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1. Indledning og læsevejledning
Drejebogen indeholder beskrivelser af arbejdsgange og vejledninger til værktøjer, der anvendes ved
visitation til, udførelse af og opfølgning på indsatser inden for Handicap og Psykiatri i RingkøbingSkjern Kommune. Drejebogen er således et vigtigt redskab for både myndighed og udfører.
For at gøre drejebogen let at gå til, er den opdelt i forskellige farver:
Grøn – Vigtig information for både myndighed og udfører
Blå – Vigtig information, som er mest for udfører
Gul – Vigtig information, som er mest for myndighed
Drejebogen skal ses i sammenhæng med Socialstyrelsens Metodehåndbog for Voksenudredningsmetoden (VUM), som findes her: Metodehåndbog VUM
OBS: Når der samarbejdes med andre kommuner omkring en bruger, skal man være opmærksom
på, at der kan være andre procedurer, som skal følges, fx hvis udfører har brugere med en anden
handlekommune.
1.1. Organisering i Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri er organiseret i en dialogbaseret BUM-model. Det betyder i praksis, at der er
et tæt samarbejde mellem myndighed og udfører med henblik på at sikre kvaliteten af
opgaveløsningen, både i forhold til udredning af brugers funktionsniveau, målene for indsatserne og
opfølgningen.
Samarbejdet mellem myndighed og udfører er illustreret i afs. 3.
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2. Værktøjer
De nedenfor beskrevne værktøjer understøtter sammenhængen imellem de enkelte led og processer
i den samlede opgaveløsning - fra beskrivelsen af det kommunale serviceniveau, gennem
visitations- og afgørelsesprocessen, via indsatsformål og indsatsmål i handleplanen og bestillingen
til de delmål, der ligger til grund for udførers arbejde med bruger og endelig til opfølgning på
indsatserne.
2.1. Serviceniveaubeskrivelser
Serviceniveaubeskrivelser er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål,
afgørelser om hjælp og levering af ydelserne.
Du kan finde Ringkøbing-Skjern Kommunes serviceniveaubeskrivelser på kommunens hjemmeside
www.rksk.dk/voksenhandicap. Direkte link: Serviceniveaubeskrivelser.pdf
Serviceniveaubeskrivelser for myndighedsudøvelsen og for den leverede ydelse er vedlagt som
bilag 1.
2.2. Ydelsespakkebeskrivelser
Tildeling af støtte til hjemmeboende og i bo- og dagtilbud sker i form af forskellige ydelsespakker.
Ydelsespakker er en ressourceramme, som gives til udfører sammen med bevillingen til brugeren.
Du kan finde beskrivelser af beskrivelserne af ydelsespakkerne på www.rksk.dk/voksenhandicap.
Direkte links:
Ydelsespakkebeskrivelser bostøtte og botilbud.pdf
Ydelsespakkebeskrivelser dagtilbud.pdf
2.3. VUM
VUM er en metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og psykiatriområdet udviklet af
Social- og Integrationsministeriet og KL. Formålet med metoden er at forbedre den faglige og
lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen med udgangspunkt i den enkelte bruger og at skabe
grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med brugeren i centrum. Metoden
skal også styrke styringen af området ved bedre ledelsesinformation og økonomiske overvejelser i
sagsbehandlingen.
Metoden tydeliggør myndighedsrollen i sagsbehandlingen, idet den dækker hele sagsbehandlingsprocessen og indeholder redskaber til at understøtte alle væsentlige sagstrin, dvs. modtagelse af
henvendelse om hjælp, udredning af bruger, udarbejdelse af afgørelse og handleplan, bestilling af
indsats samt opfølgning herpå. Endvidere er metoden designet, således at økonomiske overvejelser
sker som en integreret del af sagsbehandlingen.
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VUM skal således hverken erstatte rådgivers faglighed eller krav i lovgivningen, men i stedet
bidrage til at skabe en stringent ramme for de faglige og administrative aktiviteter i
sagsbehandlingsforløbet.
Herunder er vist metodens redskaber og hovedaktiviteter:

2.4. Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO)
FKO er et dokumentationsredskab, der kan tilvejebringe ledelse, rådgiver og udfører dokumentation
og viden om effekten af de indsatser, der leveres til brugerne. FKO viser, hvordan en bruger har
udviklet sig specifikt i forhold til de konkrete indsatsmål, som er opstillet i brugers handleplan og
overført til bestillingen til udfører.
FKO er indarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommunes VUM-redskaber.
Se nærmere om FKO: Faglige kvalitetsoplysninge.pdf
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2.5. It-fagsystem Nexus
Handicap og Psykiatris it-fagsystem hedder Nexus.
Der er en Nexus-administrator på alle centre og i Specialteam.
Administrator Å-Center Syd
Administrator Center Vest
Administrator Skelbæk Centret
Administrator Center Bakkehuset
Administrator Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme
Administrator Specialteam og Vendepunktet

Charlotte Svarrer
Lene Skovgaard Bach
Michael Watsham Lindt
Vibeke Uhd Schønemann
Tina Kjær Dideriksen
Mette Viftrup

E-learning og navigationssedler til anvendelse af systemet findes på Forum –
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3. Arbejdsgang ved ansøgning og brug af værktøjer
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4. Faserne i sagsbehandlingen samt opfølgning
4.1. Sagsåbning
Sagsåbningen er første skridt i sagsbehandlingen. Formålet er at starte op på et godt og korrekt
grundlag.
4.1.1. Nye henvendelser fra borgere
Nye brugere henvender sig til Vendepunktet ved fysisk fremmøde, telefonisk eller ved at udfylde og
indsende et henvendelses- og et samtykkeskema til indhentelse af personoplysninger. Se bilag 2.
Henvendelses- og et samtykkeskema kan findes på www.rksk.dk/voksenhandicap under
”Henvendelse til Handicap og Psykiatri”, eller kan sendes efter henvendelse til Vendepunktet. Hvis
en bruger henvender sig til udfører med en ansøgning, henvises til Vendepunktet.
Kommer en henvendelse fra en anden end bruger, fx en pårørende, skal Vendepunktet sikre sig, at
bruger er indforstået med henvendelsen. Det skal endvidere sikres, at der ansøges om værgemål,
hvis en bruger ikke er i stand til at varetage sine egne interesser under sagen.
Når en henvendelse er modtaget, registreres den i Nexus, og Vendepunktet opretter borgeren i
systemet.

Herefter udfyldes skemaet ”Sagsåbning”. Vendepunktet udfylder de obligatoriske og relevante
felter i skemaet samt hvor henvendelsen kommer fra. Husk at påføre dato for sagsåbning.
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Feltet ”Hvad drejer henvendelsen sig om?” udfyldes beskrivende. Gem skemaet som udfyldt.
Når rådgiver får sagen, tjekker rådgiver op på, om alle felter er udfyldt.
Vendepunktet sender en kvitteringsskrivelse for modtagelse af skriftlige henvendelser og fordeler
sagen ved enten at sætte Tag’et ”HP – Fordeling Team 3” på sagsåbnings skemaet til team 3 og
”Gem som udfyldt” eller tilknytte rådgiveren som bruger på Myndighedsforløb -> Handicap og
Psykiatri.
Vendepunktet sørger for, at der er oprettet organisationerne: Specialteam og Vendepunktet, samt
tilføjet forløbene ”Handicap og Psykiatri – Grundforløb” og ”Myndighedsforløb -> Handicap og
Psykiatri”.
På aktivitetslisterne ”Fordeling Team 2” og ”Fordeling Team 3” kan rådgiveren finde sagerne på
deres ugentlige møder og fordele sagerne. Rådgiver opretter sig som bruger på Myndighedsforløbet
-> Handicap og Psykiatri, og indkalder bruger til et møde.
Vendepunktet journaliser de relevante oplysninger i sagen under ”Forløb: HP - Sagsoplysning”.

4.1.2. Nye henvendelser fra samarbejdspartnere
Ved nye henvendelser fra samarbejdspartnere er proceduren følgende*:











Samarbejdspartneren henvender sig telefonisk til Vendepunktet. Telefontiden er mandag kl.
10.00 – 17.00 og tirsdag – fredag kl. 10.00 – 13.30. Vendepunktet spørger ind via
spørgeguides, fx spørges ind til brugers motivation til at modtage støtten, dokumentationen
af den betydelige funktionsnedsættelse og snitflader til andre fagområder.
Hvis henvendelsen vurderes relevant, sender samarbejdspartneren et udfyldt
henvendelsesskema samt underskrevet samtykkeerklæring ift. indhentelse af oplysninger.
Mangelfulde skemaer sendes tilbage til afsenderen. Hvis der modtages et
henvendelsesskema uden en forudgående telefonisk henvendelse, tager Vendepunktet
kontakt til afsenderen.
Når Vendepunktet modtager henvendelsesskemaet, oprettes borgeren (se figur ovenfor) og
skemaet ”Sagsåbning” udfyldes i Nexus. Vendepunktet udfylder alle de felter i
sagsåbningen, som de kan. Feltet ”Hvad drejer henvendelsen sig om?” udfyldes
beskrivende. Når rådgiver får sagen, tjekker rådgiver op på, om alle felter er udfyldt.
Herefter er der en afklarende samtale med bruger iht. spørgeguide - telefonisk eller via
videomøde. Samtalen afholdes ikke, hvis sagen er oplagt.
Hvis henvendelsen fører til henvisning til rådgivningssamtaler, forløb Vendepunktet eller
Myndighed i Specialteam:
Kvitteringsskrivelse afsendes. Sagen følger sagsgangen for den relevante ydelse.
Hvis henvendelsen ikke fører til en sag:
Sagen afsluttes.

