bad og anden personlig hygiejne.
Andreas er selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne og toiletbesøg mm. Hvis han
guides.

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2
X

Mobilitet

3

4

Behandlede temaer:

Påklædning, vask

Eksempelvis: Gang og bevægelse, ændre og opretholde kropsstilling, bære, flytte og håndtere genstande og færden med transportmidler

Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

Andreas kan rigtig godt lide at køre i bus og gå ture. Han fortæller, at han er glad
for selv at gå ture.
Gitte fortæller, at Andreas gerne færdes alene i kendte områder, men han kan
ikke selv tage bus eller tog.
Andreas har umiddelbart ikke nogle problemer med sin mobilitet.
Men han vil formentlig ikke kunne tage bus mellem hjem og dagtilbud
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(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

Færden med transportmidler

X

Kommunikation

Behandlede temaer:

Eksempelvis: Forstå meddelelser, fremstille meddelelser, samtale, anvendelse af kommunikationshjælpe-midler og – teknikker og

kontaktmedium

Oplysninger fra
borgeren

Andreas siger, at han godt kan forstå de breve, han får, når bare de ikke er for
lange. Han er meget glad for computerspil.

(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Gitte fortæller, at Andreas er meget udadvendt og generelt har let ved at komme i
kontakt med andre.

Sagsbehandlers
bemærkninger

Andreas svarer relevant på mine spørgsmål.

(Observationer, analyse)

Det er vigtigt at give sig god tid og kommunikere på et niveau, hvor Andreas kan
være med.
Jeg observerer, at Andreas kan gøre sig forståelig ud fra hans verbale sprog, men
også bruger lyde og tegn når han skal udtrykke sig.

Funktionsniveau

0

1

2
X

Samfundsliv

3

4

Behandlede temaer:
Samtale, forstå meddelelser

Eksempelvis: Beskæftigelse, bolig, uddannelse og privatøkonomi

Oplysninger fra
borgeren

Andreas fortæller, at han er glad for at komme på aktivitetscentret.
Andreas fortæller, at han godt kan lide at lave ting ude i naturen.

(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre

Af sagen fra børne- og ungeforvaltningen fremgår det, at Andreas har gået i

(Fx læge, pårørende,
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tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

specialskole til 4.klasse. Det er vurderet (Østerskole, august 2004), at han har et
fagligt niveau svarende til 1.klasse, dog har han meget svært ved at forstå tal.
Andreas er i dag i aktivitetstilbud 3 dage om ugen.

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

X

Socialt liv

Behandlede temaer:
Beskæftigelsesaktivitet

Eksempelvis: Samspil og kontakt, relationer, sociale fællesskaber og netværk

Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

Andreas siger, han er glad for nye ting og han er altid med til festerne på
aktivitetscentret (Solhaven). Andreas fortæller, at han nogle gange har svært ved
at huske de opgaver, han får i klubben på Solhaven. Andreas er med til at passe
kaninerne på Solhaven.
Andreas fortæller, at han er meget glad for sin storesøster, som tit tager ham med
på ture.
Solhaven oplyser, at Andreas har mange gode venskaber på aktivitetscentret og
deltager i mange fælles aktiviteter. Gitte fortæller, at hun oplever, at Andreas er
glad for fremmede ting/oplevelser. Gitte vil gerne have Andreas hjemme hver
anden weekend fremover.
Andreas virker meget tæt knyttet til sin mor

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0
X

Sundhed

1

2

3

4

Behandlede temaer:
Aktiviteter og fællesskaber

Eksempelvis: Helbredsforhold, kostvaner og livsførelse og medicinsk behandling

Oplysninger fra

Andreas fortæller, at han er glad for mad, søde sager og sodavand.
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borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

Gitte oplyser, at hun prøver at lære Andreas om sund kost, men det er svært at
sætte grænser. Andreas har taget meget på de seneste to år.
Andreas er ikke så høj og er lettere overvægtig.

(Observationer, analyse)

Funktionsniveau

0

1

2

3

4

X

Omgivelser

Behandlede temaer:
Kostvaner

Eksempelvis: Holdninger i omgivelserne og boligområde

Oplysninger fra
borgeren
(Ressourcer, udfordringer,
ønsker og prioriteringer)

Oplysninger
fra andre
(Fx læge, pårørende,
tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger
(Observationer, analyse)

Andreas fortæller, at han er meget glad for, der hvor han bor. Han kan godt lide
den store have.
Gitte fortæller, at Andreas har det fint og er meget tryg i sit nuværende hjem. Han
virker bange, når de taler om flytningen.
Det er vigtigt, at Andreas har mulighed for at fastholde en tryghed ved sine vante
ting.

