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Introduktion
Underbilag D indeholder de ti redskaber, som skal it-understøttes, for at et it-system lever op til
VUM 2.0.
Af nedenstående figur fremgår det, hvilke VUM 2.0-redskaber der hører til hver af de syv faser i
VUM 2.0.
Figur 1: Oversigt over faser og redskaber i VUM 2.0

Faserne Sagsåbning, Sagsoplysning, Sagsvurdering og de tilhørende redskaber indgår i
myndighedssagsbehandlingen. Faserne Bestilling og Opfølgning og de tilhørende redskaber
anvendes i kommunikationen mellem myndighed og udfører. Fasen Levering og det tilhørende
redskab anvendes til udførers dokumentation af den leverede indsats.
I praksis kan det variere, hvilken rækkefølge redskaberne bruges i, og hvilke sagstrin der
foretages, alt efter den enkelte sags karakter.
Hvert redskab indeholder de indtastningsfelter, som skal indgå i det enkelte redskab. Et
indtastningsfelt består af en titel, eventuelt et spørgsmål og eventuelt en forklarende tekst i
parentes. For hvert indtastningsfelt er der et felt til fritekst eller en liste med svarmuligheder.

Læsevejledning
Brug af skrifttyper
Navne på VUM 2.0-redskaber er skrevet med stort forbogstav, kursiv og fed skrift. For eksempel
Sagsåbning.
Navne på indtastningsfelter i redskaberne er skrevet med stort forbogstav og kursiv. For
eksempel Borgerens ønsker for fremtiden.
Ordforklaring
Kategorier: I VUM 2.0 er udredningstemaerne, som anvendes til at strukturere
sagsoplysningen, kategoriseret i Funktioner og forhold, Omgivelsesfaktorer og Aktivitet og
deltagelse.
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Figur 2: Kategorier og overtemaer i udredningsmetoden

Overudredningstemaer: Udredningstemaerne i VUM 2.0 er yderligere kategoriseret i over- og
underudredningstemaer. Overudredningstemaerne fremgår af figur 2.
Underudredningstemaer: Hvert overudredningstema indeholder fem til tolv
underudredningstemaer. Disse fremgår af figur 3.
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Figur 3: Oversigt over kategorier og over- og underudredningstemaer i udredningsmetoden

Funktionsevnekataloget: Der henvises her til KL’s materiale, som er udviklet i projektet Fælles
Faglige Begreber. Funktionsevnekataloget kan findes på KL’s materialeside: kl.dk/ffb
Brug af standardformuleringer
Nogle oplysninger kan registreres forud for samtalen med borgeren, andre kræver møde med
borgeren, udfører, pårørende og indhentelse af oplysninger fra tredjepart. Det skal derfor være
muligt at registrere oplysninger løbende i sagsprocessen. Hvornår dette er nødvendigt, fremgår
af teksten i indtastningsfelterne markeret med rød skrift og klammer.
Der er anvendt følgende standardformuleringer i redskaberne:
[oplysningerne autogenereres eller registreres] anvendes for de indtastningsfelter, hvor det, alt
afhængigt af den kommunespecifikke systemopsætning, kan være muligt at autogenerere
oplysninger som dato, navn på den myndighedsperson, der behandler sagen, og borgerens
CPR-nummer. Hvis systemet ikke tilbyder denne mulighed, registreres oplysningerne i stedet.
[oplysningerne autogenereres fra [Navn på specifikt redskab], hvis de tidligere er registreret]
anvendes for de indtastningsfelter, hvor systemet skal understøtte, at de indtastede oplysninger
i det tilsvarende indtastningsfelt i et forudgående redskab eller indtastningsfelt fremkommer
automatisk i det aktuelle indtastningsfelt og redskab. Det kan være oplysninger i
indtastningsfeltet Borgerens ønsker for fremtiden, som er registreret i redskabet Sagsåbning,
der skal fremkomme automatisk i indtastningsfeltet Borgerens ønsker for fremtiden i redskabet
Udredning – Sagsoplysning. Hvis oplysningerne ikke tidligere er registreret, kan de indtastes i
det aktuelle redskab og indtastningsfelt.

4

Underbilag D: Redskaber

VUM 2.0 it-kravspecifikation

[autogenereres] eller [genereres] anvendes alt efter, om oplysningerne skal fremkomme
automatisk, eller om det skal være muligt for myndighedspersonen at tilvælge oplysningerne fra
et tidligere redskab eller indtastningsfelt. Det gør sig for eksempel gældende for de oplysninger,
der er registreret i indtastningsfelterne Sagsbehandlers bemærkninger i redskabet Udredning Sagsoplysning: [oplysningerne kan genereres fra Sagsbehandlers bemærkninger til temaerne
Fysiske funktioner, Mentale funktioner, Sociale forhold og Sundhedsforhold - redigerbart uden
kæde tilbage]
[redigerbart] eller [ikke redigerbart] anvendes til at vise, om de autogenererede eller genererede
oplysninger skal kunne redigeres i det aktuelle indtastningsfelt eller ej.
[med kæde tilbage] eller [uden kæde tilbage] anvendes til at vise, om redigeringer i
autogenererede eller genererede oplysninger skal slå igennem i den oprindelige tekst, og om
registrerede oplysninger skal fremkomme i den tidligere forekomst af indtastningsfeltet. Med
kæde tilbage betyder, at de registrerede eller redigerede oplysninger i et aktuelt indtastningsfelt
og redskab skal slå igennem og vises i de tidligere redskaber, hvor indtastningsfeltet fremgår.
Redskaberne indeholder ikke anvisninger vedrørende integrationer til andre it-systemer eller
vedrørende deling af data på tværs af sager.
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Sagsåbning (myndighed)
Dato

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Ansvarlig enhed

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Udfyldt af

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Borgerens navn
Borgerens CPR-nummer
Borgerens telefonnummer
Borgerens e-mailadresse
Borgerens adresse
Årsag til sagsåbning
Hvad drejer sagen sig om?

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

(dato for sagens åbning)
(navn på den enhed, der har
ansvaret for sagen)
(navn, telefonnummer og emailadresse på medarbejder,
der behandler sagen)

[oplysningerne autogenereres eller registreres]
[oplysningerne autogenereres eller registreres]
[oplysningerne autogenereres eller registreres]

(problemstilling og borgerens
oplevede behov for støtte)

Henvendelse/opfølgning/eg
en drift
Er sagen åbnet på baggrund
af en henvendelse, en
opfølgning eller af egen drift?

Orientering af borgeren
Er borgeren indforstået med,
at sagen påbegyndes?
Henvendelser forud for
sagsåbning
Har der været henvendelser
forud for sagsåbningen?

Borger
Pårørende [angiv kontaktoplysninger]
Læge [angiv kontaktoplysninger]
Hospital [angiv kontaktoplysninger]
Anden forvaltning [angiv kontaktoplysninger]
Igangværende indsats [angiv kontaktoplysninger]
Anden kommune
Andre [angiv kontaktoplysninger]
Opfølgning på igangværende sag
Sagen er igangsat af egen drift
Ja
Nej

(hvem har henvendt sig, fx
borger, boligselskab,
hjemmepleje, pårørende eller
opsøgende medarbejder, og
hvad drejer henvendelsen sig
om?)

Borgerens eventuelle
lægefaglige diagnoser
Har borgeren en eller flere
lægefaglige diagnoser?

(lægestillede diagnoser, hvem
har stillet dem og hvornår samt
reference til dokumenter)

Eksisterende oplysninger
Er der eksisterende
dokumentation, indsatser og
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hjælpemidler, med relevans
for den aktuelle sag?

(eksisterende dokumentation,
aktuelle eller tidligere indsatser
og hjælpemidler hos egen eller
anden myndighed)

Borgerens ønsker for
fremtiden
Hvad er borgerens ønsker for
fremtiden?
(beskrivelse med borgerens
egne ord af, hvad borgeren
ønsker for sin fremtid)

Formålet med udredningen
Hvad er formålet med
udredningen?

(vurdering af og begrundelse for,
hvad der skal arbejdes videre
med og evt. analysespørgsmål)

Klar sag
Er det klart for
sagsbehandleren, hvilken
støtte borgeren har behov
for?
Valg af ydelse ved klar sag
Hvis ja - hvilken ydelse?

Ja
Nej
YDELSER
Afklaring
Pædagogisk udredning, § 85
Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende aktivitet
Beskyttet beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb
Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra et tilbud, § 105, stk. 2
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 i forbindelse med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra et tilbud i forbindelse med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse med afprøvning og ydelse af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 24
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Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling, SUL § 141
Lægelig stofmisbrugsbehandling, SUL § 142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101
Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk behandling
Speciallægelig behandling
Terapi
Øvrig speciel behandlingsmæssig bistand
Dagaflastning, § 84
Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte, § 82 b
Akut rådgivning, omsorg og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige, § 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte etableret i
samarbejde med frivillige
Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105, stk. 1
Dækning af merudgift, § 100
Kontant tilskud til personlig hjælp og pleje i hjemmet, § 95, stk. 1
Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, § 107
Midlertidigt ophold, § 109
Midlertidigt ophold, § 110
Midlertidigt ophold, SUL § 14
Midlertidigt ophold, § 80
Længerevarende ophold, § 108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c
Personlig hjælp og pleje, § 83
Praktisk hjælp, § 83
Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige opgaver i hjemmet
Støtte til administration
Støtte til etablering i bolig
Støtte til samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til offentlige og private instanser
Støtte til transport
Støtte til beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og fællesskaber
Støtte til sociale relationer
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Støtte til varetagelse af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk trivsel
Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til ansættelse af hjælper, § 95
Borgerstyret personlig assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, § 118
Pasning af døende, § 119
Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, § 116
Midlertidig støtte til hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af forbrugsgoder, § 113
Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning
Undervisning
Kompenserende specialundervisning, Lov om specialundervisning
for voksne § 1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2
Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10, stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning
Valg af tilbud ved klar sag
Hvis ja - hvilken tilbudstype?

TILBUD
Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, § 101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Forsorgshjem/herberg, § 110
Krisecenter, § 109
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Almen udslusningsbolig, ABL § 63
Længerevarende botilbud til voksne, § 108
Almindeligt længerevarende botilbud til voksne
Sikret længerevarende botilbud til voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192
Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5, stk. 2.
Almen bolig til særlig udsatte grupper, ABL § 149a
Almen plejebolig målrettet unge mel. 18 og 35, ABL § 5, stk. 6, jf. §
5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud, Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL § 3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL § 5, stk. 3
Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og samværstilbud § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, § 101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud, Lov om specialundervisning for voksne §
1
Uddannelsestilbud, Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov § 2
Mobilt tilbud
Socialt akuttilbud
Tilbud med myndighedsbeføjelse
Aftaler om det videre forløb
Hvilke aftaler er der indgået
med borgeren om det videre
forløb?
(aftaler om fx møder, mødested,
deltagere)

Værgemål
Har borgeren en værge?

Ja
Nej
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Værgemål (Værgemålsloven § 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (Værgemålsloven § 6)
Samværgemål (Værgemålsloven §7)

Værges
kontaktoplysninger

(navn, adresse, telefonnummer
og e-mailadresse)

Nærmere undersøgelse af
værgemål
Hvis der ikke er et værgemål,
skal det så undersøges
nærmere, om der er behov
for, at borgeren får tildelt en
værge?
Ret til repræsentation
Er borgeren informeret om
ret til bisidder og
partsrepræsentation?
Repræsentation
Er borgeren repræsenteret?
Repræsentationsform
Hvis ja – hvilken form?
Fuldmagt
Hvis der er givet fuldmagt –
hvad er der givet fuldmagt
til?
Elektronisk registrering
Er borgeren informeret om,
at oplysningerne bliver
registreret elektronisk?
Samtykke
Er det relevant at indhente
samtykke?
Samtykkeform
Hvis ja – hvordan er
samtykke modtaget?
Indhentelse af oplysninger
Hvem er der modtaget
samtykke til indhentelse af
oplysninger fra?