*OBS særlig sagsgang for henvendelser fra Sundhed og Omsorgs visitation, som vil blive vedlagt
som bilag ??.
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4.1.3. Råd og vejledning
Hvis en henvendelse drejer sig om råd og vejledning, oprettes en sag i Nexus (se bilag 2).
4.1.4. Enkeltsagsprincip
VUM bygger på et enkeltsagsprincip, dvs. at der oprettes en sag og foretages en ny udredning for
hver ansøgning fra bruger. De enkelte sager udgør tilsammen brugers samlede sag.
Det er besluttet, at myndighed i RKSK ikke anvender enkeltsagsprincippet. Dvs. at der ikke skal
oprettes en ny sag og foretages en ny udredning for hver ansøgning fra bruger, men at samme
udredning kan danne grundlag for flere indsatser.
Når bruger ansøger om en ny ydelse, skal rådgiver oprette ydelsen på brugers sag.
4.1.5. Afsendelse af breve
Når der afsendes et brev fra Nexus registreres det som afsendt og tidspunktet logges i automatisk.
4.2. Sagsoplysning
I denne fase oplyser rådgiveren sagen, dvs. rådgiver gennemfører en udredning af brugers situation
og behov og danner dermed et grundlag for udarbejdelse af en faglig vurdering om tildeling af
hjælp eller afslag herpå. Processen skal tilrettelægges, så bruger i videst muligt omfang har
mulighed for at medvirke i behandlingen af egen sag.
Udredningsskemaet anvendes som en generel platform for opsamling af data og oplysninger om
brugers funktionsniveau. Udredningen er opbygget, så det sikres, at der foretages en
helhedsvurdering.
Oplysningerne i udredningen skal være relevante for ansøgningen fra bruger og skal omfatte de
informationer, der er nødvendige for at opnå formålet med udredningen. Rådgiver skal være
opmærksom på, at sagen ikke overbelyses.
Data kan komme flere steder fra, fx kan der foreligge lægeudtalelser, specialundersøgelser, tidligere
statusnotater, afprøvninger, udredninger, mv. Disse vedlægges og inddrages i analyse og
observationer, hvis de vurderes relevante. Kun væsentlige citater kopieres ind i udredningsskemaet.
Er rådgiveren i tvivl, indhentes supplerende data med samtykke fra bruger. Dette kan ske både fra
faglige specialister eller fra samarbejdspartnere.
4.2.1. Temaer i udredningen af brugers behov
Med henblik på at belyse hvordan brugeres funktionsnedsættelse og/eller sociale problem påvirker
brugers mulighed for aktivitet og deltagelse, er udredningsmetoden bygget op omkring 11 temaer,
som dækker forskellige aspekter af brugers liv og situation. Temaerne skal bidrage til at afdække
alle relevante aspekter af de ofte sammensatte og komplekse problemstillinger, som målgrupperne
oplever.
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Hvert tema indeholder undertemaer, som udgør specifikke områder, der kan være relevante at
spørge ind til i samtalen med bruger.

Oplistningen af undertemaer er ikke udtømmende. I Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes,
udover de nævnte, følgende undertemaer:
Praktiske opgaver i hjemmet: - Hverdagens rytme, - Struktureringsevne
Socialt liv: - Kontakt til ukendte
Sundhed: - Hukommelse, - Søvn, - Fysisk aktivitet og motionsvaner, - Psykisk habitus
Mobilitet: - Psykisk mobilitet
Rådgiver skal på første side i udredningsskemaet markere de temaer, som ikke er relevante for
udredningen ift. den konkrete bruger. Er flere temaer relevante, udfylder rådgiver de relevante felter
under hvert tema.
Under de blå temaer; fysisk funktionsnedsættelse, psykisk funktionsnedsættelse og socialt problem
skal rådgiver i udredningsskemaet beskrive de objektive forhold vedrørende brugers
funktionsnedsættelse og/eller sociale problem uden hjælpemidler.
Udredningen af funktionsnedsættelsen og/eller det sociale problems påvirkning af forskellige
aspekter i brugers liv foretages gennem et eller flere af de 7 turkis temaer, som vedrører brugers
aktivitet og deltagelse. Herunder inddrages brugers ressourcer og evne til at mestre sin
funktionsnedsættelse og/eller sociale problem under hvert tema. Hav også opmærksomhed på det
aktive medborgerskab.
Under det lysegrønne tema omgivelser angives evt. udefrakommende faktorer, der påvirker i positiv
eller negativ retning.
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Rådgiver skal på første side markere de temaer, som ikke er relevante for ansøgningen, så de
relevante temaernes faner åbnes. Viser det sig, at der er behov for at åbne flere temaer, gøres dette.
Rådgiver skriver ikke et referat af, hvad bruger siger under de enkelte temaer, men laver en
fortolkning af det sagte sammen med bruger. Dette fungerer som en form for ”mini-partshøring” at
inddrage bruger i at opsummere og tolke.
Feltet ”Sagsbehandlers bemærkninger” udfyldes alene, hvis rådgiver har en ekstra observation eller
refleksion, som ikke er belyst i de øvrige felter. Det kan fx være, hvis rådgiver bliver opmærksom
på væsentlige ressourcer, som vurderes at have betydning for ansøgningen. Dette noteres i feltet
under det relevante tema – også hvis dette tema ikke behandles i øvrigt.
Rådgiver kan inddrage udfører i udredningen, når rådgiver vurderer, at det ikke er muligt selv at
sikre en grundig beskrivelse af brugers funktionsniveau.
4.2.2. Score af funktionsniveau
For hvert relevant turkis tema skal rådgiver vurdere brugers funktionsniveau på følgende skala:

Intet
problem/ingen
begrænsninger
(ingen, fraværende,
ubetydeligt)

Let problem/lette
begrænsninger
(en smule, lidt)

Moderat
problem/moderate
begrænsninger
(middel, noget)

Svært
problem/svære
begrænsninger
(omfattende, meget)

Fuldstændigt
problem/totale
begrænsninger

Brugeren er
selvstændig og har
ikke behov for
personassistance for
at kunne udføre
aktiviteten.

Brugeren er den
aktive part og kan
med let
personassistance
udføre aktiviteten.

Brugeren er den aktive
part og kan under
forudsætning af
moderat
personassistance
udføre aktiviteten.

Brugeren er aktiv
deltager og kan
under forudsætning
af omfattende
personassistance
udføre aktiviteten.

Brugeren er ude af
stand til ved egen
indsats at udføre
aktiviteten og har
brug for
fuldstændig
personassistance for
at kunne udføre
aktiviteten.

Aktiv deltager:
Brugeren kan
udføre flere/mange
delelementer af en
aktivitet men kan
ikke udføre alle.

0

1

2

3

4

Temaerne vurderes med de hjælpemidler, som bruger har på ansøgningstidspunktet, fx høreapparat,
kørestol eller medicin, men uden hjælpeforanstaltninger, fx psykolog eller psykiater, og
pårørende/netværk.
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I feltet ”Behandlede undertemaer” skal rådgiver angive, hvilke undertemaer, der er blevet afdækket
under det givne tema. Herved får rådgiver overblik over, hvad der konkret er blevet drøftet under de
forskellige temaer og hvilke undertemaer, der ligger til grund for funktionsvurderingen.
Undertemaerne er angivet øverst på hver fane.
Det er vigtigt, at rådgiver er ”ordrig” i de faglige vurderinger. Scoringen må ikke stå alene.
Scoringen samt behandlede undertemaer kan ses på ”Myndighedsoverblikket”.