89

Samlet vurdering
Ud fra ovenstående udredning angives en samlet vurdering af borgerens behov:
Skala
A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
B = Let problem (en smule, lidt)
C = Moderat problem (middel, noget)
X D = Omfattende/stort problem (omfattende, meget)
E = Fuldstændigt problem (totalt, slet ikke)

Opsamling på borgerens ansøgning
Andreas søger om at komme i et længerevarende botilbud.
Angivelse af hvad borgeren søger om
Hvis ja, angiv ydelse [afkrydsning af ydelser/§]

Aktivitets- og samværsydelse (§ 104)
Befordring
Befordring til
Befordring til
Befordring til
Befordring til
særlige behov, § 10)
Befordring til

og
og
og
og

fra
fra
fra
fra

et
et
et
et

tilbud
tilbud
tilbud
tilbud

(§ 105)
(Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 25)
(Lov om specialundervisning til voksne § 5)
(Lov om ungdomsuddannelse for unge med

og fra et tilbud (SUL § 170)

Personlig hjælp (§ 83)
Personlig hjælp (§ 95)
Praktisk hjælp (§ 83)
Praktisk hjælp (§ 95)
Socialpædagogisk støtte
Støtte til administration (§ 85)
Støtte til indkøb og kost (§ 85)
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Befordring til og fra et tilbud (SUL § 172)
Individuel befordring (§ 117)
Behandling
Misbrugsbehandling (§ 101)
Misbrugsbehandling (SUL § 141)
Terapi (§ 102)
Psykologisk behandling (§ 102)
Speciallæge behandling (§ 102)

Støtte
Støtte
Støtte
Støtte
Støtte
Støtte

til
til
til
til
til
til

kontakt og samvær (§ 85)
medicinhåndtering (§ 85)
personlig pleje (§ 85)
praktiske opgaver i hjemmet (§ 85)
uddannelse og beskæftigelse (§ 85)
varetagelse af forældrerollen (§ 85)

Kontantydelse
Arbejdsvederlag (§ 105)
Dækning af merudgift (§ 100)

Støttepersonordning
Afløsning (§ 84, stk. 1)
Afløsning (§ 95)
Borgerstyret personlig assistance (§ 96)
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)
Ledsageordning (§ 97)
Pasning af pårørende (§ 118)
Pasning af pårørende (§ 119)

Kontrolordning
Fastholdelse
Fastholdelse
Fastholdelse
Kontrol med

Støtteredskab
Hjælpemiddel (§ 112)
Støtte til bil (§ 114)
Støtte til boligindretning (§ 116)
Forbrugsgoder (§ 113)

Beskyttet beskæftigelsesydelse (§ 103)

(§ 126)
(§ 127)
(§ 128)
færden (§ 125)

Ophold
Aflastning (§ 84)
X Længevarende ophold (§ 108)
Midlertidigt ophold (§ 80)
Midlertidigt ophold (§ 107)
Midlertidigt ophold (§ 109)
Midlertidigt ophold (§ 110)

Træning
Genoptræning (§ 85)
Genoptræning (§ 86)
Genoptræning (§ 102)
Vedligeholdelsestræning (§ 85)
Vedligeholdelsestræning (§ 86)
Vedligeholdelsestræning (§ 102)
Undervisning
Kompenserende specialundervisning (Lov om specialundervisning til voksne § 1)
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov, § 2)

Ikke visiterede ydelser
Rådgivning (§ 10)
Støtte- og kontaktperson (§ 99)
Hvis ja, angiv tilbud [afkrydsning af tilbud]
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Ambulant tilbud til voksne
Udgående tilbud til voksne
Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og samværstilbud
Beskyttet beskæftigelsestilbud
Uddannelsestilbud
Tilbud med myndighedsbeføjelse

Botilbud til voksne
X Længerevarende botilbud til voksne
Sikret botilbud
Midlertidigt botilbud
Almen bolig
Plejebolig
Plejehjem
Bofællesskab
Behandlingstilbud
Forsorgshjem/herberg
Krisecenter
Rehabiliteringstilbud

Samlet vurdering(sagsbehandler)
Andreas er udviklingshæmmet og søger om at komme i botilbud, da hans mor ikke længere kan passe ham
derhjemme.
Andreas har et omfattende behov for hjælp i det daglige, fx i forhold til at lære selv at strukturere og udføre
daglige gøremål samt lære nye rutiner. Med den rette guidning kan Andreas dog klare mange ting selv. Det
vurderes, at Andreas fremover bør støttes i at udvikle sine kompetencer i forbindelse med at organisere sin
dagligdag og egenomsorg, så Andreas på længere sigt kan blive mere selvhjulpen.
Det vurderes på baggrund af flere samtaler med Andreas og Andreas’ mor samt oplysninger fra Solhaven, at
Andreas er berettiget til støtte og bør visiteres til et botilbud.
Det bør i forbindelse med den pædagogiske plan udredes, hvilke metoder/værktøjer Andreas kunne have gavn
af i det fremtidige tilbud.
Det er derudover vigtigt for Andreas’ fremadrettede helbredsforhold, at han lærer om sunde kostvaner samt at
botilbuddet kan bidrage til at sætte grænser for hans madforbrug. Da Andreas er meget tæt knyttet til sin
mor, er det vigtigt, at Andreas fremover fastholder en god kontakt til både hans mor og hans søster.
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Det vurderes, at det vil være godt for Andreas at fortsætte i kendte omgivelser i dagstimerne, og derfor bør
han fortsætte på Solhaven, og evt. være der alle ugens dage. Det bør senere overvejes om Andreas kan starte
i beskyttet beskæftigelse, når han er kommet til rette.
Begrundelse
Begrundelse for afgørelse
[borgerrettet - indeholder hovedhensyn og faktiske