Ja
Nej

Ja
Nej
Ja
Nej
Bisidder
Partsrepræsentant

Ja
Nej
Ja
Nej
Mundtligt samtykke
Skriftligt samtykke
Egen læge [angiv hvilken]
Speciallæge [angiv hvilken]
Hospital [angiv hvilket]
A-kasse [angiv hvilken]
Tilbud [angiv konkret tilbud]
Arbejdsgiver [angiv hvilken]
Tidligere opholdskommune [angiv kommune]
Andre forvaltninger [angiv hvilke]
Andre [angiv hvem]
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Egen læge [angiv hvilken]
Speciallæge [angiv hvilken]
Hospital [angiv hvilket]
A-kasse [angiv hvilken]
Tilbud [angiv konkret tilbud]
Arbejdsgiver [angiv hvilken]
Tidligere opholdskommune [angiv kommune]
Andre forvaltninger [angiv hvilke]
Andre [angiv hvem]

Ja [skriv hvilke]
Nej

(fx mentor, hjælpemidler og
personlig hjælp og pleje)

Forhold vedrørende
borgersamarbejde
Er der særlige forhold, der
skal adresseres, for at
borgeren kan samarbejde om
sagsbehandlingen?
(eventuelle forudsætninger for at
borgeren kan samarbejde)

Handle- og
betalingskommune

(angiv kun hvilken kommune,
hvis det ikke er egen kommune)

Anden handlekommune [angiv hvilken]
Anden betalingskommune [angiv hvilken]
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Udredning – Sagsoplysning
(myndighed)
Baggrundsoplysninger
Dato

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Ansvarlig enhed

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Udfyldt af

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Borgerens navn

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– ikke redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(dato for begyndt sagsoplysning)
(navn på den enhed, der har
ansvaret for sagen)
(navn, telefonnummer og emailadresse på medarbejder,
der behandler sagen)

Borgerens CPR-nummer
Borgerens telefonnummer
Borgerens e-mailadresse
Borgerens adresse
Årsag til sagsåbning
Hvad drejer sagen sig om?
(problemstilling og borgerens
oplevede behov for støtte)

Borgerens eventuelle
lægefaglige diagnoser
Har borgeren en eller flere
lægefaglige diagnoser?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Borgerens ønsker for
fremtiden
Hvad er borgerens ønsker for
fremtiden?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Formålet med udredningen
Hvad er formålet med
udredningen?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(lægestillede diagnoser, hvem
har stillet dem og hvornår samt
reference til dokumenter)

(beskrivelse med borgerens
egne ord af, hvad borgeren
ønsker for sin fremtid)

(vurdering af og begrundelse for,
hvad der skal arbejdes videre
med og eventuelt
analysespørgsmål)
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Funktioner og forhold
Fysiske funktioner
(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

Hørelse
Stemme og tale
Syn
Bevægelse
Smerte og sansefunktioner

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsniveau)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Mentale funktioner
(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

Hørelse
Stemme og tale
Syn
Bevægelse
Smerte og sansefunktioner
Bevidsthedstilstand
Orienteringsevne
Igangsætning og motivation
Intellektuelle funktioner
Psykosociale funktioner
Hukommelse
Følelser og adfærd
Opmærksomhed og koncentrationsevne
Virkelighedsopfattelse
Organisering og planlægning
Problemløsning
Indsigt i egen situation

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsniveau)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Bevidsthedstilstand
Orienteringsevne
Igangsætning og motivation
Intellektuelle funktioner
Psykosociale funktioner
Hukommelse
Følelser og adfærd
Opmærksomhed og koncentrationsevne
Virkelighedsopfattelse
Organisering og planlægning
Problemløsning
Indsigt i egen situation
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Sociale forhold
(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Familiesituation
Boligsituation
Økonomisk situation
Uddannelse og job
Interesser
Traumatiske oplevelser
Kriminalitet
Prostitution

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsniveau)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Sundhedsforhold
(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

Familiesituation
Boligsituation
Økonomisk situation
Uddannelse og job
Interesser
Traumatiske oplevelser
Kriminalitet
Prostitution
Kost
Søvn
Døgnrytme
Motion
Tobak
Rusmidler
Fysisk helbred
Sundhedsfaglig behandling og træning

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsniveau)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Kost
Søvn
Døgnrytme
Motion
Tobak
Rusmidler
Fysisk helbred
Sundhedsfaglig behandling og træning
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Delanalyse på kategorien
Funktioner og forhold
(analyse af sammenhæng,
afhængigheder og
modsætninger på tværs af
temaer i kategorien)

VUM 2.0 it-kravspecifikation

[oplysningerne kan genereres fra Sagsbehandlers bemærkninger til temaerne
Fysiske funktioner, Mentale funktioner, Sociale forhold og Sundhedsforhold redigerbart uden kæde tilbage]

Omgivelsesfaktorer
Omgivelser

(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

Boligområde
Holdninger i omgivelserne
Personer i netværk

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer og analyse)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Delanalyse på kategorien
Omgivelsesfaktorer
(analyse af sammenhæng,
afhængigheder og
modsætninger på tværs af
temaer i kategorien)

Boligområde
Holdninger i omgivelserne
Personer i netværk
[oplysningerne kan genereres fra Sagsbehandlers bemærkninger til temaet
Omgivelser - redigerbart uden kæde tilbage]

Aktivitet og deltagelse
Relationer

(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsevneniveau)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Indgå i samspil og kontakt

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
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Aktuelt
funktionsevneniveau for
Deltage i sociale
fællesskaber og
fritidsaktiviteter

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Varetage relationer til
netværk

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Samfundsliv
(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

VUM 2.0 it-kravspecifikation

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsevneniveau)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Varetage uddannelse

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Varetage beskæftigelse

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Varetage økonomi

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
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Aktuelt
funktionsevneniveau for
Varetage bolig

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Håndtere post

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Kommunikation
(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

VUM 2.0 it-kravspecifikation

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsevneniveau)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Forstå meddelelser

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Fremstille meddelelser

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Samtale

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Anvende
kommunikationsudstyr og -

Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
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teknikker

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Praktiske opgaver
(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

VUM 2.0 it-kravspecifikation

4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsevneniveau)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Udvise hjælp og omsorg for
andre
(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Passe ejendele

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Købe ind

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Lave mad

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for

Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
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Gøre rent

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Vaske tøj

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Egenomsorg
(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

VUM 2.0 it-kravspecifikation

2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsevneniveau)

Relevante undertemaer

Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Klæde sig af og på

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Vaske sig

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Pleje sin krop

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)
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(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Spise

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Drikke

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Gå på toilettet

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Varetage sin seksualitet

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Dyrke interesse

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Varetage egen sundhed

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Mobilitet

(undertemaer)

Oplysninger fra borgeren

Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler

(ressourcer og udfordringer)

Oplysninger fra andre

(fx læge, pårørende, tilbud)

Sagsbehandlers
bemærkninger

(observationer, analyse og
begrundelse for vurdering af
funktionsevneniveau)

Relevante undertemaer

(fremhævelse af de
undertemaer, der er relevante
for sagen)

Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
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Færdes med transportmidler
Aktuelt
funktionsevneniveau for
Gå og bevæge sig

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Ændre og opretholde
kropsstilling

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Bære flytte og håndtere
genstande

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Aktuelt
funktionsevneniveau for
Færdes med transportmidler
(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Delanalyse på kategorien
Aktivitet og deltagelse
(analyse af sammenhæng,
afhængigheder og
modsætninger på tværs af
temaer i kategorien)

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
[oplysninger kan genereres fra Sagsbehandlers bemærkninger til temaerne
Relationer, Samfundsliv, Kommunikation, Praktiske opgaver, Egenomsorg og
Mobilitet - redigerbart uden kæde tilbage]
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Udredning – Sagsvurdering
(myndighed)
Baggrundsoplysninger
Dato

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Ansvarlig enhed

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Udfyldt af

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Borgerens navn

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– ikke redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(dato for begyndt sagsvurdering)
(navn på den enhed, der har
ansvaret for sagen)
(navn, telefonnummer og emailadresse på medarbejder,
der behandler sagen)

Borgerens CPR-nummer
Borgerens telefonnummer
Borgerens e-mailadresse
Borgerens adresse
Årsag til sagsåbning
Hvad drejer sagen sig om?
(problemstilling og borgerens
oplevede behov for støtte)

Borgerens eventuelle
lægefaglige diagnoser
Har borgeren en eller flere
lægefaglige diagnoser?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Borgerens ønsker for
fremtiden
Hvad er borgerens ønsker for
fremtiden?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Formålet med udredningen
Hvad er formålet med
udredningen?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(lægestillede diagnoser, hvem
har stillet dem og hvornår samt
reference til dokumenter)

(beskrivelse med borgerens
egne ord af, hvad borgeren
ønsker for sin fremtid)

(vurdering af og begrundelse for,
hvad der skal arbejdes videre
med og evt. analysespørgsmål)

Klar sag
Er det klart for
sagsbehandleren, hvilken
støtte borgeren har behov
for?

Ja
Nej
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Valg af ydelse ved klar sag
Hvis ja - hvilken ydelse?
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YDELSER
Afklaring
Pædagogisk udredning, § 85
Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende aktivitet
Beskyttet beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb
Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra et tilbud, § 105, stk. 2
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 i forbindelse med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra et tilbud i forbindelse med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse med afprøvning og ydelse af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 24
Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling, SUL § 141
Lægelig stofmisbrugsbehandling, SUL § 142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101
Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk behandling
Speciallægelig behandling
Terapi
Øvrig speciel behandlingsmæssig bistand
Dagaflastning, § 84
Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte,
§ 82 b
Akut rådgivning, omsorg og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige, § 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte etableret i samarbejde med
frivillige
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte etableret
i samarbejde med frivillige
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Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105, stk. 1
Dækning af merudgift, § 100
Kontant tilskud til personlig hjælp og pleje i hjemmet, § 95, stk. 1
Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, § 107
Midlertidigt ophold, § 109
Midlertidigt ophold, § 110
Midlertidigt ophold, SUL § 14
Midlertidigt ophold, § 80
Længerevarende ophold, § 108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c
Personlig hjælp og pleje, § 83
Praktisk hjælp, § 83
Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige opgaver i hjemmet
Støtte til administration
Støtte til etablering i bolig
Støtte til samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til offentlige og private instanser
Støtte til transport
Støtte til beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og fællesskaber
Støtte til sociale relationer
Støtte til varetagelse af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk trivsel
Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til ansættelse af hjælper, § 95
Borgerstyret personlig assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, § 118
Pasning af døende, § 119
Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, § 116
Midlertidig støtte til hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af forbrugsgoder, § 113
Træning, § 86
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Genoptræning
Vedligeholdelsestræning
Undervisning
Kompenserende specialundervisning, Lov om specialundervisning
for voksne § 1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2
Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10, stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Valg af tilbud ved klar sag
Hvis ja - hvilken tilbudstype?

Øvrig rådgivning
TILBUD
Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, § 101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Forsorgshjem/herberg, § 110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig, ABL § 63
Længerevarende botilbud til voksne, § 108
Almindeligt længerevarende botilbud til voksne
Sikret længerevarende botilbud til voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192
Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5, stk. 2.
Almen bolig til særlig udsatte grupper, ABL § 149a
Almen plejebolig målrettet unge mel. 18 og 35, ABL § 5, stk. 6, jf. §
5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud, Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL § 3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL § 5, stk. 3
Dagtilbud til voksne
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Aktivitets- og samværstilbud § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, § 101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud, Lov om specialundervisning for voksne §
1
Uddannelsestilbud, Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov § 2
Mobilt tilbud
Socialt akuttilbud
Tilbud med myndighedsbeføjelse

Vurdering af borgerens situation
Vurdering af borgerens
situation

(beskrivelse, sammenholdelse
og analyse af de væsentligste
oplysninger på tværs af de
relevante udredningskategorier,
Funktioner og forhold,
Omgivelsesfaktorer og Aktivitet
og deltagelse)

[oplysningerne kan genereres fra Sagsbehandlers bemærkninger til
udredningstemaerne eller fra delanalyserne til udredningskategorierne
Funktioner og forhold, Omgivelsesfaktorer og Aktivitet og deltagelse i
Udredning – Sagsoplysning – redigerbart uden kæde tilbage]

Indsatsformål og indsatsmål
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Indsatsformål
Hvad er formålet med
borgerens samlede indsats?
(det overordnede formål med
borgerens samlede indsats)

Borgerens målformulering
x-n
Hvad gør borgeren, når
indsatsen er gennemført?
(indsatsmål, der er formuleret
sammen med borgeren og
bidrager til indsatsformålet)

Måltype

(angivelse af måltype)

Primært udredningstema

(angivelse af primært
underudredningstema fra
udredningskategorien Aktivitet
og deltagelse)

Udvikle funktionsevne
Fastholde funktionsevne
Begrænse tab af funktionsevne
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk
Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
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Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
Aktuelt
funktionsevneniveau

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Forventet
funktionsevneniveau

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at kunne
opnå i kraft af indsatsen)

Opfølgning på indsatsmål
x-n
(angivelse af forventet
opfølgningstidspunkt for mål
eller valg af samme
opfølgningsdato for alle mål)

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsoplysning, når det
primære tema vælges, hvis de tidligere er registreret – redigerbart med kæde
tilbage]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
[feltet fremkommer ikke, hvis der er valgt samme opfølgningsdato for alle mål
ved mål x]
Separat opfølgning mål x-n
Konkret dato [tekstfelt/kalender]
1 måned
3 måneder
6 måneder
1 år
Samme opfølgningsdato for alle mål
Konkret dato [tekstfelt/kalender]
1 måned
3 måneder
6 måneder
1 år

Ansvarlig for opfølgning på
indsatsmål x-n
(angivelse af enhed, der er
ansvarlig for opfølgningen)

Andre relaterede
udredningstemaer

(angivelse af andre
underudredningstemaer fra
udredningskategorien Aktivitet
og deltagelse, som relaterer sig
til målet)

Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk
Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
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Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler

Vurdering af støttebehov og indsats
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Vurdering af borgerens
støttebehov og indsats

(beskrivelse af og begrundelse
for borgerens behov for støtte,
hvilke indsatser der kan dække
dette behov, og om borgeren er
eller ikke er berettiget hertil)

Begrundelse for afgørelse
(borgerrettet begrundelse for
afgørelsen – indeholder
hovedhensyn og oplysninger)

Indsatser i civilsamfundet
Er der indsatser i
civilsamfundet, som kan
støtte borgeren?
Borgerens perspektiv på
indsatsen
Hvad er borgerens
perspektiv på den foreslåede
indsats?