4.3. Vurdering og formål
I sagsvurderingsfasen foretager rådgiver med afsæt i ansøgningen og de indsamlede oplysninger en
samlet faglig vurdering af sagen og brugers situation med udgangspunkt i sagsoplysningen.
4.3.1. Samlet faglig vurdering
På baggrund af udredningen skal rådgiver vurdere brugers samlede funktionsniveau, som i
modsætning til vurderingen af det specifikke funktionsniveau under hvert tema viser et generelt
billede af brugers situation/funktionsniveau. Det samlede funktionsniveau skal vurderes med
eksisterende hjælpemidler, men uden evt. hjælp fra pårørende/netværk.
Funktionsvurderingen angives ud fra følgende skala:
A = Intet problem
B = Let problem
C = Moderat problem
D = Stort problem
E = Fuldstændigt problem
Den samlede funktionsvurdering er ikke et gennemsnit af funktionsniveauet for hvert af de enkelte
temaer. I stedet er det rådgiverens samlede vurdering af brugers samlede ressourcer og
begrænsninger.
Den faglige vurdering indeholder:
1. Her og nu-billede af fakta vedr. bruger (navn, alder, diagnose og forsørgelse)
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2. Samlet vurdering af brugers situation
a. Faglig analyse og konklusion på udredning af brugers situation
b. Beskrivelse af de væsentligste elementer der ligger til grund for rådgivers konklusion
3. Vurdering af støttebehov
a. Rådgivers vurdering/begrundelse af hvorvidt brugers situation berettiger til støtte
b. Sammenhæng mellem de problemer der ligger til grund for støtte og den hjælp, som
foreslås bevilget
4. Vurdering af indsatser
a. Rådgivers vurdering af hvilken form for støtte der bør tildeles
b. Uddybning af indsatsens omfang/indhold alt efter sagens karakter. Husk at notere,
hvis der er behov for overtagende hjælp efter § 83, fx til kostfremstilling.
Evt. hjælp fra pårørende/netværk inddrages i den faglige vurdering.
Den faglige vurdering skal være en vurdering af de indhentede oplysninger - ”essensen” –
endvidere skal den være ”selvbærende”. Dvs. at den skal kunne læses selvstændigt uden
udredningen, og brugers perspektiv skal fremgå tydeligt.
Når en sag skal behandles på et visitationsudvalgsmøde, henter skemaet ”Indstilling til
visitationsudvalget” automatisk den faglige vurdering.
4.3.2. Handleplan
Såfremt bruger bevilges støtte, tilbydes udarbejdelse af en § 141-handleplan, som er en fælles plan
for bruger og myndighed. Handleplanen er således ikke et redskab til udfører.
Det er op til bruger at beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan. Ønsker bruger ikke, at
der udarbejdes en handleplan, noteres dette på skemaet ”Vurdering og formål”.

Marker om borgeren
tilbydes en handleplan

Marker om borgeren
ønsker eller ikke
ønsker handleplan
udarbejdet

4.4. Afgørelse
I afgørelsesfasen træffes afgørelse om tildeling eller afslag på den ansøgte hjælp. Denne afgørelse,
formidles til bruger.
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4.4.1. Partshøring
En egentlig partshøring er nødvendig, når der er oplysninger, som parten ikke kender, som er af
væsentlig karakter for sagens afgørelse, og når disse samtidig er til ugunst for bruger.
Rådgiver skal vurdere, om der er oplysninger i udredningen, der bør partshøres hos bruger. Hvis der
skal gennemføres partshøring, er det oplysninger i sagen og den samlede faglige vurdering, der skal
partshøres. Bruger skal ikke partshøres i rådgivers vurdering af brugers funktionsniveau. Vurderer
rådgiver i den konkrete sag, at det vil være hensigtsmæssigt, at bruger får indsigt i disse
oplysninger, kan de dog fremsendes til bruger.
4.4.2 Afgørelse ved visitationsudvalget
Afgørelser om tildeling eller afslag på den ansøgte hjælp, der ikke er omfattet af rådgivers egen
kompetence1, træffes af et visitationsudvalg. Der afholdes visitationsudvalgsmøde hver 14. dag,
hvor aktuelle borgersager drøftes. Møderne afholdes så vidt muligt mandage i lige uger.
Inden visitationsudvalgsmødet udfylder rådgiver skemaet ”Indstilling til visitationsudvalg”.
Skemaet henter automatisk den faglige vurdering og rådgiver kan skrive en note i forhold til hvilke
konkrete paragraffer og hvilke tilbud der peges på, samt to alternative tilbud, hvis der ikke er tale
om bostøtte eller egne tilbud. Skemaet skal være gemt som udfyldt senest onsdag kl. 15.00 i ulige
uger, for at blive taget op til drøftelse på næstkommende visitationsudvalgsmøde.
På baggrund af drøftelse ved visitationsudvalget træffes afgørelse om ydelsens omfang eller
alternativt afslag. Besluttes det, at tildele en ydelsespakke til en borger, indhenter rådgiveren efter
visitationsudvalgsmødet konkrete tilbud, jf. punkt 4.3.2. De indhentede tilbud drøftes på
næstkommende visitationsudvalgsmøde, hvor der, så vidt det er muligt, træffes afgørelse i sagen.
Rådgiveren behandler herefter sagen og formidler afgørelsen til borgeren.
Handicap og Psykiatris visitationsudvalg består af fagchef for Handicap og Psykiatri, afdelingsleder
for Specialteam og Vendepunktet, faglige koordinatorer for Specialteam og Vendepunktet samt
centerledere. Centerlederne deltager i en turnusordning. Rådgivere deltager på møderne, i det
omfang de har borgersager på dagsordenen.
4.4.3. Udarbejdelse af afgørelse
På grundlag af de indsamlede data og beslutning truffet af visitationsudvalget udarbejdes en
afgørelse.
Ankestyrelsens pjece ”At skrive en afgørelse” findes på: At-skrive-en-afgorelse
Rådgiver skriver i et journalnotat, at der er truffet afgørelse i sagen.
Rådgiver laver en opgave på bestillingen og daterer opgaven med hvornår der skal ske opfølgning i
sagen.

1

Rådgivere har egen kompetence op til pakke 3 i bostøtte samt botilbud og pakke 4 i dagtilbud.
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4.5. Bestilling af social indsats
Formålet med denne fase er at bestille og igangsætte den indsats til bruger, der er truffet afgørelse
om. I Ringkøbing-Skjern Kommune indeholder fasen også udarbejdelsen af brugers § 141handleplan.
VUM lægger vægt på at skelne mellem handleplanen som myndighedens samarbejdsredskab i
forhold til bruger, og bestillingen som myndighedens samarbejdsredskab med udfører (den konkrete
leverandør). Formålet er at sikre en målrettet og præcis kommunikation til hhv. bruger og udfører.
4.5.1. Handleplan
Såfremt bruger bevilges støtte, tilbydes udarbejdelse af en § 141-handleplan (jf. afsnit 4.3.2
Handleplan), som er en fælles plan for bruger og myndighed.
Det er op til bruger at beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan. Ønsker bruger ikke, at
der udarbejdes en handleplan, laver rådgiver alene en bestilling til udfører, jf. afs. 4.5.2. For
brugere, som udelukkende er bevilget § 103 og ikke ønsker en handleplan, opretter rådgiver en
bestilling. Der følges op på indsatsen hvert andet år, evt. kun med udfører.
Handleplanen skal indeholde (brug brevskabelon HP - §141 handleplan):
 Formål: Formålet med indsatsen
 Indsats: Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
 Varighed: Den forventede varighed af indsatsen
 Andre særlige forhold: Særlige forhold vedr. boform, beskæftigelse, personlig hjælp,
behandling, hjælpemidler mv.
Handleplanen skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med bruger. Der kan fx afholdes
handleplans-/opstartsmøder med bruger og evt. udfører, hvor indsatsformål og indsatsmål
fastlægges. Da bruger ikke skal inddrages i økonomien omkring ydelsen, drøftes dette ikke på
mødet med bruger.
4.5.2. Bestilling af indsats
Myndigheden skal sikre, at udfører har den nødvendige viden for at kunne igangsætte og levere
indsatsen til bruger.
Indsatsformål, indsatsmål samt score på indsatsmål overføres automatisk i Nexus sammen med
indsatsen, når rådgiver har bestilt den.
Økonomikonsulenten finder selv nye, ændrede eller afsluttede indsatser i Nexus.
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4.5.3. Indsatsformål og indsatsmål
Et vigtigt element i handleplanen og arbejdet for udfører er at opstille formål og mål for indsatsen
med den enkelte bruger.
Indsatsformålet tager afsæt i brugers ønsker og rådgiverens faglige vurdering og beskriver det
overordnede mål for indsatsen. Indsatsformålet skal således fungere som et samlet pejlemærke for
indsatsen til bruger – også når den omfatter flere og forskellige typer af indsatser.
Hvis der opstilles et indsatsformål for hver indsats, begyndes indsatsmålet med enten en § eller
navnet på indsatsen. Når bruger bevilges både bostøtte/botilbud og dagtilbud, skal 1. indsatsformål
vedrøre botilbuddet/bostøtten, og 2. indsatsformål vedrøre dagtilbuddet.
EX
Formålet med indsatsen er, at Morten kan varetage de praktiske opgaver i hjemmet med henblik
på, at han kan flytte i egen bolig
Indsatsmålene angiver de mere konkrete mål, som indsatsen skal bidrage til at opnå. Indsatsmålene
skal kunne indgå som grundlag for en systematisk opfølgning og evaluering og bør være rettet mod
de forskellige dele af den tildelte hjælp. Det er vigtigt, at indsatsmålene er brugers mål. Dvs. at
rådgiver skal tage afsæt i, hvor bruger er lige nu, og hvad bruger ønsker at arbejde med. Hvad er det
bruger ikke kan, som vedkommende gerne vil kunne fremadrettet?
Hvis der har været iværksat magtanvendelse over for en borger, skal der dog sættes indsatsmål
herom for at undgå, at behovet for magtanvendelse opstår i fremtiden og for at minimere varigheden
af foranstaltningen.
Indsatsmålene skal være SMART’e:
SMART’e mål:
• Specifikt: Målet skal være specifikt og konkret, således at det er tydeligt, hvad der skal
være opfyldt, for at målet er nået. Overvej hvilken udvikling bruger skal gennemgå, før
målet er opnået.
• Målbart: Det skal være muligt at måle, om målene nås. Overvej hvordan man i praksis kan
indsamle viden om opnåelse af den forventede udvikling. Lav ikke ”støtte til”-mål, da de
ikke er målbare.
• Accepteret: Målet skal være vigtigt, relevant og accepteret – også af bruger! Inddrag bruger
i at sætte mål, så der er enighed om, at målene er vigtige og relevante. Vær opmærksom på
ikke at bruge fagsprog, som bruger ikke forstår.
• Realistisk: Målet skal være realistisk at opnå indenfor den angivne tidsramme. Tag brugers
udviklingshistorik med i målsætningsarbejdet med henblik på at fastslå, om et givent mål er
realistisk at nå. Inddrag også fagpersoner i målarbejdet ift. udviklingshistorik og de
ressourcer, der er til rådighed i indsatsen.
• Tidsbestemt: Der er fastsat en tydelig tidsramme. Overvej hvor lang tid der skal arbejdes
med målet, før der vil kunne ses resultater af indsatsen.
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EX
1. At du selv kan varetage rengøring og tøjvask
2. At du lærer at planlægge indkøb og lave mad
3. At du selv kan varetage din økonomi
Når mål sættes, er det vigtigt at undlade metodeanvisninger. Der skal være plads til, at udfører kan
bruge sin faglige indsigt og viden til at fylde målet ud med konkrete handlinger.
4.5.4. Score af indsatsmål via FKO
Når der er opsat indsatsmål, skal rådgiver score brugers statussituation i forhold til hvert indsatsmål
samt angive en målsætning for, hvor bruger skal hen ift. det specifikke indsatsmål.
Målsætningsscoren skal afspejle målsætningen frem til næste opfølgning og ikke slutmålet.
Der scores efter følgende skala:

Intet problem/ingen
begrænsninger
(ingen, fraværende,
ubetydeligt)

Let problem/lette
begrænsninger
(en smule, lidt)

0

1

Moderat
problem/moderate
begrænsninger
(middel, noget)

2

Svært
problem/svære
begrænsninger
(omfattende, meget,
aktiv deltager)

3

Fuldstændigt
problem/totale
begrænsninger

4

Se hele figuren i afs. 4.2.2.
Nedenfor er vist et eksempel på score af indsatsmål med angivelse af nuværende situation og
forventet situation. Målsætningen kan være følgende:




At bruger skal forbedre sin situation (ved en score, der er lavere end nuværende status)
At bruger skal fastholde sin situation (ved en score, der er den samme som nuværende
status)
At bruger skal begrænse forværringen af sin situation (ved en score, der er højere end
nuværende status)

EX
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Bruger kan være med til at score. Inddragelse af bruger kan fx ske ved anvendelse af nedenstående
skema, hvor rådgiver eller udfører kan anvende tallene og farverne i en dialog med bruger for at nå
frem til en fælles forståelse:
Hvordan vurderer du din situation i forhold til at varetage rengøring og tøjvask?
0

Jeg har ingen problemer.

1

Jeg har mindre problemer.

2

Jeg har nogle problemer.

3

Jeg har alvorlige problemer (aktiv deltager).
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0

Jeg har ingen problemer.

4

Jeg har massive problemer.

4.6. Udførelse af den sociale indsats
Det er udfører, der leverer den sociale indsats, som myndighed har bestilt.
4.6.1. Oprettelse af delmålsskema
I delmålsskemaet i Nexus udarbejder udfører – så vidt muligt i samarbejde med bruger – delmål ud
fra hvert indsatsmål i bestillingen fra myndighed. Delmålene er et styringsredskab i udførers indsats
overfor bruger i det daglige arbejde.
Hensigten med delmålene er at sikre en sammenhængende og koordineret indsats i forhold til
bruger, så forskellige udførere (fx fra dag- og botilbud) koordinerer og samarbejder om brugers
situation og udvikling.
Sådan oprettes et delmål i Nexus:
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1. Gå ind på den bruger, du skal arbejde med og undersøg, om der allerede er oprettet et
delmål, som du skal til at arbejde med. Der er ofte flere centre/afdelinger, som arbejder
med samme borger, og derfor er der lokal afdelingsbetegnelse før det formulerede delmål.
2. Klik på ”Overblik” og vælg ”Udføreroverblik”. Nederst på kassen med det indsatsmål der
skal oprettes delmål på, klikker du på det grønne kryds til højre.

3. Når delmålsskemaet åbnes, er oplysningerne fra indsatsmålet automatisk i skemaet.

4. Skemaet navngiver du og skal indeholde eventuel mødedato. Se ex. nedenfor.

Hvis delmålsskemaet er oprettet på baggrund af et
opfølgningsmøde, skal titlen på skemaet være datoen for
mødet.

5. Udfyld felterne som angivet nedenfor.
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Opret 1. delmål. Det er et delmål på, hvordan I vil nå frem til Indsatsmålet (HUSK at
det skal være SMART. Se afs. 4.5.3. og ex på side 23).

6. ”Gem som aktiv” (Må kun gemmes som kladde i en kort periode)
7. Fortsæt herefter med de resterende delmål på samme måde, som beskrevet ovenfor.
Når delmålene er lavet, kan der ses en samlet oversigt på ”Udføreroverblik”.

4.6.2 Handlinger
Handlinger udarbejdes med udgangspunkt i delmålene, som er lavet i samarbejde med borgeren.
Giv handlingen en titel og vælg hvilken faglig tilgang eller metode ligesom det kan beskrives,
hvilke indsatser (borgerens såvel som medarbejderens) der er nødvendige for, at handlingen kan
gennemføres. Sidst på skemaet kan handlingens succeskriterie beskrives. Handlingen gemmes som
aktiv, hvilket betyder, at det er muligt løbende at redigere og opdatere.
4.6.3. Dokumentation på delmål og pædagogiske notater
Dokumentationen af arbejdet med delmål sker i Nexus. Delmålsnotaterne skrives på det enkelte
delmål, ved at vælge oprette et delmålsnotat.
Der ønskes en kontinuerlig dokumentation på delmålene. Ikke nødvendigvis daglig, men afpasset
efter, hvad der giver mening for den enkelte borger.
Det tilstræbes, at hovedparten af dokumentationen sker under de respektive delmål. Hvis noget
fylder meget i hverdagen, fx udadreagerende adfærd, højt konfliktniveau mv., så anbefales det, at
der laves et delmål om det, så dokumentation om emnet kan kobles på et delmål. Delmålet kobles
op på et indsatsmål. Alternativt anmodes om en revisitation vedr. et nyt indsatsmål.
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Sådan gør du:
Stå på ”Udføreroverblik”. Klik på pilen til højre for delmålet. Vælg ”Opret delmålsnotat”. Skriv
notatet og angiv eventuelt et nuværende niveau.

Nødvendig viden, der ikke har sammenhæng med et delmål, skrives som et pædagogisk notat. Giv
notatet et relevant ”Tag” f.eks. ”HP – Udadreagerende adfærd”, så det er nemt at søge ud på det
samlede overblik.
Hvis borgerens funktionsniveau ændrer sig, så der bliver mange pædagogiske notater, bør der
anmodes om revisitation. Brug skemaet: Henvendelse til myndighed på overblikket ”Supplerende
oplysninger”.
Samme oplysninger dokumenteres aldrig både under delmål og pædagogisk notat.
Sådan gør du:
Stå på ”Udføreroverblik” i Nexus. Vælg ”Tilføj ny” i kassen ”Pædagogiske notater”. Placer notatet
på forløbet Social Plan. Tilføj relevant ”Tag”. Skriv notatet og ”Gem som låst”.
Sådan ser du Pædagogiske notater med alle ”Tags” og forløb på en bruger:
Klik på ”Data” i borgermenu og vælg ”Pædagogiske notater”

1) Klik på
”Data”

2) Vælg ”Pædagogisk notat”. Vælg
”Periode” og/eller ”Tags”, hvis du vil se
notater for en afgrænset periode og tag.

4.7. Opfølgning
Formålet med opfølgningen er at sikre, at den leverede indsats lever op til indsatsformålet samt at
justere indsatsen, såfremt brugers behov har ændret sig.
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Opfølgningsfrekvensen er individuel og sker ved større ændringer i enten brugers funktionsniveau
eller mål og senest hvert 2. år. Rådgiver angiver tidspunktet for opfølgning i en opgave på
indsatsen.
Opfølgning kan ske ved både personligt fremmøde, via mail, telefonisk eller via videokonference.
En rådgiver skal dog se brugeren hvert 2. år, da der skal laves et individuelt tilsyn. Dette kan fx ske
via videokonference eller – hvis brugeren ikke kan deltage på et videomøde – ved at én rådgiver
besøger et tilbud og ser relevante brugere her.
Fremgangsmåder:
1) Via mail eller telefon
Rådgiver kan bede om en status på indsatsmål og delmål via mail og modtager herefter
opfølgningsskemaet (se afs. 4.7.2???) med følgende udfyldte felter: Tilbuddets vurdering
samt score på tilbuddets vurdering. Gem skemaet med status ”Gemt som udfyldt” og
rådgiver kan tilgå det.
Herefter vurderer rådgiver, om der er behov for et møde/videokonference samt udarbejdelse
af en ny bestilling eller om den nuværende fortsætter.
2) Møde eller videokonference med deltagelse af bruger, rådgiver, kontaktperson(er) fra
udfører og evt. pårørende
Beskrevet i det følgende.
I visse sager kan der efter 3 måneder være behov for en dialog mellem udfører og rådgiver for at
sikre, at det er den rette indsats, der er iværksat.
4.7.1. Planlægning af opfølgningsmøder
Se bilag 4, som indeholder arbejdsgangbeskrivelsen.