På grund af dit behov for støtte til at få de praktiske ting i hverdagen
til at fungere, særligt indkøb og madlavning, personlig pleje og
praktisk hjælp i hjemmet, har vi vurderet, at du er berettiget til
botilbud efter Servicelovens § 108.

oplysninger]

I vores vurdering har vi lagt vægt på, at du ikke længere kan bo
hjemme hos din mor, samt at du på nuværende tidspunkt ikke kan
bo alene.
Vi har derudover lagt vægt på, at du er motiveret for at flytte
hjemmefra, og at du har været glad for at være på dit tidligere
aktivitetstilbud.

Indsatsformål
Formålet med indsatsen er, at Andreas videreudvikler sine sociale kompetencer og praktiske færdigheder i sit
botilbud samt på længere sigt bliver i stand til at klare flere opgaver i hverdagen selv.

Indsatsmål
1. At Andreas udvikler sine evner til at varetage sin personlig hygiejne
2. At Andreas fortsat deltager i madlavning
3. At Andreas varetager rengøring på sit eget værelse
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Indsatser (tilbud og ydelser)
Indsats 1

Ydelser

Indsats 2

Længerevarende ophold (§108)

Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud

Længerevarende botilbud til voksne

Vælg fra listen den type af
tilbud, som leverer ydelsen.

Kontonummer
Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
konteres på.

Udfører

xxxxx

Skovbakken botilbud

Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for
indsats

Indsats 1

Indsats 2

1.januar 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.januar 2013

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].
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Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der
kan vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,
måned eller år]

Indsats 1

Enhed

Antal

Pris

Indsats 2

Ydelse 1:

dag

365

xxx

Ydelse 1

Enhed

Antal

Pris

(Længerevarende
ophold)
Ydelse 2

Ydelse 2

Ydelse 3

Ydelse 3

Samlet pris

Indsats 1

Indsats 2

Forventet pris for
enkeltindsats

Ydelse 1 = (365*xxx) = yyy

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage,
måneder eller år ydelsen
tildeles. [Det kan også angives
om ydelsen skal leveres
kontinuerligt.]

Pris for ydelsesenhed
Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
eller pris pr. time, dag, måned,
år]

[Beregnes automatisk]

Forventet pris for enkeltindsats = (pris for
ydelse 1 + pris for ydelse 2 + pris for ydelse 3)

Forventet pris for samlet
indsats
[Beregnes automatisk]

Forventet pris for samlet indsats = (Pris for
indsats 1 + pris for indsats 2)
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Alternative indsatser (tilbud og ydelser)
Ydelser
Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud

Alternativ indsats 1
Støtte til indkøb og kost (§ 85)
Støtte til personlig pleje (§ 85)
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (§ 85)

Alternativ indsats 2

Udgående tilbud til voksne

Vælg fra listen den type af
tilbud, som leverer ydelsen.

Kontonummer

Xxx

Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
konteres på.

Udfører
Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for
indsats

Ikke afklaret

Alternativ indsats 1

Alternativ indsats 2

1.januar 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.januar 2013

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].
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Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der
kan vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,
måned eller år]

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage,
måneder eller år ydelsen
tildeles. [Det kan også angives
om ydelsen skal leveres
kontinuerligt.]

Indsats 1

Ydelse 1:
Støtte til indkøb
og kost
Ydelse 2:
Støtte til
personlig pleje

Ydelse 3:
Støtte til
praktiske
opgaver i
hjemmet

Enhed

Antal

Pris

Indsats 2

Uge

52

Xx

Ydelse 1

Uge

52

Xx

Ydelse 2

Uge

52

Xx

Ydelse 3

Enhed

Antal

Pris

Pris for ydelsesenhed
Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
eller pris pr. time, dag, måned,
år]

SAMLET PRIS
Forventet pris for
enkeltindsats
[Beregnes automatisk]

Alternativ indsats 1

Alternativ indsats 2

Ydelse 1 = (31*pris) = xxx
Ydelse 2 = (31*pris) = vvv
Ydelse 3 = (31*pris) = zzz
Pris for enkeltindsats = (xxx+vvv+zzz)

Forventet pris for samlet
indsats

(pris for indsats 1 + pris for indsats 2)

[Beregnes automatisk]
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Tilbud om udarbejdelse af handleplan
Tilbudt/ikke tilbudt handleplan
[afkrydsning]

Hvis ikke tilbudt, skal dette
begrundes

Ønsker borger handleplan?