Ja [skriv hvilke]
Nej

(fx egne ønsker og motivation)

Borgerens ressourcer i
forhold til indsatsen
Hvilke ressourcer har
borgeren, som indsatsen kan
tage afsæt i?

(opsamlende beskrivelse af
borgerens ressourcer i forhold til
indsatsen fx interesser,
kompetencer og evner)

Angivelse af borgerens målgruppe
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FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
Fysisk funktionsnedsættelse
Døvblindhed
Medfødt døvblindhed
Erhvervet døvblindhed
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens
Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
SOCIALT PROBLEM
Hjemløshed
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet
Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet
Misbrug
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Omsorgssvigt
Overgreb
Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
Andet overgreb
Prostitution
Seksuelt krænkende adfærd
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Selvmordstanker eller -forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation
Udadreagerende adfærd
Andet socialt problem
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
Fysisk funktionsnedsættelse
Døvblindhed
Medfødt døvblindhed
Erhvervet døvblindhed
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens
Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
SOCIALT PROBLEM
Hjemløshed
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet
Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet
Misbrug
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Omsorgssvigt
Overgreb
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Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
Andet overgreb
Prostitution
Seksuelt krænkende adfærd
Selvmordstanker eller -forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation
Udadreagerende adfærd
Andet socialt problem

Specificering af indsatser (tilbud og ydelser)
Indsatser (tilbud og ydelser)
Indsatser
Ydelser
(den/de ydelser, som indgår i
indsatsen)

Indsats x
YDELSER

Indsats n
YDELSER

Afklaring
Pædagogisk udredning, §
85

Afklaring
Pædagogisk udredning, §
85

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra
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et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,
SUL § 141
Lægelig
stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,
SUL § 141
Lægelig
stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101

Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand

Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand

Dagaflastning, § 84

Dagaflastning, § 84

Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og støtte,
§ 82 b
Akut rådgivning, omsorg og
støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige, § 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte
etableret i samarbejde med
frivillige
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk støtte etableret
i samarbejde med frivillige

Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og støtte,
§ 82 b
Akut rådgivning, omsorg og
støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige,§ 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte
etableret i samarbejde med
frivillige
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk støtte etableret
i samarbejde med frivillige

Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §
100

Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §
100
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Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14
Midlertidigt ophold, §
80
Længerevarende ophold, §
108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14
Midlertidigt ophold, §
80
Længerevarende ophold, §
108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

Personlig hjælp og pleje, § 83

Personlig hjælp og pleje, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk
trivsel

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk
trivsel
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Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119

Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119

Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

TILBUD

TILBUD

Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

Botilbud til voksne

Botilbud til voksne
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Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §
110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig,
ABL § 63
Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §
110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig,
ABL § 63
Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven
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Kontonummer

(nummer i den kommunale
kontoplan, som leveringen af
indsatsen (tilbud og ydelser)
skal konteres på)

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og
samværstilbud § 104
Beskyttet
beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og
samværstilbud § 104
Beskyttet
beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

Mobilt tilbud

Mobilt tilbud

Socialt akuttilbud

Socialt akuttilbud

Tilbud med
myndighedsbeføjelse
[her fremkommer det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af indsatsen skal konteres
på]

Tilbud med
myndighedsbeføjelse
[her fremkommer det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af indsatsen skal konteres
på]

Udfører

(den konkrete leverandør, som
leverer indsatsen)
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Omfang af indsatser
Indsatser
Forventet startdato for
indsats

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Indsats x

Indsats n

(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 indsatsen er
uden slutdato)

Forventet startdato for
ydelser

(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens startdato)

Forventet slutdato for
ydelser

(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens slutdato)

Beregning af pris for indsatser
Indsatser
Enhed
(afregningsenhed fx styk, time,
dag, måned, år)

Indsats x
Ydelse
x

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Indsats n
Ydelse
x

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Antal i hver periode

(antallet af enheder pr. periode)

Ydelsesfrekvens

(periodelængde fx dag, uge,
måned, år)

Antal gentagelser

(antallet af gentagelser af
perioden)

Ydelse
n

Ydelse
n

Enhedspris

(prisen på enhed)

Basisindsatspris

(antal i hver periode x
gentagelser x enhedspris)

Samlet pris for indsatser
Indsatser
Forventet pris for enkelt
indsats

(basisindsatspris for ydelse x +
n)

Forventet pris for samlet
indsats

Indsats x
[beregnes automatisk]

Indsats n
[beregnes automatisk]

[beregnes automatisk]

(pris for indsats x + pris for
indsats n)
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Alternative indsatser (tilbud og ydelser)
Alternative indsatser
Alternativ indsats x
Ydelser
YDELSER
(den/de ydelser, som indgår i
indsatsen)

Alternativ indsats n
YDELSER

Afklaring
Pædagogisk udredning, §
85

Afklaring
Pædagogisk udredning, §
85

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra
et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra
et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,
SUL § 141
Lægelig

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,
SUL § 141
Lægelig
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Stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101

Stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101

Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand

Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand

Dagaflastning, § 84

Dagaflastning, § 84

Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og støtte,
§ 82 b
Akut rådgivning, omsorg og
støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige,§ 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte
etableret i samarbejde med
frivillige

Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og støtte,
§ 82 b
Akut rådgivning, omsorg
og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige, § 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte
etableret i samarbejde med
frivillige

Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk støtte etableret
i samarbejde med frivillige

Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk støtte etableret
i samarbejde med frivillige

Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §
100
Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §
100
Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14
Midlertidigt ophold, §

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14
Midlertidigt ophold, §
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80
Længerevarende ophold, §
108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

80
Længerevarende ophold, §
108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

Personlig hjælp og pleje, § 83

Personlig hjælp og pleje, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk
trivsel

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk
trivsel

Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119

Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119

Støtteredskab

Støtteredskab
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Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Tilbud

(den type af tilbud, som leverer
ydelsen/ydelserne)

Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

TILBUD

TILBUD

Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §
110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig,
ABL § 63

Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §
110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig,
ABL § 63
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Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og
samværstilbud § 104
Beskyttet
beskæftigelsestilbud § 103

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og
samværstilbud § 104
Beskyttet
beskæftigelsestilbud § 103
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Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

Kontonummer

(nummer i den kommunale
kontoplan, som leveringen af
indsatsen (tilbud og ydelser)
skal konteres på)

Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

Mobilt tilbud

Mobilt tilbud

Socialt akuttilbud

Socialt akuttilbud

Tilbud med
myndighedsbeføjelse

Tilbud med
myndighedsbeføjelse

[her fremkommer det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af indsatsen skal konteres
på]

[her fremkommer det nummer i den
kommunale kontoplan, som
leveringen af indsatsen skal konteres
på]

Udfører

(den konkrete leverandør, som
leverer indsatsen)

Omfang af alternative indsatser
Alternative indsatser
Alternativ indsats x
Forventet startdato for
indsats

Alternativ indsats n

(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 indsatsen er
uden slutdato)

Forventet startdato for
ydelser

(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens startdato)

Forventet slutdato for
ydelser

(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens slutdato)
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Beregning af pris for alternative indsatser
Alternative indsatser
Alternativ indsats x
Ydelse
Enhed
Antal i
Enhed
(afregningsenhed fx styk, time,
dag, måned, år)

x

hver
periode

Ydelsesfrekvens

Alternativ indsats n
Ydelse
x

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Antal i hver periode

(antallet af enheder pr. periode)

Ydelsesfrekvens

(periodelængde fx dag, uge,
måned, år)

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Antal gentagelser

(antallet af gentagelser af
perioden)

Enhedspris

Ydelse
n

Ydelse
n

(prisen på enhed)

Basisindsatspris

(antal i hver periode x
gentagelser x enhedspris)

Samlet pris for alternative indsatser
Alternative indsatser
Alternativ indsats x
Forventet pris for enkelt
[beregnes automatisk]
indsats
(basisindsatspris for ydelse x
+ n)
Forventet pris for samlet
[beregnes automatisk]
indsats
(pris for indsats x + pris for
indsats n)

Alternativ indsats n
[beregnes automatisk]

Oplysninger om handleplan
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Borgerens § 141handleplan
Er borgeren tilbudt en
handleplan?
Borgerens ønsker til
handleplan
Hvis tilbudt - ønsker
borgeren en handleplan?
Status for handleplan
Hvis ja - er handleplanen
udarbejdet, under
udarbejdelse eller ikke
udarbejdet?
Helhedsorienteret
handleplan
Er borgeren tilbudt en
helhedsorienteret
handleplan?
Borgerens ønsker til
helhedsorienteret
handleplan
Hvis tilbudt - ønsker
borgeren en
helhedsorienteret
handleplan?
Status for
helhedsorienteret
handleplan
Hvis ja - er den
helhedsorienterede
handleplan udarbejdet, under
udarbejdelse eller ikke
udarbejdet?

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Ja
Nej [begrund hvorfor ikke]

Ja
Nej
Handleplan udarbejdet
Handleplan under udarbejdelse
Handleplan ikke udarbejdet

Ja
Nej

Ja
Nej

Helhedsorienteret handleplan udarbejdet
Helhedsorienteret handleplan under udarbejdelse
Helhedsorienteret handleplan ikke udarbejdet

Angivelse af støttebehov
Borgerens aktuelle
støttebehov

(angivelse af borgerens
støttebehov i forhold til den
konkrete tildeling på baggrund af
den samlede faglige vurdering)

Intet støttebehov (intet, fraværende, ubetydeligt)
Let støttebehov (en smule, lidt)
Moderat støttebehov (middel, noget)
Højt støttebehov (omfattende, meget)
Fuldstændigt støttebehov (totalt, kan ikke)
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Indstilling (myndighed)
Baggrundsoplysninger
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Dato

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Ansvarlig enhed

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Udfyldt af
(navn, telefonnummer og emailadresse på
medarbejder, der behandler
sagen)
Borgerens navn

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

(dato for igangsat indstilling)
(navn på den enhed, der har
ansvaret for sagen)

Borgerens CPR-nummer
Borgerens telefonnummer
Borgerens e-mailadresse
Borgerens adresse
Aktuelt
forsørgelsesgrundlag
(borgerens aktuelle
forsørgelsesgrundlag)

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– ikke redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Borgerens eventuelle
lægefaglige diagnoser
Har borgeren en eller flere
lægefaglige diagnoser?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Værgemål
Har borgeren en værge?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Ja
Nej

Værgemålsform
Hvis ja – hvilken form?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Værgemål (Værgemålsloven § 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (Værgemålsloven § 6)
Samværgemål (Værgemålsloven §7)

Værges
kontaktoplysninger
(navn, adresse,
telefonnummer og emailadresse)
Nærmere undersøgelse af
værgemål
Hvis der ikke er et værgemål,
skal det så undersøges
nærmere, om der er behov
for, at borgeren får tildelt en
værge?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(lægestillede diagnoser, hvem
har stillet dem og hvornår samt
reference til dokumenter)