4.8. Udførers forberedelse til opfølgningsmødet
Senest 14 dage inden opfølgningsmødet udfylder udfører opfølgningsskemaet i Nexus.
Sådan oprettes opfølgningsskemaet i Nexus:
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1. Undersøg om der allerede er oprettet et opfølgningsskema til det opfølgningsmøde, som
du skal forberede dig til. Der er ofte flere centre/afdelinger, som arbejder med
dokumentation til samme opfølgningsmøde, og der må kun ligge 1 opfølgningsskema pr.
opfølgningsmøde.
2. Klik på ”Overblik” og vælg ”VUM Opfølgning”. Find kassen ”VUM opfølgning”, ”Tilføj
VUM Element” og ”Opfølgning”.
3. Skemaet gemmes i kronologisk rækkefølge, så det nyeste ligger øverst.

Indsatsmål og
leverandør hentes
automatisk

4. Dokumenter i skemaet under relevant indsatsmål og leverandør.

Dokumentationen vil være med
udgangspunkt i det, som du løbende har
fulgt op på i delmålsskemaet.
Vær OBS på, om der skal oplyses om
antal indberetninger siden sidste møde.
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Gennemgå herefter dit oplæg med brugeren og få brugerens egne ord på, hvad der måtte
være af eventuelle ønsker til nye mål. Skriv også, hvis der ingen ønsker er, eller hvis
ønsket er, at der fortsættes som hidtil.
5. Hvis der er sket væsentlige ændringer i brugers liv, så skal dette noteres i fanen ”Samlet
konklusion på indsatsen” – ”Eventuelle nye forhold omkring borgerens situation”.
6. HUSK ”Gem som kladde” når skemaet er færdig udfyldt (hvis skemaet gemmes som
låst, kan skemaet ikke tilgås af andre).

4.9. Rådgivers forberedelse til opfølgningsmødet
14 dage inden opfølgningsmødet tjekker rådgiver, om opfølgningsskemaet er udfyldt
fyldestgørende. Hvis opfølgningsskemaet ikke er udfyldt tilstrækkeligt, kan rådgiver aflyse
opfølgningsmødet.
Rådgiver forbereder sig endvidere ift. indsatser i bostøtte/botilbud og dagtilbud og ift. eventuelle
magtanvendelser.
4.10. Afholdelse af opfølgningsmødet
Rådgiver vælger, om der skal udpeges en ordstyrer for mødet. På mødet udfyldes
opfølgningsskemaet.
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Fortsættes…

Skemaet til det lovpligtige individuelle tilsyn, jf. Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148
er under ”Overblik” – ”Supplerende oplysninger”. Tilsynet gennemføres som en del af
opfølgningen. Tilsynet har fokus på både indholdet i tilbuddet og den måde, de kommunale opgaver
udføres på. Tilsynet kan også gennemføres, hvis mødet holdes som videomøde, hvor bruger
deltager.
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Der skrives ikke referat af opfølgningsmødet.
4.10.1. Efter mødet
Rådgiver færdiggør opfølgningsskemaet og vurderer på baggrund af opfølgningsmødet, om der skal
ske revisitation eller ophør. Rådgiver opretter en ny opgave med opfølgningsdato på indsatsen.
Hvis der er sket noget væsentligt nyt i brugers liv, opdaterer rådgiver udredningen. Det sker ved, at
rådgiver kopierer udredningsskemaet og opdaterer det med nye oplysninger fra opfølgningen. Dette
er dokumentation for, at rådgiver har forholdt sig til grundlaget for indsatsen.
Senest 14 dage efter mødet sender rådgiver opfølgningsskemaet til bruger og gemmer skemaet som
låst i Nexus.
Såfremt der ikke skal ske revisitation eller ophør, udarbejder rådgiver endvidere senest 14 dage
efter mødet en ny handleplan til bruger samt indsats til udfører. Indsatsen overføres automatisk til
den afdeling borger er visiteret til.
Vedr. revisitation og ophør se afs. 5.
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5. Revisitation og ophør
5.1. Revisitation og ophør foranlediget af udfører
Hvis brugers behov ændrer sig på grund af ændringer i funktionsniveau eller der sker ændringer i de
af myndigheden opsatte mål, kan udfører anmode om revisitation/ophør.
Daglig leder eller brugers kontaktperson udfylder ”Forespørgsel om ændring i bevillingen” med
grundig beskrivelse af ændringer i brugers livssituation (felt ”Beskriv årsag til henvendelse”). Når
skemaet gemmes som ”Gem som udfyldt” kan rådgiver se skemaet i Nexus. Såfremt det er brugers
kontaktperson, som udfylder skemaet, skal daglig leder eller centerleder godkende skemaet forud
for oversendelse til rådgiver.
Myndighed behandler anmodningen. I forbindelse hermed kan rådgiver indkalde udfører til et
møde. Bruger deltager så vidt muligt på mødet, hvis der skal træffes ny afgørelse i sagen og/eller
udarbejdes ny handleplan og indsats.
Hvis det vurderes, at der skal ske ophør, træffer rådgiver afgørelse over for bruger. Rådgiver skriver
endvidere i journalnotat, at ”Bruger skal udskrives pr. xx.xx.xxxx”, og adviserer daglig leder og
administrativ medarbejder. Økonomikonsulent adviseres automatisk i Nexus. Rådgiver sætter
herefter en dato i ”Slutdato for ydelsen” på brugers indsats i Nexus. Udfører udskriver bruger i
Nexus.
Se arbejdsgangsbeskrivelse for Afslutning af borger.
Hvis det vurderes, at der skal ske revisitation, ændrer rådgiver indsatsen i Nexus. Indsatsen sendes
automatisk til den medarbejder i afdelingen, som har rollen: ind- og udskrivning. Rådgiver skriver i
journalnotat, at ”Eksisterende beregning stopper pr. xx.xx.xxxx. Der er ny beregning pr.
xx.xx.xxxx”, og daglig leder adviseres automatisk via ”Overblik” og ”HP – Lederoverblik”.
Økonomikonsulent adviseres automatisk.
Ved revisitation, som ikke kan rummes inden for den eksisterende afgørelse, træffes en ny afgørelse
over for bruger, og der udarbejdes evt. ny handleplan og indsats i Nexus. Husk at afslutte den
tidligere indsats.
5.2. Revisitation og ophør foranlediget af Myndighed
Hvis rådgiver på baggrund af et opfølgningsmøde vurderer, at der er sket ændringer i brugers behov
fx på grund af ændringer i funktionsniveau, kan der ske revisitation eller ophør.
Hvis det vurderes, at der skal ske ophør, træffer rådgiver afgørelse over for bruger, og afslutter
indsatsen i Nexus. Indsatsen sendes automatisk til den medarbejder i afdelingen, som har rollen:
ind- og udskrivning. Rådgiver skriver i journalnotat, at ”Bruger skal udskrives pr. xx.xx.xxxx.
Økonomikonsulent adviseres automatisk. Borger afsluttes i Nexus jf. arbejdsgangsbeskrivelse
”Afslutning af borger”.
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Hvis det vurderes, at der skal ske revisitation, laver rådgiver en ny indsats i Nexus. Indsatsen sendes
automatisk til den medarbejder i afdelingen, som har rollen: ind- og udskrivning. Rådgiver skriver i
journalnotat, at ”Eksisterende beregning stopper pr. xx.xx.xxxx. Der er ny beregning pr.
xx.xx.xxxx”. Økonomikonsulen adviseres automatisk. Udfører udskriver bruger dagen før
indskrivningen med den nye pakke.
Ved revisitation, som ikke kan rummes inden for den eksisterende afgørelse, træffes en ny afgørelse
over for bruger, og der udarbejdes evt. ny handleplan og bestilling.
5.3. Ophør i forbindelse med flytning til anden kommune
Som udgangspunkt får en bruger ny handle- og betalingskommune ved flytning til en anden
kommune.
Rådgiver vejleder bruger om at kontakte den nye kommune med henblik på at få bevilget den
nødvendige hjælp. Hvis bruger samtykker, oversendes sagens akter til brugers nye kommune.
Rådgiver træffer afgørelse over for bruger om, at hjælpen ophører. Rådgiver afslutter borger i
Nexus jf. arbejdsgangsbeskrivelse ”Afslutning af borger”.
Der træffes som udgangspunkt ikke afgørelse om ophør af kommunens handlepligt over for brugers
nye kommune.
5.3.1 Hvis bruger er flyttet med medvirken
I visse tilfælde fortsætter Ringkøbing-Skjern Kommune med at være handle- og betalingskommune
for brugeren ift. ydelser efter Serviceloven.
Betingelserne herfor er, jf. Retssikkerhedslovens § 9, stk. 7, at kommunen eller anden offentlig
myndighed har medvirket til, at personen i en anden kommune har fået ophold i:
1.
2.
3.
4.
5.

boformer efter §§ 107-110 og 192 i lov om social service,
boliger efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.,
institutioner under sygehusvæsenet,
institutioner under Kriminalforsorgen eller
boliger, boformer m.v., der træder i stedet for og kan sidestilles med boformer m.v. under nr.
1-4. Det vil sige, hvor bruger får ophold i eget hjem med støtte.