X Handleplan tilbudt
Handleplan ikke tilbudt
Begrundelse for ikke tilbudt handleplan:

X Borger ønsker handleplan
Borger ønsker ikke handleplan
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Angivelse af målgruppe [angiv målgruppe i forhold til den konkrete tildeling)
Funktionsnedsættelse

Særligt socialt problem

Fysisk funktionsnedsættelse

Hjemløshed

Hørenedsættelse

Indadreagerende adfærd

Kommunikationsnedsættelse

Kriminalitet

Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse

Ikke-personfarlig kriminalitet

Døvblindhed

Misbrug

Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens

Alkoholmisbrug
Stofmisbrug

Omsorgssvigt

Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse

X

Personfarlig kriminalitet

Overgreb
Voldeligt overgreb
Seksuelt overgreb

Opmærksomhedsforstyrrelse

Prostitution

Autismespektrum

Seksuelt krænkende adfærd

Udviklingshæmning

Sindslidelse

Selvskadende adfærd
Social isolation

Angst

Udadreagerende adfærd

Depression

Selvmordstanker eller -forsøg

Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Stressbelastning
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Indstilling til social indsats
Baggrundsoplysninger
Navn
CPR nummer

Andreas Andersen
xxxxxxx

Adresse

xxxxxxx

Tlf.nr.

xxxxxxx

Mail

xxxxxxx

Aktuelt forsørgelsesgrundlag

Førtidspension

Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant

Værgemål

X Værgemål (§ 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (§ 6)
Samværgemål (§7)
X Værge [Lone Andersen, xxxx, xxxx]
Repræsentation

Bisidder
Partsrepræsentan
Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til:
[tekst felt]

Akter vedlagt/bilag vedlagt
Ingen bilag vedlagt
Handle- og betalingskommune
Angiv kun hvilken kommune, hvis det ikke
er egen kommune.

Dato

Anden handlekommune [angiv hvilke]
Anden betalingskommune [angiv hvilke]
d.xxxx
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Sagsbehandler
Navn, tlf., mail

Lotte Hansen, handicapteamet xxx, tlf:xxxx, mail: xxxx

Indsats
Hvad drejer henvendelsen sig
om?
INDSATS DER INDSTILLES
TIL
Ydelser
Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud

Indsats 1

Indsats 2

Længerevarende ophold (§ 108)

Længerevarende botilbud til voksne

Vælg fra listen den type af
tilbud, som leverer ydelsen.

Kontonummer

Xxx

Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
konteres på.

Udfører
Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for
indsats

Skovbakken botilbud

Indsats 1

Indsats 2

1.januar 2012

Dato for hvornår det forventes at
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indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.januar 2013

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].

Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der kan
vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,
måned eller år]

Indsats 1

Enhed

Antal

Pris

Indsats 2

Ydelse 1:

dag

365

xxx

Ydelse 1

Enhed

Antal

Pris

Længerevarende
ophold
Ydelse 2

Ydelse 2

Ydelse 3

Ydelse 3

Samlet pris

Indsats 1

Indsats 2

Forventet pris for
enkeltindsats

Ydelse 1 = (365*xxx) = yyy

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage,
måneder eller år ydelsen tildeles.
[Det kan også angives om
ydelsen skal leveres
kontinuerligt.]

Pris for ydelsesenhed
Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
eller pris pr. time, dag, måned,
år]

[Beregnes automatisk]

Forventet pris for enkeltindsats =
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(pris for ydelse 1 + pris for ydelse 2 + pris for
ydelse 3)

Forventet pris for samlet
indsats

(pris for indsats 1 + pris for indsats 2)

[Beregnes automatisk]

ALTERNATIV INDSTILLING
Ydelser
Vælg fra listen den/de ydelser,
som indgår i indsatsen.

Tilbud

Alternativ indsats 1
Støtte til indkøb og kost (§ 85)
Støtte til personlig pleje (§ 85)
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet (§ 85)

Alternativ indsats 2

Udgående tilbud til voksne

Vælg fra listen den type af
tilbud, som leverer ydelsen.

Kontonummer
Vælg fra listen det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af ydelsen skal
konteres på.

Udfører

Xxx

Ikke afklaret

Angiv den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen.

OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for
indsats

Alternativ indsats 1

Alternativ indsats 2

1.januar 2012

Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for
indsats

1.januar 2013

Dato for hvornår det forventes at
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indsatsen ophører. [Mulighed for
at angive at foranstaltningen er
uden slutdato].

Vælg enhed, antal og pris
for hver ydelse i
indsatsen:

Indsats 1

Ydelsesenhed

Ydelse 1:
Støtte til
indkøb og kost

Vælg fra listen hvordan den
tildelte ydelse afregnes. [Der kan
vælges mellem afregning pr.
styk/gang eller pr. time, dag,
måned eller år]

Antal ydelsesenheder
Angiv hvor mange gange eller
hvor mange timer, dage,
måneder eller år ydelsen tildeles.
[Det kan også angives om
ydelsen skal leveres
kontinuerligt.]