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Ja
Nej
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Repræsentation
Er borgeren repræsenteret?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Ja
Nej

Repræsentationsform
Hvis ja – hvilken form?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Bisidder
Partsrepræsentant

Fuldmagt
Hvis der er givet fuldmagt –
hvad er der givet fuldmagt
til?
Handle- og
betalingskommune

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(angiv kun hvilken kommune,
hvis det ikke er egen kommune)

Vedhæftede dokumenter

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Anden handlekommune [angiv hvilken]
Anden betalingskommune [angiv hvilken]

(beskrivelse af vedhæftede
dokumenter fx akter og bilag)

Centrale oplysninger fra udredningen
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Årsag til sagsåbning
Hvad drejer sagen sig om?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Borgerens ønsker for
fremtiden
Hvad er borgerens ønsker for
fremtiden?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Formålet med udredningen
Hvad er formålet med
udredningen?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Vurdering af borgerens
situation

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Vurdering af borgerens
støttebehov og indsats

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Indsatser i civilsamfundet
Er der indsatser i
civilsamfundet, som kan
støtte borgeren?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Ja [skriv hvilke]
Nej

Borgerens perspektiv på
indsatsen
Hvad er borgerens
perspektiv på den foreslåede
indsats?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Borgerens ressourcer i
forhold til indsatsen
Hvilke ressourcer har
borgeren, som indsatsen kan
tage afsæt i?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

(problemstilling og borgerens
oplevede behov for støtte)

(beskrivelse med borgerens
egne ord af, hvad borgeren
ønsker for sin fremtid)

(vurdering af og begrundelse for,
hvad der skal arbejdes videre
med og evt. analysespørgsmål)
(beskrivelse, sammenholdelse
og analyse af de væsentligste
oplysninger på tværs af de
relevante udredningskategorier,
Funktioner og forhold,
Omgivelsesfaktorer og Aktivitet
og deltagelse)
(beskrivelse af og begrundelse
for borgerens behov for støtte,
hvilke indsatser der kan dække
dette behov, og om borgeren er
eller ikke er berettiget hertil)

(fx egne ønsker og motivation)

(opsamlende beskrivelse af
borgerens ressourcer i forhold til
indsatsen fx interesser,
kompetencer og evner)

Indsatsformål og indsatsmål

52

Underbilag D: Redskaber

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Indsatsformål
Hvad er formålet med
borgerens samlede indsats?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Borgerens målformulering
x-n
Hvad gør borgeren, når
indsatsen er gennemført?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Måltype

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Udvikle funktionsevne
Fastholde funktionsevne
Begrænse tab af funktionsevne

Primært udredningstema

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk

(det overordnede formål med
borgerens samlede indsats)

(indsatsmål, der er formuleret
sammen med borgeren og
bidrager til indsatsformålet)
(angivelse af måltype)

(angivelse af primært
underudredningstema fra
udredningskategorien Aktivitet
og deltagelse)

Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse

53

Underbilag D: Redskaber

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
Aktuelt
funktionsevneniveau

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Forventet
funktionsevneniveau

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at kunne
opnå i kraft af indsatsen)

Opfølgning på indsatsmål
x-n
(angivelse af forventet
opfølgningstidspunkt for mål
eller valg af samme
opfølgningsdato for alle mål)

Andre relaterede
udredningstemaer

(angivelse af andre
underudredningstemaer fra
udredningskategorien Aktivitet
og deltagelse, som relaterer sig
til målet)

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Separat opfølgning mål 1
Konkret dato [tekstfelt/kalender]
1 måned
3 måneder
6 måneder
1 år
Samme opfølgningsdato for alle mål
Konkret dato [tekstfelt/kalender]
1 måned
3 måneder
6 måneder
1 år
[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk
Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post

54

Underbilag D: Redskaber

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler

Specificering af indsatser (tilbud og ydelser)
Indsatser (tilbud og ydelser)
Nuværende og tidligere
indsatser
Indsats der indstilles til

Indsats x

Indsats n
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[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
YDELSER

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
YDELSER

Afklaring
Pædagogisk udredning, §
85

Afklaring
Pædagogisk udredning, §
85

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra
et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra
et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,
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SUL § 141
Lægelig
stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101

SUL § 141
Lægelig
stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101

Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand

Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand

Dagaflastning, § 84
Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og støtte,
§ 82 b
Akut rådgivning, omsorg
og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige,§ 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte
etableret i samarbejde med
frivillige
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk støtte etableret
i samarbejde med frivillige

Dagaflastning, § 84
Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og støtte,
§ 82 b
Akut rådgivning, omsorg og
støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige,§ 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte
etableret i samarbejde med
frivillige
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk støtte etableret
i samarbejde med frivillige

Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §
100
Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §
100
Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14
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Midlertidigt ophold, §
80
Længerevarende ophold, §
108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

Midlertidigt ophold, §
80
Længerevarende ophold, §
108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

Personlig hjælp og pleje, § 83

Personlig hjælp og pleje, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk
trivsel

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk
trivsel

Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119

Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119
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Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
TILBUD

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
TILBUD

Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §

Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §
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110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig,
ABL § 63
Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig,
ABL § 63
Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og
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samværstilbud § 104
Beskyttet
beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

Kontonummer

(nummer i den kommunale
kontoplan, som leveringen af
indsatsen (tilbud og ydelser)
skal konteres på)

Udfører
(den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen)

samværstilbud § 104
Beskyttet
beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

Mobilt tilbud

Mobilt tilbud

Socialt akuttilbud

Socialt akuttilbud

Tilbud med
myndighedsbeføjelse
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Tilbud med
myndighedsbeføjelse
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
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Omfang af indsatser
Indsatser
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 indsatsen er uden
slutdato)
Forventet startdato for
ydelser
(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens startdato)
Forventet slutdato for
ydelser
(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens slutdato)

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Indsats x
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Indsats n
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering hvis de
tidligere er registreret – redigerbart
med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Beregning af pris for indsatser
[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
Indsatser
Indsats x
Indsats n
Ydelse
Enhed
Antal i
YdelsesYdelse
Enhed
Antal i
Enhed
(afregningsenhed fx styk, time,
dag, måned, år)

x

hver
periode

frekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

x

hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal i hver periode

(antallet af enheder pr. periode)

Ydelsesfrekvens

(periodelængde fx dag, uge,
måned, år)

Antal gentagelser

(antallet af gentagelser af
perioden)

Ydelse
n

Ydelse
n

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhedspris

(prisen på enhed)

Basisindsatspris

(antal i hver periode x
gentagelser x enhedspris)
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Samlet pris for indsatser
Indsatser
Forventet pris for enkelt
indsats

(basisindsatspris for ydelse x +
n)

Forventet pris for samlet
indsats
(pris for indsats x + pris for
indsats n)

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Indsats x
Indsats n
[oplysningerne autogenereres fra
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Alternative indsatser (tilbud og ydelser)
Alternative indsatser
Alternativ indsats x
Ydelser
[oplysningerne autogenereres fra
(den/de ydelser, som indgår i
Udredning – Sagsvurdering, hvis
indsatsen)
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
YDELSER

Alternativ indsats n
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
YDELSER

Afklaring
Pædagogisk udredning, §
85

Afklaring
Pædagogisk udredning, §
85

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra
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et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,
SUL § 141
Lægelig
stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,
SUL § 141
Lægelig
stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101

Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand

Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand

Dagaflastning, § 84

Dagaflastning, § 84

Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og
støtte, § 82 b
Akut rådgivning, omsorg og
støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige,§ 82
d
Gruppebaseret hjælp og
støtte etableret i samarbejde
med frivillige
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk støtte
etableret i samarbejde med
frivillige

Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og
støtte, § 82 b
Akut rådgivning, omsorg og
støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige,§ 82
d
Gruppebaseret hjælp og
støtte etableret i samarbejde
med frivillige
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk støtte
etableret i samarbejde med
frivillige

Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §

Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §
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100
Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

100
Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14
Midlertidigt ophold, §
80
Længerevarende ophold, §
108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14
Midlertidigt ophold, §
80
Længerevarende ophold, §
108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

Personlig hjælp og pleje, § 83

Personlig hjælp og pleje, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk
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trivsel

trivsel

Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119

Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119

Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
TILBUD

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
TILBUD

Ambulant tilbud til voksne

Ambulant tilbud til voksne
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Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §
110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig,
ABL § 63
Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §
110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig,
ABL § 63
Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven
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Kontonummer

(nummer i den kommunale
kontoplan, som leveringen af
indsatsen (tilbud og ydelser)
skal konteres på)

Udfører

(den konkrete leverandør, som
leverer indsatsen)
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Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og
samværstilbud § 104
Beskyttet
beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og
samværstilbud § 104
Beskyttet
beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

Mobilt tilbud

Mobilt tilbud

Socialt akuttilbud

Socialt akuttilbud

Tilbud med
myndighedsbeføjelse
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Tilbud med
myndighedsbeføjelse
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
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Omfang af alternative indsatser
Alternative indsatser
Alternativ indsats x
Forventet startdato for
[oplysningerne autogenereres fra
indsats
Udredning – Sagsvurdering, hvis
(dato fo,r hvornår det forventes,
de tidligere er registreret –
at indsatsen kan iværksættes)
redigerbart med kæde tilbage]
Forventet slutdato for
[oplysningerne autogenereres fra
indsats
Udredning – Sagsvurdering, hvis
(dato for, hvornår det forventes,
de tidligere er registreret –
at indsatsen ophører - mulighed
redigerbart med kæde tilbage]
for at angive, at indsatsen er
uden slutdato)

Forventet startdato for
ydelser

(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens startdato)

Forventet slutdato for
ydelser

(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens slutdato)

[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Alternativ indsats n
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Beregning af pris for alternative indsatser
[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
Alternative indsatser
Alternativ indsats x
Alternativ indsats n
Ydelse
Enhed
Antal i
YdelsesYdelse
Enhed
Antal i
Enhed
(afregningsenhed fx styk, time,
dag, måned, år)

x

hver
periode

frekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

x

hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal i hver periode

(antallet af enheder pr. periode)

Ydelsesfrekvens

(periodelængde fx dag, uge,
måned, år)

Antal gentagelser

(antallet af gentagelser af
perioden)

Ydelse
n

Ydelse
n

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhedspris

(prisen på enhed)

Basisindsatspris

(antal i hver periode x
gentagelser x enhedspris)
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Samlet pris for alternative indsatser
Alternative indsatser
Alternativ indsats x
Forventet pris for enkelt
[oplysningerne autogenereres fra
indsats
Udredning – Sagsvurdering, hvis
(basisindsatspris for ydelse x +
de tidligere er registreret –
n)
redigerbart med kæde tilbage]
Forventet pris for samlet
indsats
(pris for indsats x + pris for
indsats n)

Alternativ indsats n
[oplysningerne autogenereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
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Oplysninger om handleplan
Borgerens § 141handleplan
Er borgeren tilbudt en
handleplan?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Borgerens ønsker til
handleplan
Hvis tilbudt - ønsker
borgeren en handleplan?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Status for handleplan
Hvis ja - er handleplanen
udarbejdet, under
udarbejdelse eller ikke
udarbejdet?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Helhedsorienteret
handleplan
Er borgeren tilbudt en
helhedsorienteret
handleplan?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Borgerens ønsker til
helhedsorienteret
handleplan
Hvis tilbudt - ønsker
borgeren en
helhedsorienteret
handleplan?
Status for
helhedsorienteret
handleplan
Hvis ja - er den
helhedsorienterede
handleplan udarbejdet, under
udarbejdelse eller ikke
udarbejdet?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Ja
Nej

Ja
Nej [begrund hvorfor ikke]

Ja
Nej

Handleplan udarbejdet
Handleplan under udarbejdelse
Handleplan ikke udarbejdet

Ja
Nej

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Helhedsorienteret handleplan udarbejdet
Helhedsorienteret handleplan under udarbejdelse
Helhedsorienteret handleplan ikke udarbejdet

Angivelse af støttebehov
Borgerens aktuelle
støttebehov

(angivelse af borgerens
støttebehov i forhold til den
konkrete tildeling på baggrund af
den samlede faglige vurdering)

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Intet støttebehov (intet, fraværende, ubetydeligt)
Let støttebehov (en smule, lidt)
Moderat støttebehov (middel, noget)
Højt støttebehov (omfattende, meget)
Fuldstændigt støttebehov (totalt, kan ikke)

Borgerens målgruppe
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Borgerens primære
målgruppe