Medvirken kan fx bestå i økonomisk hjælp til depositum, forudbetalt leje, medvirken til anskaffelse
af bolig, hjælp til flytning, støtte til boligindretning, anden hjælp til at kunne realisere flytningen og
aktiv påvirkning af brugers beslutning.
Ved vurderingen af, om der er tale om en bolig, som træder i stedet for og kan sidestilles med et
botilbud el.lign., lægges der vægt på, om den samlede støtte efter Serviceloven, som bruger har
behov for i eget hjem kan sidestilles med eller træde i stedet for støtten i et botilbud eller et
botilbudslignende tilbud. Den samlede støtte omfatter også borgers dagtilbud, jf. §§ 103 og 104.
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Handle- og betalingspligten består, så længe bruger har ophold i det pågældende botilbud eller et
tilsvarende tilbud. Ved ophold på et forsorgshjem, består pligten dog, indtil bruger har erhvervet ny
opholdskommune.
Ved opfølgning på støtten ift. brugere i eget hjem eller udvisitering fra botilbud til egen bolig i ny
kommune, skal det således vurderes, om bruger fortsat modtager en støtte der kan sidestilles med og
træde i stedet for et botilbud.
Hvis det vurderes, at der er grundlag for ophør af handlepligten, træffer rådgiver afgørelse over for
bruger om, at støtten ophører, og bruger orienteres om, at handleforpligtelsen overgår til brugers
bopælskommune. Rådgiver skal samarbejde med bruger for at sikre, at brugers bopælskommune
kan overtage ansvaret for at yde støtte, når hjælpen stopper. Rådgiver afslutter borger i Nexus jf.
arbejdsgangsbeskrivelse ”Afslutning af borger”.
Hvis brugers bopælskommune problematiserer overdragelsen af bruger – enten ved at være uenig i
vurderingen af behovet for hjælp eller i vurderingen af, at handlepligten ophører – træffes afgørelse
over for bopælskommunen. Afgørelsen udarbejdes af rådgiver i samarbejde med specialkonsulent.
5.3.2 Hvis bruger flytter efter fritvalgsreglerne
Hvis bruger flytter efter reglerne om frit valg, fx til et friplejehjem, bliver den nye kommune som
udgangspunkt handlekommune, og den tidligere kommune vil være refusionspligtig. Medvirker
kommunen til flytningen, vil kommunen dog ud fra en konkret vurderingen kunne vedblive med at
være både handle- og betalingskommune.
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Bilag 1: Serviceniveaubeskrivelser
Kvalitetsmål for
myndighedsudøvelsen

Faglige kvalitetsmål
 At afgørelsen foretages på baggrund af en individuel, fagligt
begrundet og helhedsorienteret vurdering.
 At brugere med samme behov i videst muligt omfang behandles ens
/ får samme støtte.
 At brugerens ressourcer, egenomsorgsevne, netværk og
samarbejdspartnere inddrages i udredningen.
 At forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering indgår i
visitationsprocessen.
 At de pårørendes, netværkets og frivilliges ressourcer inddrages i
løsningen med respekt for den enkeltes ønsker og behov.
 At afgørelsen begrundes og dokumenteres forståeligt for brugeren.
Brugerens kvalitetsmål
 At brugeren har lige adgang til mulige ydelser under hensyntagen
til individuelle ønsker og behov.
 At brugeren er aktiv i egen sag.
 At brugeren er orienteret om beslutningsgrundlaget, kommunens
serviceniveau, tilbud og valgmuligheder.
 At brugeren er orienteret om afgørelsens indhold og konsekvenser.
 At brugeren kender klagemuligheder.
Organisatoriske kvalitetsmål
 At der visiteres ensartet med udgangspunkt i lovgrundlag og
kommunens serviceniveau.
 At brugerens rettigheder sikres eventuelt ved deltagelse af bisidder.
 At der findes de bedste løsninger, som afbalancerer juridiske,
økonomiske og faglige hensyn.
 At der er fokus på, om den indsats, der iværksættes, har den
ønskede effekt i forhold til brugerens behov og de opstillede mål.
 At der anvendes eller søges udviklet lokale tilbud, hvor det er
muligt.
 At socialpædagogisk bistand i egen bolig om muligt gives i en
midlertidig periode.
 At socialpædagogisk bistand gives som støtte i grupper, hvor det er
muligt.
 At socialpædagogisk bistand ses i sammenhæng med støtte efter
andre ordninger, såsom mentorordning som led i erhvervsafklaring,
genoptræning, café m.v.
 At der, når anvendelse af botilbud er nødvendig, om muligt
anvendes korterevarende forløb i midlertidige tilbud.
 At anvendelse af varige eller længerevarende botilbud kun sker, når
brugeren har omfattende funktionsnedsættelser og vedvarende
behov for støtte, og hvor det ikke er muligt at sammensætte en
tilstrækkelig støtte udenfor botilbud.
 At anbringelse i botilbud med døgndækning om muligt kun
tilbydes, hvis der er behov for støtte eller overvågning om natten.
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Generelle kvalitetsmål
for den leverede ydelse

Følgende kvalitetsmål gælder for udførelsen af opgaven og dækker samtlige
ydelser og tilbud.
Faglige kvalitetsmål
 At hjælpen ydes med respekt for brugerens personlighed og ønsker.
 At hjælpen er individuel og tilpasset brugerens behov.
 At hjælpen understøtter brugerens §141-handleplan, som overføres
til bestillingen.
 At hjælpen udføres støttende og med brug af brugerens ressourcer.
 At der arbejdes ud fra mindste indgreb princippet.
 At opgaver koordineres og løses tværfagligt, hvor det er relevant.
 At opgaver løses af kompetente medarbejdere.
Brugerens kvalitetsmål
 At hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte brugers situation og
muligheder.
 At brugeren oplever nærvær, respekt og fleksibilitet.
 At brugeren kender personalet.
 At brugeren har tillid til personalet.
 At brugeren er inddraget i udarbejdelsen af delmål og i
opgaveløsningen.
 At brugeren oplever en positiv udvikling i egen situation.
Organisatoriske kvalitetsmål
 At det kommunale serviceniveau bliver omsat i den daglige praksis.
 At hjælpen om muligt gives i nærmiljøet.
 At indsatsformål, indsatsmål, delmål og indsatser er beskrevet.
 At der løbende følges op på det udførte.
 At der løbende sker udredning og afklaring.
 At personalet har de nødvendige kvalifikationer til at løse
opgaverne i forhold til målgrupperne.
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Bilag 2: Ny sagsgang for henvendelser til Handicap og Psykiatri
Borger henvender sig til Vendepunktet ved fysisk fremmøde, telefonisk eller via henvendelsesog samtykkeskema.
Nye henvendelser fra samarbejdspartnere, herunder også frivillige organisationer, følger
proceduren i Drejebogens afs. 4.1.2.
Henvendelser registreres i Nexus og i skema i eDoc.
Vendepunktet opretter borgeren i Nexus, indhenter samtykkeskema og sender et kvitteringsbrev,
hvis henvendelsen er skriftlig.
Hvis en henvendelse drejer sig om råd og vejledning, oprettes borgeren i Nexus. Borgeren
oprettes med organisationen ”Vendepunktet”, Grundforløb – Handicap og Psykiatri samt forløbet
HP – Henvendelser Vendepunktet.
Vendepunktet foretager sagsåbning og udfylder de felter i skemaet, som kan udfyldes.
Vendepunktet vurderer, om borger er i målgruppen for:







Rådgivningssamtaler, jf. Servicelovens § 12
Café, jf. Servicelovens § 85
Støtte- og kontaktperson, jf. Servicelovens § 99
Beskyttet beskæftigelse, jf. Servicelovens § 103
Forløb ved Vendepunktet, jf. Servicelovens § 12
Henvisning til Specialteam

Hvis borgeren er i målgruppen for Vendepunktet, tilføjes indsatsen på borgerens sag, eller
oversender sagen til Specialteam.
Rådgivningssamtaler

Forløb ved Vendepunktet

Specialteam

Vendepunktet sender brev med Vendepunktet sender brev med Vendepunktet henviser til
henvisning til
henvisning til Vendepunktet
Specialteam, hvis borgeren
rådgivningssamtaler.
(Skabelon i Nexus).
ikke er i målgruppen.
Sagerne fordeles iht. gældende
sagsfordeling.
Der tilbydes op til 4 samtaler.
Samtalerne dokumenteres via
journalnotater i Nexus og i
skema i eDoc.