Enhed

Antal

Pris

Indsats

Enhed

Antal

Pris

2

Ydelse 2:
Støtte til
personlig pleje

Ydelse 3:
støtte til
opgaver i
hjemmet

Uge

52

Xx

Ydelse 1

Uge

52

Xx

Ydelse 2

Uge

52

Xx

Ydelse 3

Pris for ydelsesenhed
Angiv pris for den valgte
ydelsesenhed [pris pr. gang/styk
eller pris pr. time, dag, måned,
år]

SAMLET PRIS

Alternativ indsats 1

Forventet pris for
enkeltindsats

Ydelse 1 = (31*pris) = xxx

[Beregnes automatisk]

Alternativ indsats 2

Ydelse 2 = (31*pris) = vvv
Ydelse 3 = (31*pris) = zzz
Pris for enkeltindsats = (xxx+vvv+zzz)

Forventet pris for samlet
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indsats
[Beregnes automatisk]

Sagsoplysning
Eventuelle diagnoser

Andreas har downs syndrom og epilepsi

Faglig vurdering

Andreas er udviklingshæmmet og søger om at komme i botilbud, da hans mor ikke
længere kan passe ham derhjemme.
Andreas har et omfattende behov for hjælp i det daglige, fx i forhold til at lære
selv at strukturere og udføre daglige gøremål samt lære nye rutiner. Med den rette
guidning kan Andreas dog klare mange ting selv. Det vurderes, at Andreas
fremover bør støttes i at udvikle sine kompetencer i forbindelse med at organisere
sin dagligdag og egenomsorg, så Andreas på længere sigt kan blive mere
selvhjulpen.
Det vurderes på baggrund af flere samtaler med Andreas og Andreas’ mor samt
oplysninger fra Solhaven, at Andreas er berettiget til støtte og bør visiteres til et
botilbud.
Det bør i forbindelse med den pædagogiske plan udredes, hvilke
metoder/værktøjer Andreas kunne have gavn af i det fremtidige tilbud.
Det er derudover vigtigt for Andreas’ fremadrettede helbredsforhold, at han lærer
om sunde kostvaner samt at botilbuddet kan bidrage til at sætte grænser for hans
madforbrug. Da Andreas er meget tæt knyttet til sin mor, er det vigtigt, at
Andreas fremover fastholder en god kontakt til både hans mor og hans søster.
Det vurderes, at det vil være godt for Andreas at fortsætte i kendte omgivelser i
dagstimerne, og derfor bør han fortsætte på Solhaven, og evt. være der alle ugens
dage. Det bør senere overvejes om Andreas kan starte i beskyttet beskæftigelse,
når han er kommet til rette.

Samlet vurdering [skala]

D: Omfattende/stort problem

Nuværende/tidligere tilbud

Solhaven, dagtilbud
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Indsatsformål:

Formålet med indsatsen er, at Andreas videreudvikler sine sociale kompetencer og
praktiske færdigheder i sit botilbud samt på længere sigt bliver i stand til at klare
flere opgaver i hverdagen selv.

Indsatsmål 1:

At Andreas udvikler sine evner til at varetage sin personlig hygiejne

Indsatsmål2:

At Andreas fortsat deltager i madlavning

Indsatsmål 3:

At Andreas varetager rengøring på sit eget værelse

Handleplan
Tilbudt/ikke tilbudt handleplan
[afkrydsning]

Hvis ikke tilbudt, skal dette
begrundes

X Handleplan tilbudt
Handleplan ikke tilbudt
Begrundelse for ikke tilbudt handleplan:

Ønsker borger handleplan?

X Borger ønsker handleplan
Borger ønsker ikke handleplan

Under udarbejdelse/ikke udarbejdet

X Handleplan under udarbejdelse
Handleplan ikke udarbejdet

[afkrydsning]
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Handleplan
Baggrundsoplysninger
Borgers navn

Andreas Andersen

Borgers CPR. Nr.

Xxxxxxx

Adresse

Xxxxxxx

Telefonnummer

Xxxxxxx

Mail

Xxxxxxx

Nærmeste pårørende

Andreas mor, xxx,xxx

Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant
[værge og partsrepræsentation fremkommer
automatisk hvis det tidligere er registreret
om borgeren]

Værgemål

X Værgemål (§ 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (§ 6)
Samværgemål (§7)
X Værge [Lotte Andersen, xxx,xxx]
Repræsentation
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Dato

Bisidder
Partsrepræsentant
Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til:
[tekst felt]
1.december 2011

Formål og indsats
Indsatsformål

Formålet med indsatsen er, at du videreudvikler dine sociale kompetencer og praktiske
færdigheder i sit botilbud samt på længere sigt bliver i stand til at klare flere opgaver i
hverdagen selv.

Mål

Dato for opfølgning

Indsatsmål 1:

At du udvikler sine evner til at varetage sin
personlig hygiejne

d. 1.juni 2012

Indsatsmål2:

At du fortsat deltager i madlavning

d.1.juni 2012

Indsatsmål 3:

At du varetager rengøring på sit eget værelse

d.1.juni 2012

Indsats 1

Ydelser/§
Vælg fra listen den/de ydelser, som
indgår i indsatsen.