(angivelse af én primær
målgruppe, som er relevant for
den aktuelle sag)
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[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
Fysisk funktionsnedsættelse
Døvblindhed
Medfødt døvblindhed
Erhvervet døvblindhed
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens
Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
SOCIALT PROBLEM
Hjemløshed
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet
Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet
Misbrug
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Omsorgssvigt
Overgreb
Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
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Borgerens øvrige
målgrupper

(angivelse af øvrige målgrupper,
som er relevante for den
aktuelle sag)
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Andet overgreb
Prostitution
Seksuelt krænkende adfærd
Selvmordstanker eller -forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation
Udadreagerende adfærd
Andet socialt problem
[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
Fysisk funktionsnedsættelse
Døvblindhed
Medfødt døvblindhed
Erhvervet døvblindhed
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens
Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
SOCIALT PROBLEM
Hjemløshed
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet
Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet
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Misbrug
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Omsorgssvigt
Overgreb
Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
Andet overgreb
Prostitution
Seksuelt krænkende adfærd
Selvmordstanker eller -forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation
Udadreagerende adfærd
Andet socialt problem
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Handleplan (myndighed)
Baggrundsoplysninger
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Dato

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Ansvarlig enhed
(navn på den enhed, der har
ansvaret for sagen)
Udfyldt af
(navn, telefonnummer og emailadresse på
medarbejder, der behandler
sagen)
Borgerens navn

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

(dato for, hvornår handleplanen
er gyldig)

Borgerens CPR-nummer
Borgerens telefonnummer
Borgerens e-mailadresse
Borgerens adresse
Kontaktoplysninger på
pårørende

(navn, telefonnummer og emailadresse på borgerens
pårørende)

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– ikke redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Værgemål
Har borgeren en værge?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Ja
Nej

Værgemålsform
Hvis ja – hvilken form?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Værgemål (Værgemålsloven § 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (Værgemålsloven § 6)
Samværgemål (Værgemålsloven §7)

Værges
kontaktoplysninger

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Repræsentation
Er borgeren repræsenteret?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Ja
Nej

Repræsentationsform
Hvis ja – hvilken form?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Bisidder
Partsrepræsentant

Fuldmagt
Hvis der er givet fuldmagt –
hvad er der givet fuldmagt
til?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(navn, adresse, telefonnummer
og e-mailadresse)
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Borgerens ønsker og indsatsformål
Borgerens ønsker for
fremtiden
Hvad er borgerens ønsker for
fremtiden?
(beskrivelse med borgerens
egne ord af, hvad borgeren
ønsker for sin fremtid)
Indsatsformål
Hvad er formålet med
borgerens samlede indsats?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

(det overordnede formål med
borgerens samlede indsats)

Borgerens indsatsmål
Borgerens målformulering
x-n
Hvad gør borgeren, når
indsatsen er gennemført?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Måltype

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Udvikle funktionsevne
Fastholde funktionsevne
Begrænse tab af funktionsevne

(indsatsmål, der er formuleret
sammen med borgeren og
bidrager til indsatsformålet)
(angivelse af måltype)

Udfører
Hvem støtter borgeren?
(den konkrete udfører, der
leverer indsatsten, som
understøtter målet)

Opfølgning på indsatsmål
x-n
(angivelse af forventet
opfølgningstidspunkt for mål
eller valg af samme
opfølgningsdato for alle mål)

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
Separat opfølgning mål x-n
Konkret dato [tekstfelt/kalender]
1 måned
3 måneder
6 måneder
1 år
Samme opfølgningsdato for alle mål
Konkret dato [tekstfelt/kalender]
1 måned
3 måneder
6 måneder
1 år

Indsats x-n (tilbud og ydelser)
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Ydelser

(den/de ydelser, som indgår i
indsatsen)
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[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
YDELSER
Afklaring
Pædagogisk udredning, § 85
Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende aktivitet
Beskyttet beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb
Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra et tilbud, § 105, stk. 2
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 i forbindelse med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra et tilbud i forbindelse med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse med afprøvning og ydelse af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 24
Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling, SUL § 141
Lægelig stofmisbrugsbehandling, SUL § 142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101
Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk behandling
Speciallægelig behandling
Terapi
Øvrig speciel behandlingsmæssig bistand
Dagaflastning, § 84
Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte, § 82 b
Akut rådgivning, omsorg og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige, § 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte etableret i
samarbejde med frivillige
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Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105, stk. 1
Dækning af merudgift, § 100
Kontant tilskud til personlig hjælp og pleje i hjemmet, § 95, stk. 1
Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, § 107
Midlertidigt ophold, § 109
Midlertidigt ophold, § 110
Midlertidigt ophold, SUL § 14
Midlertidigt ophold, § 80
Længerevarende ophold, § 108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c
Personlig hjælp og pleje, § 83
Praktisk hjælp, § 83
Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige opgaver i hjemmet
Støtte til administration
Støtte til etablering i bolig
Støtte til samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til offentlige og private instanser
Støtte til transport
Støtte til beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og fællesskaber
Støtte til sociale relationer
Støtte til varetagelse af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk trivsel
Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til ansættelse af hjælper, § 95
Borgerstyret personlig assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, § 118
Pasning af døende, § 119
Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, § 116
Midlertidig støtte til hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af forbrugsgoder, § 113
Træning, § 86
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Genoptræning
Vedligeholdelsestræning
Undervisning
Kompenserende specialundervisning, Lov om specialundervisning
for voksne § 1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2
Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10, stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning
Tilbud

(den type af tilbud, som leverer
ydelsen/ydelserne)

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
TILBUD
Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, § 101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Forsorgshjem/herberg, § 110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig, ABL § 63
Længerevarende botilbud til voksne, § 108
Almindeligt længerevarende botilbud til voksne
Sikret længerevarende botilbud til voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192
Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5, stk. 2.
Almen bolig til særlig udsatte grupper, ABL § 149a
Almen plejebolig målrettet unge mel. 18 og 35, ABL § 5, stk. 6, jf. §
5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud, Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL § 3, stk. 2-4
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Bofællesskab, ABL § 5, stk. 3
Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og samværstilbud § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, § 101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud, Lov om specialundervisning for voksne §
1
Uddannelsestilbud, Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov § 2
Mobilt tilbud
Socialt akuttilbud
Tilbud med myndighedsbeføjelse
Udfører
(den konkrete leverandør,
som leverer 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 indsatsen er uden
slutdato)

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
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Særlige forhold og aftaler
Særlige forhold
(fx vedrørende boform,
beskæftigelse, personlig
hjælp, behandling,
hjælpemidler)
Eventuelle aftaler med
borgeren

(registrering af aftaler indgået
med borgeren)

Koordinering – myndighed
Andre indsatser
Hvilke indsatser modtager
borgeren hos andre
myndigheder, forvaltninger
eller i andet regi?

(tilbud, ydelser, leverandør og
omfang)

Eventuelle
samarbejdspartnere i
myndighed
(navn, telefonnummer, emailadresse og afdeling)
Ansvarlig for koordinering
(navn, telefonnummer og emailadresse på ansvarlig fx
koordinerende
sagsbehandler med samlet
ansvar for indsatsen)
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Afgørelse (myndighed)
[flest mulige oplysninger autogenereres – redigerbart uden kæde tilbage]

Afgørelsesbrev

X Kommune
Adresse
Afdeling
Sagsbehandler
Telefon: [xx xx xx xx]
Mail: [xx@xkommune.dk]

[Brevdato]
[Borgerens navn]
[Borgerens adresse]
Ansøgning om [angivelse af det, der er søgt om]
Du har [dato og år] ansøgt [Kommunenavn] om [angivelse af det, der er søgt om]. Vi har nu
behandlet din ansøgning.
Resultat
Du bevilges ikke [afslåede indsatser].
Du bevilges [tildelte indsatser] i [omfang], jf. Servicelovens § [angivelse af §].
Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuelle ændringer, som kan påvirke dit behov for
den tildelte indsats.
Det betyder, at [beskriv, hvad afgørelsen konkret betyder for borgeren]
Begrundelsen
Vurdering:
[navn på kommune] Kommune vurderer, at [skriv hvad I har vurderet]
Oplysninger, der er lagt vægt på:
Ved vurderingen har vi lagt vægt på, at [begrundelse for afgørelse, angiv de faktiske
oplysninger, I har lagt vægt på].
Du har oplyst, at [evt. angivelse af partens synspunkter og jeres vurdering heraf].
De juridiske krav:
[beskriv kort de juridiske krav i love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og den praksis,
som er central for afgørelsen. Angiv evt. de hovedhensyn, som efter regler og praksis skal have
betydning ved skøn, samt forklaring af evt. særlig fortolkning]
Indsatsformål og opfølgning
Formålet med indsatsen er at [angiv indsatsformål].
Indsatsen vil blive fulgt op [angivelse af opfølgningstidspunkt].
Egenbetaling
Indsatsen indebærer en egen betaling på samlet set [angiv beløb] kr. fordelt på [angiv delbeløb]
kr.
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Retsregler og praksis
Din ansøgning er vurderet efter [angivelse af lovgivning, navn, dato, nummer, § og stk. og nr.]
Klagevejledning
Hvis du er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage inden for fire 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 inden for fire uger. Hvis [angiv
kommune] kommune fastholder afgørelsen, vil din klage og sagens akter blive sendt til
Ankestyrelsen inden for fire 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

Bekræftelse af målgruppe
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Borgerens primære
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(angivelse af én primær
målgruppe, som er relevant for
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[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
Fysisk funktionsnedsættelse
Døvblindhed
Medfødt døvblindhed
Erhvervet døvblindhed
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens
Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
SOCIALT PROBLEM
Hjemløshed
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet
Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet
Misbrug
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Omsorgssvigt
Overgreb
Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
Andet overgreb
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Prostitution
Seksuelt krænkende adfærd
Selvmordstanker eller -forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation
Udadreagerende adfærd
Andet socialt problem
[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
Fysisk funktionsnedsættelse
Døvblindhed
Medfødt døvblindhed
Erhvervet døvblindhed
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens
Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
SOCIALT PROBLEM
Hjemløshed
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet
Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet
Misbrug
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Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Omsorgssvigt
Overgreb
Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
Andet overgreb
Prostitution
Seksuelt krænkende adfærd
Selvmordstanker eller -forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation
Udadreagerende adfærd
Andet socialt problem
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Bestilling (myndighed)
Baggrundsoplysninger
Dato

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Ansvarlig enhed

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Udfyldt af

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Borgerens navn

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– ikke redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(dato for bestilling af indsats)
(navn på den enhed, der har
ansvaret for sagen)
(navn, telefonnummer og emailadresse på medarbejder,
der behandler sagen)

Borgerens CPR-nummer
Borgerens telefonnummer
Borgerens e-mailadresse
Borgerens adresse
Borgerens kontakter
(eventuel kontaktperson
oplyst af borgeren)
Borgerens eventuelle
lægefaglige diagnoser
Har borgeren en eller flere
lægefaglige diagnoser?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart uden kæde tilbage]

(lægestillede diagnoser, hvem
har stillet dem og hvornår samt
reference til dokumenter)

Særlige oplysninger om
borgeren

(fx om borgerens
helbredsforhold og om borgeren
har børn)

Værgemål
Har borgeren en værge?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Ja
Nej

Værgemålsform
Hvis ja – hvilken form?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Værgemål (Værgemålsloven § 5)
Værgemål med frataget retslig handleevne (Værgemålsloven § 6)
Samværgemål (Værgemålsloven §7)

Værges
kontaktoplysninger

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(navn, adresse, telefonnummer
og e-mailadresse)
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Repræsentation
Er borgeren repræsenteret?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Ja
Nej

Repræsentationsform
Hvis ja – hvilken form?

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]
Bisidder
Partsrepræsentant

Fuldmagt
Hvis der er givet fuldmagt –
hvad er der givet fuldmagt
til?
Vedhæftede dokumenter

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

(beskrivelse af vedhæftede
dokumenter fx akter og bilag)

Koordinering
Koordinering – myndighed
Eventuelle
samarbejdspartnere i
myndighed
(navn, telefonnummer, emailadresse og afdeling)

Ansvarlig for koordinering
(navn, telefonnummer og emailadresse på ansvarlig fx
koordinerende
sagsbehandler med samlet
ansvar for indsatsen)
Koordinering – udfører
Andre indsatser
Hvilke indsatser modtager
borgeren hos andre
myndigheder, forvaltninger
eller i andet regi?