Rådgivningsteamet udarbejder
VUM-skema inden for den/de
konkrete problematik(ker).
Der laves ikke en faglig
vurdering.
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Borger henvender sig til Vendepunktet ved fysisk fremmøde, telefonisk eller via henvendelsesog samtykkeskema.
Nye henvendelser fra samarbejdspartnere, herunder også frivillige organisationer, følger
proceduren i Drejebogens afs. 4.1.2.
Vendepunktet kan henvise til
andre offentlige, private og
frivillige tilbud.
Der kan også henvises til
forløb ved Vendepunktet ved
behov efter afslutning af
samtaleforløb.

Borger har mulighed for at
henvende sig til igen.

Herefter udarbejder
Vendepunktet et aftaleskema
sammen med borger. Det
fastsættes normalt
indsatsformål, 1-2 SMART’e
indsatsmål (max. 3),
opstartsdato, dato for
opfølgning og forventet
slutdato.
Vendepunktet laver delmål ud
fra indsatsmålene.
Der dokumenteres på
borgerens sag i Nexus.
Vendepunktet følger op via
opfølgningsskema for
Vendepunktet.
Ved evt. henvisning fra
Vendepunktet til Specialteam
deltager rådgiver fra
Specialteam i
opfølgningsmødet i
Vendepunktet.
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Bilag 3: Skema til inddragelse af bruger i FKO-score
0

Jeg har ingen problemer.

1

Jeg har mindre problemer.

2

Jeg har nogle problemer.

3

Jeg har alvorlige problemer (aktiv deltager).

4

Jeg har massive problemer.
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Bilag 4: Arbejdsgangsbeskrivelse af opfølgning på centrene
Arbejdsgangsbeskrivelsen omhandler sager, som der følges op efter 1/2 år, 1 år eller 2
år. Arbejdsgangen i værkssættes fra den 15. april 2016, og er revideret i august 2019.
Arbejdsgangsbeskrivelsen omhandler ikke akutte opfølgninger og sager med opfølgning hyppigere
end hvert 1/2 år. Nederst i notatet er beskrevet, hvordan disse opfølgninger skal forløbe.
Forudsætninger:
 VUM og FKO bruges.
 Udførerne skal have opfølgningsskemaet færdigt senest 14 dage inden,
opfølgningen skal finde sted.
 Udførerne skal modtage det endelige opfølgningsskema og den nye bestilling senest 14 dage
efter, at opfølgningen har fundet sted.
 Der afholdes 2 opfølgninger om ugen pr rådgiver enten fordelt på 1 dag eller to ½ dage.
 Rådgiver reserverer på forhånd 1 dag eller 2 ½dage pr. uge til mulig opfølgning.
 Opfølgningsmøder varer max. 1 time. Der er mulighed for et eftermøde uden deltagelse af
bruger på 15 min., hvor der bl.a. kan drøftes pakker. Har borgeren også et dagtilbud
forlænges mødet med 15 min. Se navigationsseddel på RKSK Forum for booking af møder
i KMD Nexus.
Arbejdsgangsbeskrivelsen dækker opfølgningen på centrene fra centret har kendskab til, at der
skal følges op på en bruger, til der er sendt et opfølgningsskema, bestilling og handleplan ud, og
rådgiver har oprettet en opgave med en ny opfølgningsdato i Nexus.
Beskrivelse af arbejdsgangen
Start: Den daglige leder får kendskab til, at der skal følges op på en bruger på HP - Lederoverblik” i
Nexus ud fra de kriterier, der er opsat.
Step 1: Centret booker opfølgningsmødet ca. 4 måneder før i KMD Nexus. Husk der højest må
bookes 2 opfølgninger pr hele dag. På de ½ dage, der er reserveret i rådgivers kalender, må kun
bookes 1 møde. I invitationen står ”Opfølgningsmøde Navn N.”. Centrene angiver, om mødet skal
ske som videomøde. Der skal være 15 min. pause mellem de 2 opfølgningsmøder. Der er som
udgangspunkt to opfølgninger pr. center (tilbud i samme by) pr. hele dag. Vurder om mødet kan
foregå som videomøde.
Step 2: Centret koordinerer med pårørende, hvis bruger ønsker det, personlig værge og evt.
dagtilbud, og sørger for samtykkeerklæring.
Step 3: IT- og Digitaliseringskonsulent tjekker løbende op på om, centrene får booket
opfølgningsmøder for borgerne.
Step 4: Centrene udfylder opfølgningsskema i Nexus under Overblik – VUM Opfølgning senest 14
dage inden opfølgningsmødet. Når personlig værge eller pårørende deltager på mødet, kan der
udarbejdes en dagsorden ud fra skabelon, som sendes til dem.
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Step 5: Rådgiver tjekker 14 dage før opfølgningsmødet, om der ligger et fyldestgørende udfyldt
opfølgningsskema i Nexus. Hvis skemaet ikke er udfyldt fyldestgørende, aflyser rådgiver som
udgangspunkt mødet.
Step 6: Rådgiver forbereder sig forud for mødet ift. pakker i bostøtte/botilbud og dagtilbud og
eventuelt udførers delmålsnotater
Step 7: Udfører forbereder sig forud for mødet ift. pakker og ydelsespakkebeskrivelserne. Hvis der
er behov for, at drøfte justeringer med rådgiver, afsættes tid i forlængelse af mødet.
Step 8: Mødet holdes. Rådgiver vælger, om der skal udpeges en ordstyrer. På mødet udfyldes
opfølgningsskemaet i Nexus og der laves nye indsatsformål og -mål med FKO.
Step 9: Rådgiver færdiggør opfølgningsskemaet, Handleplan og Bestilling senest 14 dage efter
mødet. Rådgiver sender opfølgningsskema og Handleplan til bruger og orienterer centret ved at
oprette en ny Bestilling og opfølgningsskemaet gemmes som låst i Nexus.
Step 10: Rådgiver opretter en ny opgave med opfølgningsdato på
bestillingen/indsatsen, og afdelingen oprettes som ansvarlig.
NB: Hvis et planlagt møde bliver aflyst, skal man oprette en ny opgave på den gamle
bestilling/indsats, da der ellers ikke bliver indkaldt til et nyt!
Rådgiver skal huske at afslutte opgaven med opfølgningsdato på udskrevne borgere.
Akutte opfølgninger og sager med opfølgning hyppigere end hvert 1/2 år:
Akutte opfølgninger aftales direkte mellem center og rådgiver efter aftale med daglig leder.
Rådgiver eller center booker selv mødet i kalenderen, og opretter eventuelt en opgave med en ny
dato.
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Bilag 5: Køreplan for den gode flytning af grupper af borgere
1. Koordineringsgruppen beslutter, at en gruppe borgere skal flytte og fastsætter datoen for
flytningen.
2. Koordineringsgruppen udpeger en tovholder for flytteprocessen og repræsentant(er) fra
myndighed til en styregruppe.
3. Tovholderen tager kontakt til afgivende og modtagende centerleder og beder vedkommende
udpege repræsentanter fra udfører (afgivende og modtagende) til styregruppen.
4. Tovholderen opretter en sag i eDoc til flytteprocessen.
5. Styregruppen laver en plan for flytningen med tidsplan for handlinger samt ansvarlig (se
bilag 1). Planen bør indeholde følgende punkter:
a. Flyttedato
b. Datoer for møder i styregruppen
c. Drøftelse på FagMED
d. Information til afgivende udfører
e. Information til modtagende udfører
f. Information til øvrige implicerede rådgivere
g. Planlægning af inddragelse af borgere og pårørende
h. Information til borgere – OBS på tid til motivationsarbejde
i. Information til/samarbejde med pårørende ved samtykke fra borgeren
j. Fremvisning af ny bolig for borger
k. Samtykke til flytning til ny bolig
i. Frivillig flytning
ii. Flytning uden samtykke, dvs. flytning med efter magtreglerne (se bilag 2)
l. Nye afgørelser vedr. bevilling
m. Information fra afgivende udfører til modtagende udfører om pædagogiske tilgange
n. Handlinger ift. fraflytning (opsigelse af lejekontrakt, afmelding af forbrugsafgifter,
selve udflytningen mv. afhængigt af boligtype)
o. Handlinger ift. ny bolig (lejekontrakt, indskud, indskudslån, boligstøtte, tilmelding
til forbrugsafgifter, selve indflytningen mv. afhængigt af boligtype)
p. Evt. aftaler om hvordan afgivende udfører kan føre borgeren godt ind i modtagende
tilbud, fx ved besøg
6. Tovholder journaliserer løbende i eDoc. Breve til og dialog med borgere journaliseres i itfagsystemet.
7. Processen evalueres evt.
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Bilag 6: Afslutning af borger
Hvis det vurderes, at der skal ske ophør, træffer rådgiver afgørelse over for bruger. Rådgiver skriver
endvidere et journalnotat. Daglig leder, ansvarlig for Ind- og Udskrivning samt Økonomikonsulent
adviseres automatisk i Nexus.
Udfører udskriver bruger i Nexus når der modtages besked fra rådgiver. Når rådgiver kan se, at
udfører har afsluttet deres forløb og indsatser afslutter rådgiver myndighedsforløb samt fjerner
organisationerne.
Step 1: Rådgiver vurderer at der skal ske ophør og træffer afgørelse overfor borger. Rådgiver
afslutter indsatsen på borgeren, og opretter journalnotat, at borgeren skal afsluttes.
Step 2: Den ind- og udskrivningsansvarlige medarbejder i afdelingen/centret modtager besked i
Nexus om, at indsatsen er stoppet (via Aktivitetslistevisning i Nexus: Bestillinger: ændret og
stoppet > Sidste uge).
Step 3: Alle besøg der er planlagt efter ophørsdatoen skal afsluttes i Nexus. Åbn borgerkalender i
Nexus og vælg ”Afslut alle besøg”. Nu vælges hvilke ydelser der skal afsluttes, og hvilken dato der
skal afsluttes pr. Hvis alle ydelser skal afsluttes sættes hak i den gule linje øverst.
Step 4: Hvis borgeren er tilknyttet FMK i Nexus, skal en sundhedsfaglige medarbejder, med
rettighed til dette, fjerne tilknytning i Medicin-overblikket.
Step 5: Fjern intern relation (kontaktperson i driften) på overblikket ”Kontakter”/”Kontakter Intern”. Klik på pil til højre for navnet og vælg ”Fjern”
Step 6: Fjern forløb på i kassen ”Kontakter – Internt”. Ud for de forløb som hører til udfører, at
klikke på pilen til højre og vælge ”Luk forløb” (Husk FSIII forløbet, hvis det er oprettet på
borgeren).
Step 7: Fjern Organisationen ved at finde centrets/afdelingens navn, klik pilen til højre og vælg
”Rediger relation”. Indsæt slutdato og husk ”Gem og Luk”.
Step 8: Når rådgiver kan se at udførers aktiviteter på borgeren er lukket, gennemgås step 5-7 for
myndighedens kontaktpersoner, organisationer samt forløb.
Step 9: Luk alle grundforløb på overblikket ”Kontakter” i kassen ”Kontakter – Internt”.
Step 10: Sker der ophør fordi borgeren er død, ændres borgerstatus til ”Død” på stamkortet efter at
step 1-9 er gennemført.