Tilbud
Vælg fra listen den type af tilbud,
som leverer ydelsen.

Udfører
Angiv den konkrete leverandør, som
leverer indsatsen.

Længerevarende ophold (§108)

Længerevarende botilbud til voksne

Solbakken, xxx, xxx.
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OMFANG AF INDSATSEN
Forventet startdato for indsats
Dato for hvornår det forventes at
indsatsen kan iværksættes.

Forventet slutdato for indsats
Dato for hvornår det forventes at
indsatsen ophører. [Mulighed for at
angive at foranstaltningen er uden
slutdato].

1.januar 2012

1.januar 2015

Andet
Andre særlige forhold vedrørende
boform, beskæftigelse, personlig

Du vil gerne fortsætte på dit aktivitetscenter på Solhaven 5 dage om ugen. Du vil blive
hentet og bragt alle ugens dage af kommunens handicapkørsel.

hjælp, behandling, hjælpemidler
m.v.
Eventuelle aftaler med borger [her
angives det, hvis der er indgået
aftaler med borger]

Vi har aftalt med dig og din mor, at du gerne vil hjem til din mor og far hver anden
weekend. Derudover ønsker din mor og far at lave aktiviteter med dig i hverdagen.
Dette kan ske efter nærmere aftale.

Koordinering - Myndighed
Eventuelle samarbejdspartnere i

Sagsbehandler Jette Knudsen, Jobcentret, xxx

myndigheden [navn, tlf. og afdeling]
Evt. koordinerende sagsbehandler

Sagsbehandler Mette Mortensen, Handicapteamet, xxx

med samlet ansvar for indsatsen
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[navn, tlf. og afdeling]
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Afgørelsesbrev

[ XXX Kommune
Adresse
Afdeling
Sagsbehandlers navn
Telefon xx xx xx xx
www.xxx.dk]

[d.1.dec 2011]
[Andreas Andersen]
[Borger adresse]

Ansøgning om [midlertidigt botilbud]
Du har [den 1. oktober] ansøgt [Kommunenavn] om [at flytte i et botilbud ]. Vi har nu behandlet din ansøgning.
Afgørelse
Du bevilges [længerevarende botilbud] i [12] måneder, jf. Servicelovens § [108].
Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuelle ændringer, som kan påvirke dit behov for den tildelte indsats.
Begrundelsen
Ved vurderingen har vi lagt vægt på [dit behov for støtte til at få de praktiske ting i hverdagen til at fungere, særligt
indkøb og madlavning, personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, har vi vurderet, at du er berettiget til botilbud efter
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Servicelovens § 108. I vores vurdering har vi lagt vægt på, at du ikke længere kan bo hjemme hos din mor, samt at du
på nuværende tidspunkt ikke kan bo alene. Vi har derudover lagt vægt på, at du er motiveret for at flytte hjemmefra,
og at du har været glad for at være på dit tidligere aktivitetstilbud]
Indsatsformål

Formålet med indsatsen er, at [du videreudvikler dine sociale kompetencer og praktiske færdigheder i sit botilbud
samt på længere sigt bliver i stand til at klare flere opgaver i hverdagen selv.]
Indsatsen vil blive fulgt op 1.juni 2012.
Retsregler og praksis
Din ansøgning er vurderet efter [Servicelovens § 108].
Klagevejledning
Hvis du er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage indenfor 4 uger. Hvis du klager skriftligt skal klagen
sendes til [angiv kommune] kommune, [angiv adresse]. Du har også mulighed for at klage mundtligt til sagsbehandler
[angiv navn på sagsbehandler.] på tlf. [sagsbehandlers eller afdelings tlf. nr.]. Når klagen er modtaget, vil afgørelsen
blive vurderet igen. Hvis [angiv kommune] kommune giver dig helt eller delvist medhold i din klage, vil du få besked
indenfor 4 uger. Hvis [angiv kommune] kommune fastholder afgørelsen, vil din klage og sagens akter blive sendt til det
sociale nævn indenfor 4 uger.
Du kan læse mere om regler og praksis på området i vedlagte uddrag af Serviceloven og i kommunens
kvalitetsstandarder, som du kan finde på kommunens hjemmeside [angiv hjemmeside].
Tvivlsspørgsmål
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
[sagsbehandlers navn], [kommunens navn] kommune
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Bestilling af social indsats
Baggrundsoplysninger
Borgers navn
Borgers CPR. Nr.