(tilbud, ydelser, leverandør og
omfang)

Behov for koordinering

Ansvarlig for koordinering
(navn, telefonnummer og emailadresse på ansvarlig hos
udfører)
Eventuelle aftaler indgået
mellem borgeren og
pårørende, med relevans
for indsatsen

[oplysningerne autogenereres fra Handleplan, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra Handleplan, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne autogenereres fra Handleplan, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart med kæde tilbage]

Ja
Nej

(beskrivelse af aftaler)

Centrale oplysninger fra udredningen
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Vurdering af borgerens
situation

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart uden kæde tilbage]

Vurdering af borgerens
støttebehov og indsats

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart uden kæde tilbage]

Borgerens perspektiv på
indsatsen
Hvad er borgerens
perspektiv på indsatsen?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart uden kæde tilbage]

Borgerens ressourcer i
forhold til indsatsen
Hvilke ressourcer har
borgeren, som indsatsen kan
tage afsæt i?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart uden kæde tilbage]

(beskrivelse, sammenholdelse
og analyse af de væsentligste
oplysninger på tværs af de
relevante udredningskategorier,
Funktioner og forhold,
Omgivelsesfaktorer og Aktivitet
og deltagelse)
(beskrivelse af og begrundelse
for borgerens behov for støtte,
hvilke indsatser der kan dække
dette behov, og om borgeren er
eller ikke er berettiget hertil)

(fx egne ønsker og motivation)

(opsamlende beskrivelse af
borgerens ressourcer i forhold til
indsatsen fx interesser,
kompetencer og evner)

Angivelse af støttebehov
Borgerens aktuelle
støttebehov

(angivelse af borgerens
støttebehov i forhold til den
konkrete tildeling på baggrund af
den samlede faglige vurdering)

Borgerens målgruppe
Borgerens primære
målgruppe

(angivelse af én primær
målgruppe, som er relevant for
den aktuelle sag)

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – ikke redigerbart]
Intet støttebehov (intet, fraværende, ubetydeligt)
Let støttebehov (en smule, lidt)
Moderat støttebehov (middel, noget)
Højt støttebehov (omfattende, meget)
Fuldstændigt støttebehov (totalt, kan ikke)

[oplysningerne autogenereres fra Afgørelse, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
Fysisk funktionsnedsættelse
Døvblindhed
Medfødt døvblindhed
Erhvervet døvblindhed
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens
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Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse

Borgerens øvrige
målgrupper

(angivelse af øvrige målgrupper,
som er relevante for den
aktuelle sag)

SOCIALT PROBLEM
Hjemløshed
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet
Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet
Misbrug
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Omsorgssvigt
Overgreb
Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
Andet overgreb
Prostitution
Seksuelt krænkende adfærd
Selvmordstanker eller -forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation
Udadreagerende adfærd
Andet socialt problem
[oplysningerne autogenereres fra Afgørelse, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
Fysisk funktionsnedsættelse
Døvblindhed
Medfødt døvblindhed
Erhvervet døvblindhed
Hørenedsættelse
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Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Psykisk funktionsnedsættelse
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Demens
Hjerneskade
Erhvervet hjerneskade
Medfødt hjerneskade
Udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
SOCIALT PROBLEM
Hjemløshed
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet
Personfarlig kriminalitet
Ikke-personfarlig kriminalitet
Misbrug
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug
Omsorgssvigt
Overgreb
Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
Andet overgreb
Prostitution
Seksuelt krænkende adfærd
Selvmordstanker eller -forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation
Udadreagerende adfærd
Andet socialt problem
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Borgerens ønsker og indsatsformål
Borgerens ønsker for
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
fremtiden
– redigerbart med kæde tilbage ]
Hvad er borgerens ønsker for
fremtiden?
(beskrivelse med borgerens
egne ord af, hvad borgeren
ønsker for sin fremtid)

Indsatsformål
Hvad er formålet med
borgerens samlede indsats?

[oplysningerne autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

(det overordnede formål med
borgerens samlede indsats)

Borgerens indsatsmål
Borgerens målformulering
x-n
Hvad gør borgeren, når
indsatsen er gennemført?
(indsatsmål, der er formuleret
sammen med borgeren og
bidrager til indsatsformålet)

[oplysninger kan genereres fra Udredning – Sagsvurdering, hvis de
tidligere er registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Måltype

[oplysninger autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, når der er valgt
målformulering, hvis de tidligere er registreret – redigerbart med kæde
tilbage]
Udvikle funktionsevne
Fastholde funktionsevne
Begrænse tab af funktionsevne

Primært udredningstema

[oplysninger autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, når der er valgt
målformulering, hvis de tidligere er registreret – redigerbart med kæde
tilbage]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk

(angivelse af måltype)

(angivelse af primært
underudredningstema fra
udredningskategorien Aktivitet
og deltagelse)

Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
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Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
Aktuelt
funktionsevneniveau

[oplysninger autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, når der er valgt
målformulering, hvis de tidligere er registreret – redigerbart med kæde
tilbage]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Forventet
funktionsevneniveau

[oplysninger autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, når der er valgt
målformulering, hvis de tidligere er registreret – redigerbart med kæde
tilbage]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Opfølgning på indsatsmål
x-n

[oplysninger autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, når der er valgt
målformulering, hvis de tidligere er registreret – redigerbart med kæde
tilbage]
Separat opfølgning mål x-n
Konkret dato [tekstfelt/kalender]
1 måned
3 måneder
6 måneder
1 år
Samme opfølgningsdato for alle mål
Konkret dato [tekstfelt/kalender]
1 måned
3 måneder
6 måneder
1 år

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at kunne
opnå i kraft af indsatsen)

(angiveles af forventet
opfølgningstidspunkt for mål
eller valg af samme
opfølgningsdato for alle mål)

Ansvarlig for opfølgning på
indsatsmål x-n
(angivelse af enhed, der er
ansvarlig for opfølgningen)
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[oplysninger autogenereres fra Udredning – Sagsvurdering, når der er valgt
målformulering, hvis de tidligere er registreret – redigerbart med kæde
tilbage]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk
Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler

Bestilt indsats (tilbud og ydelser)
Bestilte indsatser
Ydelser

(den/de ydelser, som indgår i
indsatsen)

Indsats x
[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
YDELSER

Indsats n
[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
YDELSER

Afklaring
Pædagogisk udredning, §

Afklaring
Pædagogisk udredning, §
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85

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende
aktivitet

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Beskyttet
beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra
et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra
et tilbud, § 105,
stk. 2
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 i forbindelse
med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra
et tilbud i forbindelse
med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse
med afprøvning og ydelse
af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørel
sen § 24

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,
SUL § 141
Lægelig
stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101

Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling,
SUL § 141
Lægelig
stofmisbrugsbehandling, SUL §
142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101
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Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand
Dagaflastning, § 84

Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk
behandling
Speciallægelig
behandling
Terapi
Øvrig speciel
behandlingsmæssig
bistand
Dagaflastning, § 84

Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og
støtte, § 82 b
Akut rådgivning, omsorg
og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige,
§ 82 d
Gruppebaseret hjælp
og støtte etableret i
samarbejde med
frivillige
Individuel
tidsbegrænset
socialpædagogisk
støtte etableret i
samarbejde med
frivillige
Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §
100
Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og
støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset
socialpædagogisk hjælp og
støtte, § 82 b
Akut rådgivning, omsorg
og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i
samarbejde med frivillige,
§ 82 d
Gruppebaseret hjælp
og støtte etableret i
samarbejde med
frivillige
Individuel
tidsbegrænset
socialpædagogisk
støtte etableret i
samarbejde med
frivillige
Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105,
stk. 1
Dækning af merudgift, §
100
Kontant tilskud til personlig
hjælp og pleje i hjemmet, §
95, stk. 1

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14
Midlertidigt ophold, §
80
Længerevarende ophold, §

Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, §
107
Midlertidigt ophold, §
109
Midlertidigt ophold, §
110
Midlertidigt ophold,
SUL § 14
Midlertidigt ophold, §
80
Længerevarende ophold, §
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108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c

Personlig hjælp og pleje, § 83

Personlig hjælp og pleje, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Praktisk hjælp, § 83

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk
trivsel

Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige
opgaver i hjemmet
Støtte til
administration
Støtte til etablering i
bolig
Støtte til
samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til
offentlige og private
instanser
Støtte til transport
Støtte til
beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og
fællesskaber
Støtte til sociale
relationer
Støtte til varetagelse
af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig
hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk
trivsel

Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119

Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til
ansættelse af hjælper, §
95
Borgerstyret personlig
assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for
døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, §
118
Pasning af døende, § 119

Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112

Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
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Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Tilbud

(den type af tilbud, som leverer
ydelsen/ydelserne)

Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, §
116
Midlertidig støtte til
hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af
forbrugsgoder, § 113

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Undervisning
Kompenserende
specialundervisning, Lov
om specialundervisning for
voksne § 1
Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov,
Lov om ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov § 2

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10,
stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
TILBUD
Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]
TILBUD
Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud
til voksne, SUL § 141

Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §
110
Krisecenter, § 109

Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til
voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, §
101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Forsorgshjem/herberg, §
110
Krisecenter, § 109
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Almen udslusningsbolig,
ABL § 63
Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

Almen udslusningsbolig,
ABL § 63
Længerevarende botilbud
til voksne, § 108
Almindeligt
længerevarende
botilbud til voksne
Sikret
længerevarende
botilbud til
voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og
handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig,
ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5,
stk. 2.
Almen bolig til særlig
udsatte grupper, ABL §
149a
Almen plejebolig målrettet
unge mel. 18 og 35, ABL §
5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud,
Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud,
Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud,
Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL §
3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL §
5, stk. 3

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og
samværstilbud § 104
Beskyttet

Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og
samværstilbud § 104
Beskyttet
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beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til
voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, §
101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL
§ 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud,
Lov om specialundervisning for
voksne § 1
Uddannelsestilbud,
Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov §
2

Mobilt tilbud

Mobilt tilbud

Socialt akuttilbud

Socialt akuttilbud

Tilbud med
myndighedsbeføjelse
[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Tilbud med
myndighedsbeføjelse
[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Udfører P-nummer

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Aftaler mellem myndighed
og udfører om indsatsen

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Indsats x
[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Indsats n
[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Udfører

(den konkrete leverandør, som
leverer indsatsen)

(fx særlige fokusområder,
prioriteringer og dokumentation)

Omfang af indsats
Bestilte indsatser
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
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angive, at indsatsen er uden
slutdato)
Forventet startdato for
ydelser
(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens startdato)

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Forventet slutdato for
ydelser
(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens slutdato)

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

[oplysningerne kan genereres fra
Udredning – Sagsvurdering, hvis
de tidligere er registreret –
redigerbart med kæde tilbage]

Opfølgningsdato

(angivelse af forventet
opfølgningsdato)

Forventet hyppighed for
opfølgning på indsats

(angivelse af, hvor ofte der
fremadrettet skal følges op, fx
månedligt, kvartalsvist eller
årligt)

Ansvarlig for opfølgning
(angivelse af enhed, der er
ansvarlig for opfølgningen)

Bemærkninger til
opfølgningen

(evt. bemærkninger til
opfølgningen)

Beregning af pris for indsats
[oplysningerne kan genereres fra Sagsvurdering, hvis de tidligere er registreret – redigerbart
med kæde tilbage]
Bestilte indsatser
Indsats x
Indsats n
Ydelse
Enhed
Antal i
YdelsesYdelse
Enhed
Antal i
Enhed
(afregningsenhed fx styk, time,
dag, måned, år)

x

hver
periode

frekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

1

hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal i hver periode

(antallet af enheder pr. periode)

Ydelsesfrekvens

(periodelængde fx dag, uge,
måned, år)

Antal gentagelser

(antallet af gentagelser af
perioden)

Ydelse
n

Ydelse
n

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhed

Antal i
hver
periode

Ydelsesfrekvens

Antal
gentagelser

Enhedspris

Basisindsatspris

Enhedspris

(prisen på enhed)

Basisindsatspris

(antal i hver periode x
gentagelser x enhedspris)
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Samlet pris for indsatser
Bestilte indsatser
Forventet pris for enkelt
indsats
(basisindsatspris for ydelse x
+ n)
Forventet pris for samlet
indsats
(pris for indsats x + pris for
indsats n)
Betaling

VUM 2.0 it-kravspecifikation

Indsats x
[oplysningerne kan genereres fra
Sagsvurdering, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde
tilbage]

Indsats n
[oplysningerne kan genereres fra
Sagsvurdering, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde
tilbage]

[oplysningerne kan genereres fra Sagsvurdering, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]

(udførers EAN nr. og
personreference)

Kontonummer

(udførers kontonummer)

Eventuel kostbærer

(omkostningssted og PSPelement)

Egenbetaling
Skal borgeren selv betale en
del af indsatsen?

