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Udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne 
I foråret 2007 blev igangsat en proces med det formål at få udarbejdet kvalitetsstandarder for psykiatri-, 
social- og voksenhandicapområdet. 
 
I kvalitetsstandarderne fastlægges og beskrives Viborg Kommunes politiske serviceniveau og borgernes 
rettigheder og pligter. Kvalitetsstandarderne skal desuden være et godt arbejdsredskab for såvel 
myndighedsfunktionen i Visitation Social som udførerdelene på psykiatri-, social- og 
voksenhandicapområdet til henholdsvis at fastlægge behovet for støtte og til at udføre støtten. 
 
Der blev lagt vægt på at skabe en proces, der sikrede involvering af og dialog mellem de mange 
interessenter på områderne.  
 
Processen for udarbejdelse af kvalitetsstandarder var opdelt i følgende faser: 

 
Dialogmøde 
Tilbagemeldingsmøde 
Håndslagsmøde 
Høring og politisk behandling 

 

 

Pressemeddelelse vedrørende kvalitetsstandarder for psykiatri-, social- og voksenhandicapområdet. 

 

Oversigt over inviterede til møderne om kvalitetsstandarder for psykiatri-, social- og voksenhandicapområdet. 

 

Indkomne kommentarer kan ses på denne side med interessentbidrag 

 

Viborg Byråd godkendte kvalitetsstandarderne for psykiatri, social og voksenhandicap på sit møde 25. juni 

2008. 

Dialogmøde 

 Opsamling fra gruppearbejde om kommentar og spørgsmål til rammer og regler 

 Opsamling fra gruppearbejde om den gode kvalitetsstandard 

 Opsamling fra gruppearbejde om holdninger og synspunkter til kvalitetsstandarderne 

 Referat fra dialogmøde 4. september 2007 

 
God dialog på vejen mod kvalitetsstandarder 

 
Der var masser af diskussionslyst blandt 
de knap 90 medarbejdere, ledere, 
brugere, pårørende og repræsentanter 
fra interesseorganisationer, der havde 
taget imod invitationen fra 
Socialudvalget til at diskutere 
kvalitetsstandarder på områderne 
psykiatri, social og voksenhandicap i 
Viborg Lounge tirsdag den 4. 
september.  

http://www.viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/6A2122F688F3EA32C1257340004AA945?OpenDocument
http://www.viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/43C0CD5D1C383D37C1257340004B2D5E?OpenDocument
http://www.viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/490ACA60373045BAC1257340004BBECC?OpenDocument
http://www.viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/8CAB85ACA31D75A3C1257340004BF6D2?OpenDocument
http://www.viborg.dk/db/annoncer.nsf/WebPressemeddelelser/49ED0E6838740498C125733F0024812E?OpenDocument
http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/pdf/oversigt/$File/oversigt.pdf
http://www.viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/188866B45311E80AC1257354004B709F?OpenDocument
http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/8AE728FCA0B595D0C1257352002AD1FA?OpenDocument
http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/591565C1E484B9E5C1257352002B4A40?OpenDocument
http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/3D90AD70D242B9F6C1257352002B7513?OpenDocument
http://viborg.dk/db/Kommune.nsf/Alle/9868B1BCEA3DDE2BC125735200306CA0?OpenDocument
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Formålet med dette første dialogmøde var at drøfte rammer og indhold for kvalitetsstandarderne, skitsere 
hvad en god kvalitetsstandard er og give bud på indholdet af dem.  
 
Tovholderne fra Socialforvaltningen i de otte grupper, der undervejs skiftede både emner og medlemmer ud 
et par gange, havde rigeligt at se til med at fange de mange input fra forsamlingen. De vil nu blive bearbejdet 
og fremlagt på et tilbagemeldingsmøde den18. september 2007, så deltagerne kan sikre sig, at budskaberne 
er forstået.  
 
Selv om der er stor forskel på opgaverne i Rusmiddelcenter Viborg, aktivitetshuset Gimle og det psykiatriske 
botilbud Stokrosevej, var der mange sammenfald – og naturligvis også forskelle - når det gjaldt om at 
beskrive, hvilke forventninger brugere og pårørende har til de kommunale tilbud, og hvilket serviceniveau 
Kommunen kan og bør tilbyde. 
  

Opsamling fra gruppearbejde om kommentar og spørgsmål til rammer og 
regler 

Kommentarer og spørgsmål til rammer og regler (gruppearbejde 1) 
 
Gruppe 1  
Kommentarer 
· Det er vigtigt, at Viborg Kommune leverer den ydelse, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne. 
Spørgsmål 
· Hvordan sikrer vi tid til kvalitet frem for dokumentation - der skal ”måles” på få centrale punkter! 
· Hvordan sikrer vi, at kvalitetsstandarderne kan ”rumme” brugere med meget forskellige behov? 
 