Andreas Andersen
Xxxxxxx

Adresse

Xxxxxxx

Telefonnummer

Xxxxxxx

Mail

Xxxxxxx

Særlige helbredsforhold af
relevans for udfører (kan fx
være relevante diagnoser)
Evt. kontaktperson oplyst af
borger

Andreas har downs syndrom og epilepsi

Andreas mor, Lone Andersen, xxx, xxx

Særlige oplysninger [fx om
borgeren har børn]
Værgemål og repræsentation
Angiv, hvis relevant
[værge og partsrepræsentation
fremkommer automatisk hvis det tidligere
er registreret om borgeren]

Værgemål

X Værgemål (§ 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (§ 6)
Samværgemål (§7)
X Værge [Lotte Andersen, xxx, xxx]
Repræsentation

Bisidder
Partsrepræsentant
Fuldmagt. Hvis ja, angiv hvad der er givet fuldmagt til:
[tekstfelt]

Dato [angivelse af dato for bestilling]
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Indsats
Faglig vurdering

Andreas er udviklingshæmmet og søger om at komme i botilbud, da hans mor ikke
længere kan passe ham derhjemme.
Andreas har et omfattende behov for hjælp i det daglige, fx i forhold til at lære selv at
strukturere og udføre daglige gøremål samt lære nye rutiner. Med den rette guidning kan
Andreas dog klare mange ting selv. Det vurderes, at Andreas fremover bør støttes i at
udvikle sine kompetencer i forbindelse med at organisere sin dagligdag og egenomsorg,
så Andreas på længere sigt kan blive mere selvhjulpen.
Det vurderes på baggrund af flere samtaler med Andreas og Andreas’ mor samt
oplysninger fra Solhaven, at Andreas er berettiget til støtte og bør visiteres til et botilbud.
Det bør i forbindelse med den pædagogiske plan udredes, hvilke metoder/værktøjer
Andreas kunne have gavn af i det fremtidige tilbud.
Det er derudover vigtigt for Andreas’ fremadrettede helbredsforhold, at han lærer om
sunde kostvaner samt at botilbuddet kan bidrage til at sætte grænser for hans
madforbrug. Da Andreas er meget tæt knyttet til sin mor, er det vigtigt, at Andreas
fremover fastholder en god kontakt til både hans mor og hans søster.
Det vurderes, at det vil være godt for Andreas at fortsætte i kendte omgivelser i
dagstimerne, og derfor bør han fortsætte på Solhaven, og evt. være der alle ugens dage.
Det bør senere overvejes om Andreas kan starte i beskyttet beskæftigelse, når han er
kommet til rette.

Indsatsformål

Indsatsmål 1:

Formålet med indsatsen er, at du videreudvikler dine sociale kompetencer og praktiske
færdigheder i sit botilbud samt på længere sigt bliver i stand til at klare flere opgaver i
hverdagen selv.

Mål

Opfølgningsdato

At du udvikler sine evner til at varetage sin

d. 1.juni 2012

personlig hygiejne

Indsatsmål 2:

At du fortsat deltager i madlavning

d.1.juni 2012
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Indsatsmål 3:

At du varetager rengøring på sit eget værelse

Ydelseer/§

Længerevarende ophold (§108)

Tilbud

Længerevarende botilbud til voksne

Evt. angivelse af lokalt fastsat
serviceniveau
Udfører

Solbakken

Forventet startdato for indsats

1.januar 2012

Forventet slutdato for indsats

1.januar 2013

Opfølgningsdato:

1.juni 2012

[evt. angivelse af forventet hyppighed
for opfølgning]

Enhed, antal og pris for hver
ydelse i indsatsen:
Ydelsesenhed
Vælg fra listen hvordan den tildelte
ydelse afregnes. [Der kan vælges
mellem afregning pr. styk/gang eller
pr. time, dag, måned eller år]

Antal ydelsesenheder

Indsats 1

Enhed

Antal

Ydelse 1:

Dag

365

d.1.juni 2012

Pris

Længerevarende
ophold
Ydelse 2

Angiv hvor mange gange eller hvor
mange timer, dage, måneder eller år
ydelsen tildeles. [Det kan også angives
om ydelsen skal leveres kontinuerligt.]
Ydelse 3

Pris for ydelsesenhed
Angiv pris for den valgte ydelsesenhed
[pris pr. gang/styk eller pris pr. time,
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dag, måned, år]

Samlet pris for leverandørindsats [samlet pris fra indstilling overføres automatisk]
[Samlet pris for indsats som leveres af
én leverandør.]

Eventuelle aftaler mellem
myndighed og udfører omkring
indsatsen [fx særlige fokusområder,
prioriteringer, dokumentation for
indsatsen mv.]

Der bør i forbindelse med den pædagogiske plan udredes, hvilke metoder/værktøjer
Andreas kunne have gavn af ift. at udvikle kompetencer til at organisere sin hverdag.
Andreas går på aktivitetscenter Solhaven i hverdagen. Det er aftalt med Andreas at han
bliver hentet af kommunens handicapkørsel kl.9.00 om morgenen, og bragt hjem til
botilbuddet igen kl.17.00.