Ja
Nej

Takst for egenbetaling
Hvis ja – efter hvilken takst?
(angivelse af takst for
egenbetaling)
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Dokumentation (udfører)
Baggrundsoplysninger
Dato

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Ansvarlig enhed

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Udfyldt af

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Borgerens navn

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]

Borgerens CPR-nummer

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]

(dato for dokumentation)
(navn på den enhed, der har
ansvaret for indsatsen)
(navn, telefonnummer og emailadresse på medarbejder,
der dokumenterer)

Borgerens telefonnummer
Borgerens e-mailadresse
Borgerens adresse
Borgerens eventuelle
lægefaglige diagnoser
Har borgeren en eller flere
lægefaglige diagnoser?

(lægestillede diagnoser, hvem
har stillet dem og hvornår samt
reference til dokumenter)

Indsats (tilbud og ydelser)
Ydelser

(den/de ydelser, som indgår i
indsatsen)

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]
YDELSER
Afklaring
Pædagogisk udredning, § 85
Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende aktivitet
Beskyttet beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb
Befordring
Befordring til og fra et tilbud
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Befordring til og fra et tilbud, § 105, stk. 2
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 i forbindelse med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra et tilbud i forbindelse med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse med afprøvning og ydelse af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 24
Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling, SUL § 141
Lægelig stofmisbrugsbehandling, SUL § 142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101
Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk behandling
Speciallægelig behandling
Terapi
Øvrig speciel behandlingsmæssig bistand
Dagaflastning, § 84
Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte, § 82 b
Akut rådgivning, omsorg og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige, § 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte etableret i
samarbejde med frivillige
Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105, stk. 1
Dækning af merudgift, § 100
Kontant tilskud til personlig hjælp og pleje i hjemmet, § 95, stk. 1
Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, § 107
Midlertidigt ophold, § 109
Midlertidigt ophold, § 110
Midlertidigt ophold, SUL § 14
Midlertidigt ophold, § 80
Længerevarende ophold, § 108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c
Personlig hjælp og pleje, § 83
Praktisk hjælp, § 83
Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
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Støtte til daglige opgaver i hjemmet
Støtte til administration
Støtte til etablering i bolig
Støtte til samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til offentlige og private instanser
Støtte til transport
Støtte til beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og fællesskaber
Støtte til sociale relationer
Støtte til varetagelse af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk trivsel
Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til ansættelse af hjælper, § 95
Borgerstyret personlig assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, § 118
Pasning af døende, § 119
Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, § 116
Midlertidig støtte til hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af forbrugsgoder, § 113
Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning
Undervisning
Kompenserende specialundervisning, Lov om specialundervisning
for voksne § 1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2
Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10, stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning
Tilbud

(den type af tilbud, som leverer
ydelsen/ydelserne)

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]
TILBUD
Ambulant tilbud til voksne
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Ambulant behandlingstilbud til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, § 101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Forsorgshjem/herberg, § 110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig, ABL § 63
Længerevarende botilbud til voksne, § 108
Almindeligt længerevarende botilbud til voksne
Sikret længerevarende botilbud til voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192
Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5, stk. 2.
Almen bolig til særlig udsatte grupper, ABL § 149a
Almen plejebolig målrettet unge mel. 18 og 35, ABL § 5, stk. 6, jf. §
5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud, Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL § 3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL § 5, stk. 3
Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og samværstilbud § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, § 101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud, Lov om specialundervisning for voksne §
1
Uddannelsestilbud, Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov § 2
Mobilt tilbud
Socialt akuttilbud
Tilbud med myndighedsbeføjelse
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Startdato for indsats

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]

Startdato for ydelser

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]

Udfører
(den konkrete leverandør,
som leverer indsatsen)
Udfører P-nummer

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]

(dato for, hvornår indsatsen blev
iværksat)
(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens startdato)

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
redigerbart]

Borgerens ønsker og indsatsformål
Borgerens ønsker for
fremtiden
Hvad er borgerens ønsker for
fremtiden?
(beskrivelse med borgerens
egne ord af, hvad borgeren
ønsker for sin fremtid)
Indsatsformål
Hvad er formålet med
borgerens samlede indsats?

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]

(det overordnede formål med
borgerens samlede indsats)

Dokumentation på borgerens indsatsmål og delmål
Borgerens målformulering
x-n
Hvad gør borgeren, når
indsatsen er gennemført?

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]

Måltype

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]

(indsatsmål, der er formuleret
sammen med borgeren og
bidrager til indsatsformålet)
(angivelse af måltype)

Udvikle funktionsevne
Fastholde funktionsevne
Begrænse tab af funktionsevne
Primært udredningstema

(angivelse af primært
underudredningstema fra
udredningskategorien Aktivitet
og deltagelse)

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk
Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
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Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
Aktuelt
funktionsevneniveau

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Forventet
funktionsevneniveau

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at kunne
opnå i kraft af indsatsen)

Andre relaterede
udredningstemaer

(angivelse af andre
underudredningstemaer fra
udredningskategorien Aktivitet

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
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Varetage relationer til netværk
Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed

Delmål x-n

Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler

(delmål formuleret sammen med
borgeren)

Dokumentation på delmål
(medarbejders faglige
observationer og notater)

Øvrig dokumentation
Øvrig dokumentation

(registrering af daglig
dokumentation, der ikke
relaterer til indsatsmålene)
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VUM 2.0 it-kravspecifikation

FUNKTIONER OG FORHOLD
Fysiske funktioner
Hørelse
Stemme og tale
Syn
Bevægelse
Smerte og sansefunktioner
Mentale funktioner
Bevidsthedstilstand
Orienteringsevne
Igangsætning og motivation
Intellektuelle funktioner
Psykosociale funktioner
Hukommelse
Følelser og adfærd
Opmærksomhed og koncentrationsevne
Virkelighedsopfattelse
Organisering og planlægning
Problemløsning
Indsigt i egen situation
Sociale forhold
Familiesituation
Boligsituation
Økonomisk situation
Uddannelse og job
Interesser
Traumatiske oplevelser
Kriminalitet
Prostitution
Sundhedsforhold
Kost
Søvn
Døgnrytme
Motion
Tobak
Rusmidler
Fysisk helbred
Sundhedsfaglig behandling og træning
OMGIVELSESFAKTORER
Boligområde
Holdninger i omgivelserne
Personer i netværk
AKTIVITET OG DELTAGELSE
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk
Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
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Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
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Statusnotat (udfører)
Baggrundsoplysninger
Dato

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Ansvarlig enhed

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Udfyldt af

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Borgerens navn

[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret –redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret –ikke redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]
[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]

(dato for status)

(navn på den enhed, der har
ansvaret for indsatsen)
(navn, telefonnummer og emailadresse på medarbejder,
der laver status)

Borgerens CPR-nummer
Borgerens telefonnummer
Borgerens e-mailadresse
Borgerens adresse

Indsats (tilbud og ydelser)
Ydelser

(den/de ydelser, som indgår i
indsatsen)

[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]
YDELSER
Afklaring
Pædagogisk udredning, § 85
Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende aktivitet
Beskyttet beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
Praktikforløb
Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra et tilbud, § 105, stk. 2
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 i forbindelse med behandling,
SUL § 170
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Befordring til og fra et tilbud i forbindelse med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse med afprøvning og ydelse af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 24
Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling, SUL § 141
Lægelig stofmisbrugsbehandling, SUL § 142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101
Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk behandling
Speciallægelig behandling
Terapi
Øvrig speciel behandlingsmæssig bistand
Dagaflastning, § 84
Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte, § 82 b
Akut rådgivning, omsorg og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige, § 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte etableret i
samarbejde med frivillige
Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105, stk. 1
Dækning af merudgift, § 100
Kontant tilskud til personlig hjælp og pleje i hjemmet, § 95, stk. 1
Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, § 107
Midlertidigt ophold, § 109
Midlertidigt ophold, § 110
Midlertidigt ophold, SUL § 14
Midlertidigt ophold, § 80
Længerevarende ophold, § 108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c
Personlig hjælp og pleje, § 83
Praktisk hjælp, § 83
Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige opgaver i hjemmet
Støtte til administration
Støtte til etablering i bolig
Støtte til samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til offentlige og private instanser
Støtte til transport
Støtte til beskæftigelse
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Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og fællesskaber
Støtte til sociale relationer
Støtte til varetagelse af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk trivsel
Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til ansættelse af hjælper, § 95
Borgerstyret personlig assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, § 118
Pasning af døende, § 119
Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, § 116
Midlertidig støtte til hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af forbrugsgoder, § 113
Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning
Undervisning
Kompenserende specialundervisning, Lov om specialundervisning
for voksne § 1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2
Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10, stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning
Tilbud

(den type af tilbud, som leverer
ydelsen/ydelserne)

[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]
TILBUD
Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, § 101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
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Forsorgshjem/herberg, § 110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig, ABL § 63
Længerevarende botilbud til voksne, § 108
Almindeligt længerevarende botilbud til voksne
Sikret længerevarende botilbud til voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192
Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5, stk. 2.
Almen bolig til særlig udsatte grupper, ABL § 149a
Almen plejebolig målrettet unge mel. 18 og 35, ABL § 5, stk. 6, jf. §
5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud, Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL § 3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL § 5, stk. 3
Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og samværstilbud § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, § 101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud, Lov om specialundervisning for voksne §
1
Uddannelsestilbud, Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov § 2
Mobilt tilbud
Socialt akuttilbud
Startdato for indsats

(dato for hvornår, indsatsen blev
iværksat)

Tilbud med myndighedsbeføjelse
[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Startdato for ydelser

[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Udfører

[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]

(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens startdato)
(den konkrete leverandør, som
leverer indsatsen)
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[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – redigerbart med kæde tilbage]

Borgerens ønsker og indsatsformål
Borgerens ønsker for
fremtiden
Hvad er borgerens ønsker for
fremtiden?

[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – ikke redigerbart]

Indsatsformål
Hvad er formålet med
borgerens samlede indsats?

[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – ikke redigerbart]

(beskrivelse med borgerens
egne ord af, hvad borgeren
ønsker for sin fremtid)

(det overordnede formål med
borgerens samlede indsats)

Borgerens indsatsmål
Borgerens målformulering
x-n
Hvad gør borgeren, når
indsatsen er gennemført?

[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – ikke redigerbart]

Måltype

[oplysningerne autogenereres fra Dokumentation, hvis de tidligere er
registreret – ikke redigerbart]
Udvikle funktionsevne
Fastholde funktionsevne
Begrænse tab af funktionsevne

Primært udredningstema

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk

(indsatsmål, der er formuleret
sammen med borgeren og
bidrager til indsatsformålet)
(angivelse af måltype)

(primært underudredningstema
fra udredningskategorien
Aktivitet og deltagelse)

Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
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Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
Aktuelt
funktionsevneniveau

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Forventet
funktionsevneniveau

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)

Andre relaterede
udredningstemaer

[oplysningerne autogenereres fra Bestilling, hvis de tidligere er registreret –
ikke redigerbart]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at kunne
opnå i kraft af indsatsen)

(angivelse af andre
underudredningstemaer fra
udredningskategorien Aktivitet
og deltagelse, som relaterer sig
til målet)

Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
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Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
Udførers vurdering
(beskrivelse af arbejdet med
målet, målopfyldelse og evt.
ændring i
funktionsevneniveauet)
Væsentlige ændringer i
borgerens situation
(beskrivelse af væsentlige
ændringer i borgerens
situation med betydning for
indsatsen)
Relevante undertemaer
(fremhævelse af de
udredningstemaer, der er sket
væsentlige ændringer i forhold
til)

FUNKTIONER OG FORHOLD
Fysiske funktioner
Hørelse
Stemme og tale
Syn
Bevægelse
Smerte og sansefunktioner
Mentale funktioner
Bevidsthedstilstand
Orienteringsevne
Igangsætning og motivation
Intellektuelle funktioner
Psykosociale funktioner
Hukommelse
Følelser og adfærd
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Opmærksomhed og koncentrationsevne
Virkelighedsopfattelse
Organisering og planlægning
Problemløsning
Indsigt i egen situation
Sociale forhold
Familiesituation
Boligsituation
Økonomisk situation
Uddannelse og job
Interesser
Traumatiske oplevelser
Kriminalitet
Prostitution
Sundhedsforhold
Kost
Søvn
Døgnrytme
Motion
Tobak
Rusmidler
Fysisk helbred
Sundhedsfaglig behandling og træning
OMGIVELSESFAKTORER
Boligområde
Holdninger i omgivelserne
Personer i netværk
AKTIVITET OG DELTAGELSE
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk
Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
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Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
Bemærkninger fra udfører
(fx behov for nye eller
ændrede indsatsmål)
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Opfølgning (myndighed)
Baggrundsoplysninger
Dato
(dato for opfølgning)
Ansvarlig enhed

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Udfyldt af

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Borgerens navn

[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– ikke redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart]
[oplysningerne autogenereres fra Sagsåbning, hvis de tidligere er registreret
– redigerbart]

(navn på den enhed, der har
ansvaret for sagen)
(navn, telefonnummer og emailadresse på medarbejder,
der foretager opfølgningen)

Borgerens CPR-nummer
Borgerens telefonnummer
Borgerens e-mailadresse

[oplysningerne autogenereres eller registreres]

Praktiske forhold vedrørende opfølgningen
Deltagere ved
opfølgningen
Hvem har deltaget på
mødet?