Gruppe 2  

Kommentarer 
· Det er vigtigt, at det, der beskrives i kvalitetsstandarderne, hænger sammen med økonomien - der skal 
være økonomi til det, der beskrives i kvalitetsstandarderne. 
· Det kan være svært at bevare et ensartet niveau i de enkelte kvalitetsstandarder. 
· Pas på med ikke at gøre kvalitetsstandarderne for konkrete! 
· Forskellen mellem kvalitetsstandarder og servicedeklarationer virker god. 
Spørgsmål 
Gruppen havde ingen spørgsmål. 
 
Gruppe 3 

Kommentarer 
· Det er vigtigt, at der henvises til lovgivningen i kvalitetsstandarderne. 
· Det er nødvendigt, at der i kvalitetsstandarderne er en letforståelig oversigt over, hvor borgeren kan finde 
mere information om lov og rettigheder.  
· Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne er let tilgængelige. 
· Ofte kender borgerne ikke loven. Brugerorganisationerne udfører et stort arbejde i forhold til at oplyse 
borgerne om deres rettigheder, så de kan få de ydelser, de har krav på.  
· Kvalitetsstandarderne skal også beskrive Kommunens forpligtelser. 
Spørgsmål 
· Hvorfor tales der ikke om tal? 
· Hvordan kan der laves en samlet kvalitetsstandard for så forskellige områder? 
 
Gruppe 4 
Kommentarer 
· Meget overordnet. 
· Rammer, der skal overholdes. 
· Nemmere at kommentere senere. 
· Svært at stille spørgsmål til rammerne/retningslinierne. 
· Svært at forholde sig til. 
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· Rettigheder og pligter. 
· Kvalitetsstandarderne skal tage udgangspunkt i den enkelte. 
· Hjælp til selvhjælp. 
· Dialog og ikke kun information. 
· Når der først går hul på bylden. 
· Udstikning af retningslinier - svært at stille spørgsmål til. 
· Det er svært at forholde sig til, inden vi kender rammerne. 
· I sidste ende at værdiansætte kvalitetsstandarderne. 
· Delmål/ambitioner. 
· Basale ting der skal opfyldes. 
Spørgsmål 
· Hvad med sparkravene? 
· Er økonomien kun til det grundlæggende? 
· Hvad er servicedeklarationer?  
· Hvad er forskellen mellem kvalitetsstandarder og servicedeklarationer? 
· Kan vi leve op til kvalitetsstandarderne? 
 
Gruppe 5 
Kommentar 
· Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem kvalitetsstandarderne og de ydelser, der leveres. 
Spørgsmål 
· Hvornår kan implementeringen begynde? 
 
Gruppe 6 
Kommentar 
· Oplægget gjorde det mere tydeligt, hvad en kvalitetsstandard er, og hvad den skal bruges til. 
Spørgsmål 
· Hvorfor er materialet fra den 18. juni 2007 ikke brugt (møde med MED-udvalg) – hvor er den røde tråd? 
 
Gruppe 7 
Kommentar 
· Det er vigtigt, at vi fik at vide, at kvalitetsstandarden er et overordnet dokument. 
· Det er vigtigt, at der er et fælles værdigrundlag. 
· En god start! 
Spørgsmål 
· Bliver der også lavet specielle kvalitetsstandarder for brugere og pårørende (brugernes rettigheder)? 
· Får brugerne besked om serviceniveauet – og hvordan?  
· Skal der laves flere kvalitetsstandarder, så hvert område får deres egne? 
· Bliver der en kobling fra servicedeklarationerne til Tilbudsportalen? 
 
 
Gruppe 8 
Kommentar 
· Den røde tråd fra kvalitetsstandarder og videre i systemet er vigtig – koblingen til servicedeklarationerne og 
Tilbudsportalen! 
Spørgsmål 
· Hvordan sikrer vi, at en enkel kvalitetsstandard ikke forenkler virkeligheden? 
 
De udvalgte kommentarer og spørgsmål 

Kommentarer Spørgsmål 

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem 
kvalitetsstandarden og de ydelser, borgeren 
modtager. 
 
Kvalitetsstandarden skal være en hjælp til brugeren. 
Den skal informere om rettigheder og pligter. 

Hvordan sikres sammenhængen mellem det, der 
står i kvalitetsstandarden og det, der foregår i 
praksis? 
 
Hvad skal materialet fra mødet d. 18. juni 2007 
(Møde med MED-udvalg) bruges til? Hvor er den 
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Det blev mere tydeligt, hvad en kvalitetsstandard er, 
og hvad den skal bruges til. 
 
Det er vigtigt, at der er et fælles værdigrundlag (på 
tværs af de tre områder). 
 
Det er vigtigt, at der er klarhed og tydelighed i 
kvalitetsstandarden, så man ikke ”lover for meget”. 
 