Drejebog for dialogbaseret BUM på baggrund af VUM
Handicap og Psykiatri
Godkendt i FagMED den 10. september 2014

38

Underbilag 1

Plan for flytning:
Tovholder:
Medlemmer styregruppen:
Dato:
Dato

Handling

Ansvarlig

Bemærkninger

Beslutning om flytning

Koordineringsgruppen

Drøftelse på FagMED

Tovholder

Kontakt til afgivende og
modtagende centerleder

Tovholder

Oprette sag i eDoc
1. styregruppemøde

Tovholder
Tovholder

Information til afgivende
udfører

Repræsentant fra afgivende
udfører

Information til modtagende
udfører

Repræsentant fra
modtagende udfører

Information til øvrige
implicerede rådgivere

Myndighedsrepræsentant

Tidspunkt for flytning:
- XX er udpeget som
tovholder.
- Rådgiver YY og ZZ er
udpeget til styregruppen.
Bl.a. drøftelse af
retningslinjer for flytning af
medarbejdere
Udpeget til styregruppen:
- Afgivende center: AA og
BB.
- Modtagende center: CC og
DD
Sagsnr.: xxxxxxxx
Dagsorden:
- Udarbejde plan for flytning
- Planlægge inddragelse af
borgere og pårørende – tid
til motivationsarbejde
- Datoer for øvrige
styregruppemøder
- Baggrund for flytning
- Dato for flytning
- Flytteprocessen
-…
- Baggrund for flytning
- Dato for flytning
- Flytteprocessen
-…
- Baggrund for flytning
- Dato for flytning
- Flytteprocessen
-…
Mundtligt/skriftligt?
- Baggrund for flytning
- Dato for flytning
- Flytteprocessen
- Forpligtelser ved ny bolig
(fx husleje og indskud)
-…
OBS samtykke til
inddragelse.
Mundtligt/skriftligt?
- Baggrund for flytning
- Dato for flytning
- Flytteprocessen

Information til borgere

Information til pårørende
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Dato

Handling

Ansvarlig

Bemærkninger

Udført

- Forpligtelser ved ny bolig
(fx husleje og indskud)
-…
2. styregruppemøde
Fremvisning af ny bolig
Samtykke til flytning

Nye afgørelser vedr. bevilling
3. styregruppemøde
Information fra afgivende
udfører til modtagende udfører
om pædagogiske tilgange
Handlinger ift. fraflytning

Handlinger ift. ny bolig

Myndighedsrepræsentant

OBS frivillig flytning eller
flytning efter magtreglerne?
Se bilag 2

Myndighedsrepræsentant
Repræsentant fra afgivende
udfører
- Opsigelse af lejekontakt
- Afmelding af el, vand,
varme
-…
- Lejekontrakt
- Indskud (indskudsslån)
- Boligstøtte
- Tilmelding til el, vand,
varme
- Hjælp fra afgivende
udfører til at føre borger
godt ind på nyt tilbud
-…
Se bilag 3

Flyttedato
Evaluering af proces
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Underbilag 2

Sagsgang ved indstilling om flytning uden samtykke efter Servicelovens § 129,
stk. 1
Kommunen indstiller til statsforvaltningen, at en person skal flyttes til et botilbud uden dennes samtykke.

I indstillingen skal kommunen redegøre for:
1.
2.
3.
4.
5.

at betingelserne i § 129 anses for opfyldt,
den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne,
den socialpædagogiske hjælp og pleje efter servicelovens regler, der har været iværksat eller har været
tilbudt den pågældende eller familien, før det blev besluttet at indstille om optagelse i særligt botilbud,
indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne
stilles til rådighed, og
personens egne samt de pårørendes og værgens bemærkninger til flytningen.

Kommunen skal vedlægge relevant dokumentation, fx lægepapirer, dagbogsnotater, handleplan, beskrivelse af
det nye botilbud mv.
Kommunen skal også sørge for, at der er eller er ansøgt om en personlig og økonomisk værge, og at borgeren
har fået beskikket en advokat. Advokatens bemærkninger til flytningen skal også vedlægges indstillingen til
Statsforvaltningen.
Kommunen kan også anmode om, at Statsforvaltningen træffer afgørelse om straksflytning.

Statsforvaltningen har 2 uger til at træffe afgørelse, når de har fået kommunes indstilling. Derfor er det vigtigt, at
kommunen sørger for, at indstillingen og den vedlagte dokumentation er fyldestgørende. Hvis indstillingen ikke
opfylder kravene, anviser Statsforvaltningen sagen, og kommunen må indsende en ny indstilling.

Når Statsforvaltningen har truffet afgørelse, kan den person, som afgørelsen vedrører, en pårørende, en værge, en anden
repræsentant eller kommunen klage til Ankestyrelsen over afgørelsen inden 4 uger efter, at klager har fået meddelelse
om den.
Hvis der klages over en afgørelse om flytning, udsættes flytningen til det nye botilbud, indtil Ankestyrelsen har
behandlet sagen. Dvs. at personen kan blive boende i sin bolig, mens sagen verserer, med mindre der er særlige
forhold, som gør det påkrævet at iværksætte flytning straks. Hvis kommunen i sin indstilling til
Statsforvaltningen har bedt om straksflytning, skal Statsforvaltningen tage stilling til spørgsmålet, når de
behandler sagen. Man kan ikke klage over Statsforvaltningen afgørelse om straksflytning.

Ankestyrelsen skal træffe afgørelse inden 8 uger.
Når Ankestyrelsen har truffet afgørelse, kan klager inden 4 uger efter, at klager har fået meddelelse om afgørelsen, ved
henvendelse til Ankestyrelsen kræve at afgørelsen forelægges retten. Det vil som udgangspunkt være byretten med
mulighed for appel til landsretten.
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Underbilag 3

Indflytning i boliger efter Almenboliglovens § 105 eller anvist ældrebolig











Boligselskab eller kommunens boligadministration sender lejekontrakt og velkomstbrev til
borgeren.
Borger underskriver lejekontrakt
Inden indflytning ansøger borgers kontaktperson sammen med borgeren om indskudslån ved
Borgerservice.
Inden indflytning hjælper kontaktpersonen ligeledes borger med at søge om boligstøtte ved
Udbetaling Danmark og evt. merudgifter til høje boligudgifter. Det er vigtigt, at der i
ansøgningen om boligstøtte svares JA til, at boligen er anvist.
I forbindelse med sagsbehandlingen udsender Udbetaling Danmark et skema til udfyldelse
ved kommunen. Hvis skemaet modtages på tilbuddet, sendes det til borgers rådgiver, som
udfylder skemaet og returnerer det til Udbetaling Danmark.
Tilbuddet retter henvendelse til rådgiver, når Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om
boligstøtte. OBS boligstøtten udbetales i nogle tilfælde direkte til boligselskabet, som
trækker beløbet fra i huslejen. Ved afslag på forhøjet boligstøtte hjælper kontaktpersonen
borgeren med at ansøge om hjælp efter Aktivlovens § 34 ved Ydelseskontoret.
Hvis der er søgt merudgifter til husleje, behandles denne ansøgning, når der er truffet
afgørelse om boligstøtte eller hjælp efter Aktivlovens § 34.
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