(navn og relation til borgeren)

Opfølgningsform
Hvordan er opfølgningen
gennemført?
Næste opfølgning

Telefon
Møde
Andet

(dato for næste opfølgning)

Indsats x-n (tilbud og ydelser)
Ydelser

(den/de ydelser, som indgår i
indsatsen)

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – redigerbart]
YDELSER
Afklaring
Pædagogisk udredning, § 85
Aktivitet- og samvær, § 104
Social aktivitet
Fysisk aktivitet
Sansestimulerende aktivitet
Oplevelsesaktivitet
Kreativ aktivitet
Kompetenceudviklende aktivitet
Beskyttet beskæftigelsesydelse, § 103
Service
Produktion og værksted
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Praktikforløb
Befordring
Befordring til og fra et tilbud
Befordring til og fra et tilbud, § 105, stk. 2
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 i forbindelse med behandling,
SUL § 170
Befordring til og fra et tilbud i forbindelse med genoptræning,
SUL § 172
Individuel befordring, § 117
Befordring i forbindelse med afprøvning og ydelse af hjælpemidler,
Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 24
Behandling
Misbrugsbehandling
Alkoholbehandling, SUL § 141
Lægelig stofmisbrugsbehandling, SUL § 142
Social stofmisbrugsbehandling, § 101
Speciel behandlingsmæssig bistand, § 102
Psykologisk behandling
Speciallægelig behandling
Terapi
Øvrig speciel behandlingsmæssig bistand
Dagaflastning, § 84
Forebyggende hjælp og støtte
Gruppebaseret hjælp og støtte, § 82 a
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte, § 82 b
Akut rådgivning, omsorg og støtte, § 82 c
Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige, § 82 d
Gruppebaseret hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte etableret i
samarbejde med frivillige
Kontantydelse
Arbejdsvederlag, § 105, stk. 1
Dækning af merudgift, § 100
Kontant tilskud til personlig hjælp og pleje i hjemmet, § 95, stk. 1
Ophold
Midlertidigt ophold
Midlertidigt ophold, § 107
Midlertidigt ophold, § 109
Midlertidigt ophold, § 110
Midlertidigt ophold, SUL § 14
Midlertidigt ophold, § 80
Længerevarende ophold, § 108
Døgnaflastning, § 84
Akut ophold, § 82c
Personlig hjælp og pleje, § 83
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Praktisk hjælp, § 83
Socialpædagogisk støtte, § 85
Støtte til praktiske opgaver
Støtte til daglige opgaver i hjemmet
Støtte til administration
Støtte til etablering i bolig
Støtte til samfundsdeltagelse
Støtte til kontakt til offentlige og private instanser
Støtte til transport
Støtte til beskæftigelse
Støtte til uddannelse
Støtte til relationer og fællesskaber
Støtte til sociale relationer
Støtte til varetagelse af forældrerollen
Støtte til sundhed
Støtte til behandling
Støtte til sund levevis
Støtte til personlig hygiejne
Støtte til seksualitet
Støtte til psykisk trivsel
Støttepersonordning
Afløsning, § 84
Kontant tilskud til ansættelse af hjælper, § 95
Borgerstyret personlig assistance, § 96
Ledsageordning, § 97
Kontaktperson for døvblinde, § 98
Pasning af pårørende, § 118
Pasning af døende, § 119
Støtteredskab
Hjælpemiddel, § 112
Støtte til bil, § 114
Støtte til boligindretning, § 116
Midlertidig støtte til hjælpemidler, § 113 b
Støtte til køb af forbrugsgoder, § 113
Træning, § 86
Genoptræning
Vedligeholdelsestræning
Undervisning
Kompenserende specialundervisning, Lov om specialundervisning
for voksne § 1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2
Ikke-visiterede ydelser
Rådgivning
Rådgivning, § 10
Rådgivning, § 10, stk. 4
Rådgivning, § 11
Rådgivning, § 12
Øvrig rådgivning
Tilbud

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – redigerbart]
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TILBUD
Ambulant tilbud til voksne
Ambulant behandlingstilbud til voksne, § 101
Ambulant behandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Botilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne
Døgnbehandlingstilbud til voksne, § 101
Døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Forsorgshjem/herberg, § 110
Krisecenter, § 109
Almen udslusningsbolig, ABL § 63
Længerevarende botilbud til voksne, § 108
Almindeligt længerevarende botilbud til voksne
Sikret længerevarende botilbud til voksne
Midlertidigt botilbud, § 107
Rehabiliteringstilbud, § 107
Plejehjem, § 192
Botilbudslignende tilbud
Almen ældre- og handicapvenlig bolig, § 105
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 1
Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 2
Almen plejebolig, ABL § 5, stk. 2.
Almen bolig til særlig udsatte grupper, ABL § 149a
Almen plejebolig målrettet unge mel. 18 og 35, ABL § 5, stk. 6, jf. §
5, stk. 2
Botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven
Botilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboliger
Botilbudslignende tilbud, Ældreboligloven
Lejebolig, Lejeloven
Bofællesskab
Bofællesskab, ABL § 3, stk. 2-4
Bofællesskab, ABL § 5, stk. 3
Dagtilbud til voksne
Aktivitets- og samværstilbud § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud § 103
Dagbehandlingstilbud til voksne
Dagbehandlingstilbud til voksne, § 101
Dagbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141
Uddannelsestilbud
Uddannelsestilbud, Lov om specialundervisning for voksne §
1
Uddannelsestilbud, Lov om ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov § 2
Mobilt tilbud
Socialt akuttilbud
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Tilbud med myndighedsbeføjelse
Udfører

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – redigerbart]

Startdato for indsats

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – redigerbart]

Startdato for ydelser

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – redigerbart]

(den konkrete leverandør, som
leverer indsatsen)
(dato for, hvornår indsatsen blev
iværksat)
(udfyldes ved afvigelser fra
indsatsens startdato)

Borgerens ønsker og indsatsformål
Borgerens ønsker for
fremtiden
Hvad er borgerens ønsker for
fremtiden?

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – ikke
redigerbart]

Indsatsformål
Hvad er formålet med
borgerens samlede indsats?

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – ikke
redigerbart]

(beskrivelse med borgerens
egne ord af, hvad borgeren
ønsker for sin fremtid)

(det overordnede formål med
borgerens samlede indsats)

Opfølgning på borgerens indsatsmål
Borgerens målformulering
x-n
Hvad gør borgeren, når
indsatsen er gennemført?

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – ikke
redigerbart]

Måltype

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – ikke
redigerbart]
Udvikle funktionsevne
Fastholde funktionsevne
Begrænse tab af funktionsevne
[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – ikke
redigerbart]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk

(indsatsmål, der er formuleret
sammen med borgeren og
bidrager til indsatsformålet)
(angivelse af måltype)

Primært udredningstema

(angivelse af primært
underudredningstema fra
udredningskategorien Aktivitet
og deltagelse)

Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
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Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
Overført aktuelt
funktionsevneniveau

(aktuelt funktionsevneniveau,
der er overført fra en tidligere
registrering)

Overført forventet
funktionsevneniveau

(forventet funktionsevneniveau,
der er overført fra en tidligere
registrering)

Andre relaterede
udredningstemaer

(andre underudredningstemaer
fra udredningskategorien
Aktivitet og deltagelse, som
relaterer sig til målet)

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – ikke
redigerbart]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – ikke
redigerbart]
0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – ikke
redigerbart]
Relationer
Indgå i samspil og kontakt
Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter
Varetage relationer til netværk
Samfundsliv
Varetage uddannelse
Varetage beskæftigelse
Varetage økonomi
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Varetage bolig
Håndtere post
Kommunikation
Forstå meddelelser
Fremstille meddelelser
Samtale
Anvende af kommunikationsudstyr og -teknikker
Praktiske opgaver
Udvise hjælp og omsorg for andre
Passe ejendele
Købe ind
Lave mad
Gøre rent
Vaske tøj
Egenomsorg
Klæde sig af og på
Vaske sig
Pleje sin krop
Spise
Drikke
Gå på toilettet
Varetage sin seksualitet
Dyrke interesse
Varetage egen sundhed
Mobilitet
Gå og bevæge sig
Ændre og opretholde kropsstilling
Bære, flytte og håndtere genstande
Færdes med transportmidler
Borgerens vurdering

(beskrivelse af borgerens syn på
arbejdet med målet og
målopfyldelse)

Udførers vurdering

(beskrivelse af arbejdet med
målet, målopfyldelse og evt.
ændring i
funktionsevneniveauet)

Sagsbehandlers vurdering

(beskrivelse af sagsbehandlers
vurdering af arbejdet med målet
og målopfyldelse)

Aktuelt
funktionsevneniveau

(funktionsevneniveau, som
borgeren vurderes at have på
tidspunktet for vurderingen)

Fremadrettet

(angivelse af, hvad der skal ske
med målet)

0: Ingen nedsat funktionsevne (ingen, fraværende, ubetydelig)
1: Let nedsat funktionsevne (en smule, lidt)
2: Moderat nedsat funktionsevne (middel, noget)
3: Svært nedsat funktionsevne (omfattende, meget)
4: Fuldstændig nedsat funktionsevne (totalt, kan ikke)
Mål uændret
Mål skal revideres
Mål skal afsluttes
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Samlet opfølgning på indsats
Væsentlige ændringer i
borgerens situation

(beskrivelse af væsentlige
ændringer i borgerens situation
med betydning for indsatsen)

Samlet konklusion

Hvad er den samlede konklusion
på indsats, borgerens ønsker,
indsatsformål og indsatsmål?

Eventuelle kommentarer
fra pårørende
Status på indsats

(angivelse af, hvad der skal ske i
forhold til indsatsen)

Træf afgørelse om afslutning af indsats
Træf afgørelse om afslutning af indsats og visiter til ny
Træf afgørelse om fortsættelse af indsats

Opfølgning på borgerens støttebehov
Borgerens støttebehov ved
opstart af indsats eller
seneste opfølgning

(angivelse af borgerens
støttebehov i forhold til den
konkrete tildeling på baggrund af
den samlede faglige vurdering)

Borgerens støttebehov
efter opfølgning

(angivelse af borgerens
støttebehov i forhold til den
konkrete indsats på baggrund af
opfølgningen)

[autogenereres fra Bestilling, hvis det tidligere er registreret – ikke
redigerbart]
Intet støttebehov (intet, fraværende, ubetydeligt)
Let støttebehov (en smule, lidt)
Moderat støttebehov (middel, noget)
Højt støttebehov (omfattende, meget)
Fuldstændigt støttebehov (totalt, kan ikke)
Intet støttebehov (intet, fraværende, ubetydeligt)
Let støttebehov (en smule, lidt)
Moderat støttebehov (middel, noget)
Højt støttebehov (omfattende, meget)
Fuldstændigt støttebehov (totalt, kan ikke)

Personrettet tilsyn
Personrettet tilsyn
Er der gennemført
personrettet tilsyn?
Borgerens trivsel
Trives borgeren?

Ja
Nej
Ja
Nej

Bemærkninger til
borgerens trivsel

(eventuelle bemærkninger til
borgerens trivsel)

Magtanvendelse
Har der været
magtanvendelser i perioden?
Opfølgning på
magtanvendelse

Ja
Nej
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Hvis ja – foretag opfølgning
på magtanvendelse
Konklusion på personrettet
tilsyn
(samlet vurdering af borgerens
trivsel)
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