Betaling: EAN nr. og
personreference

xxx

Betaling: kontonummer

xxx

Koordinering - Myndighed
Eventuelle samarbejdspartnere
i myndigheden [navn, tlf. og

Sagsbehandler Jette Knudsen, Jobcentret, xxx

afdeling]

Evt. koordinerende
Sagsbehandler Mette Mortensen, Handicapteamet, xxx
sagsbehandler med samlet
ansvar for indsatsen [navn, tlf. og
afdeling]

Koordinering - Udfører
Eventuelle indsatser som
borgeren modtager fra andre:

Andreas er tilknyttet aktivitetscentret Solhaven: adr: xxx,xxx. Han er der i dagstimerne
alle ugens dage, fra kl.9.00 til 17.00. Hans faste kontaktperson på tilbuddet er pædagog

116

[tilbud]
[ydelser]
[konkret leverandør]
[omfang]

Anne Jensen

Behov for koordinering (ja/nej)

X

Ja
Nej

Ansvarlig for koordinering

Pædagog Anne Jensen, xxx, xxxx

Eventuelle aftaler indgået ml. Andreas mor henter Andreas fra dagtilbuddet hver anden fredag.
borger og pårørende som har
relevans for indsatsen:
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Opfølgning og tilsyn
Indsats
[tilbud]
[ydelser]
[konkret leverandør]
[omfang]

Længerevarende ophold (§108)
Solbakken

Indsatsformål
Formålet med indsatsen er, at du videreudvikler dine sociale kompetencer og praktiske færdigheder i sit botilbud samt på længere sigt
bliver i stand til at klare flere opgaver i hverdagen selv.

Opfølgning på målsætninger for indsatsen
Indsatsmål/
vurdering

At du udvikler dine evner til at varetage sin personlig hygiejne

Borgers
vurdering

Andreas fortæller, at han selv vasker sig og går i bad. Har stadig svært ved selv at huske at
gå i bad

Udførers
vurdering

Anne fortæller, at Andreas har fået en symboltavle, men har stadig lidt svært ved at bruge
den.
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Opfølgning på målsætninger for indsatsen
Sagsbehandlers
vurdering

Fremadrettet
Indsatsmål/
vurdering

Jeg vurderer, at der skal arbejdes videre med Andreas brug af symboltavle

X Uændret

Mål skal revideres

Indsats skal revideres

Mål afsluttet

Indsatsmål 2: At du fortsat deltager i madlavning

Borgers
vurdering

Andreas fortæller, at han synes det er sjovt at lave mad med de andre på bostedet.

Udførers
vurdering

Anne fortæller at Andreas deltager i den fælles madlavning, men han skal altid guides til at
være med.

Sagsbehandlers
vurdering

Jeg vurderer, at der stadig er behov for at arbejde med dette mål for at fastholde Andreas
aktivitetsniveau

Fremadrettet
Indsatsmål/
vurdering
Borgers
vurdering

X Uændret

Mål skal revideres

Indsats skal revideres

Mål afsluttet

Indsatsmål 3: At du varetager rengøring på sit eget værelse
Andreas synes det er kedeligt at gøre rent på værelset alene.
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Opfølgning på målsætninger for indsatsen

Udførers
vurdering

Anne fortæller at Andreas gør rent på sit værelse hver dag, men han husker ikke selv på det.

Sagsbehandlers
vurdering

Jeg vurderer at der fortsat skal arbejdes med dette mål, der bør arbejdes med at motivere
Andreas til at blive yderligere selvstændig.

Fremadrettet
Eventuelle nye
forhold omkring
borgerens
situation
Samlet
konklusion på
indsats,
indsatsformål
og indsatsmål
Eventuelle
kommentarer
fra pårørende

X Uændret

Mål skal revideres

Indsats skal revideres

Mål afsluttet

Anne fortæller, at det tit er svært at få Andreas til at gøre rent og deltage i madlavning, når han har
været på hjemmebesøg. Det aftales med Gitte, at der arbejdes på at ensrette reglerne for Andreas, så
han opretholder sin gode udvikling ift. aktivitetsniveau.

Overordnet set har Andreas arbejdet godt med sine mål – det besluttes at der arbejdes videre ud fra
samme indsatsmål. Fremadrettet bør der arbejdes med Andreas’ selvstændighed i forbindelse med de
forskellige opgaver.

120

Praktiske forhold vedrørende opfølgningen
Deltagere ved opfølgningsmødet:
Opfølgning gennemført via:

Andreas, Gitte, Pædagog Anne Jensen fra Bo- og aktivitetscenter Marienborg
Telefon
Andet

Møde

Dato for gennemført opfølgning:

[angiv dato]

Individuelt tilsyn gennemført

X Ja

Trives borger?

Nej
X Ja
[Angiv evt. bemærkninger:]

Eventuel magtanvendelse i
perioden

X Nej
Ja
[Hvis ja, foretages opfølgning på forhold omkring magtanvendelse:]

Samlet konklusion på individuelt
tilsyn

Andreas giver udtryk for at han trives på tilbuddet. Han har været lidt tid om at
falde til, men pædagogerne oplyser at det nu går godt. Andreas fortæller, at han
glæder sig til at komme tilbage på Marienborg, når han har været hjemme på
weekend hos sin mor.

Individuelt tilsyn

Den hjælp, som Andreas får, svarer til den hjælp, han er visiteret til, og der
arbejdes med de opsatte mål for Andreas udvikling.
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Tidspunkt for næste opfølgning
Tidspunkt for opfølgning

d.1.januar 2013
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