Det er svært at kommentere på det overordnede 
oplæg. 
 
Den røde tråd fra kvalitetsstandarderne og videre i 
systemet, f.eks. til servicedeklarationerne skal være 
tydelig. 
 
Det er vigtigt, at vi kan levere den ydelse, der er 
beskrevet i kvalitetsstandarden. 

røde tråd? 
 
Hvordan laver man en overordnet kvalitetsstandard 
for så forskellige områder? 
 
Hvordan sikrer vi, at kvalitetsstandarden kan 
”rumme” brugere med så forskellige behov? 
 
Hvornår kan implementeringen begynde? 
 
Skal vi lade os begrænse af økonomien? 
 
Hvordan sikrer vi, at en enkel kvalitetsstandard ikke 
forenkler virkeligheden? 

 

Opsamling fra gruppearbejde om den gode kvalitetsstandard 

Den gode kvalitetsstandard (gruppearbejde 2) 
 
Gruppe 1 
Indhold 
· Ikke kun ord – virkelighed 
· En beskrivelse af ”det vi gør” 
· En minimumsstandard 
· Rammer og visioner 
· Tydelighed 
· Ingen ”værdiord” eller ”gummiord” 
· Ej kun en beskrivelse af de fysiske ting 
· Overensstemmelse mellem kvalitetsstandard og lovgivningens ordlyd 
Form 
· ”På dansk” 
· Let læseligt 
· Ingen ”fine ord” 
· Præcist 
· Entydigt 
· Indbydende form med billedmateriale og farver 
· Ikke for meget på siderne 
· Overskuelighed 
· Enkelt 
Kommunikation 
· Let at ændre 
· Tilgængelighed 
· På hjemmesiden 
 
Gruppe 2 

Indhold 
· Skal indeholde en opsamling/resume 
· Skal indeholde henvisning til lovgrundlag – gerne en letforståelig udgave af loven 
· Skal indeholde en overordnet beskrivelse af, hvad Viborg Kommune vil 
· Skal indeholde en formålsbeskrivelse 
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· Skal indeholde beskrivelse af målsætninger, vision og strategi samt niveau for normering 
· Klageadgang skal være beskrevet 
· Skal indeholde adresser, telefonnumre og mailadresser samt beskrive, hvor borgeren kan henvende sig 
· Der skal være sammenhæng med de oplysninger, der er på tilbudsportalen 
Form 
· Overskuelig 
· Overskrifter 
· Billeder 
· ”Godt” layout 
· Skal være indbydende at se på 
· Gerne en pixiudgave 
Kommunikation 
· Skal være tilgængelig på alle offentlige steder 
· Skal gennemgås grundigt med nye brugere - eventuelt ved første møde med sagsbehandler 
· Skal være på viborg.dk 
· Formidling skal målrettes og tilpasses målgruppen 
 
Gruppe 3 
Indhold 
· Det skal være tydeligt, hvad Viborg Kommune kan tilbyde og hvorfor (så borgerne også kan se, hvor og 
hvorfor Viborg Kommunes serviceniveau afviger fra nabokommunens) 
· Svarfrister skal være tydelige på alle niveauer – både internt mellem afdelinger i Kommunen og i 
kommunikationen til borgerne. Der skal både være en min. og max. frist  
· Måske er der brug for en kvalitetsstandard for god sagsbehandling 
· Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne kan bruges som dokumentation for, hvad borgeren har ret til og 
hvorfor 
· Det skal være tydeligt, hvilke love og regler Kommunens beslutninger træffes ud fra  
· Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne følger lovens bogstaver 
· Det er vigtigt, at kvalitetsstandarder er let tilgængelige, f.eks. at der bruges store bogstaver, let sprog mv. 
Form 
· Der skal være en områdebaseret opdeling af kvalitetsstandarderne, så man kan tage det relevante ud - 
både på nettet og i papirform 
· Ikke hvid skrift på grøn baggrund, da det er meget svært for mange at læse 
· Kvalitetsstandarderne skal være let at opdatere i alle former, da der ofte kommer ændringer i love og 
regler. 
· Der skal benyttes symboler 
· Kvalitetsstandarderne skal skrives i et let sprog – Det er vigtigt, at det er nemt at læse 
· Der skal være en udgave i papirform 
Kommunikation 
· Man skal have kvalitetsstandarderne med hjem fra 1. møde med sagsbehandleren 
· Der skal laves en pixiudgave 
· Der kan eventuelt også laves en pixiudgave, som man kan bruge som omslag  
· Kvalitetsstandarderne skal laves i tre udgaver  
o En udgave, hvor alle kvalitetsstandarder er samlet  
o En udgave med hvert område 
o En pixiudgave 
· Der skal være netbaseret adgang til kvalitetsstandarderne 
 
Gruppe 4 

Indhold 
· God oversigt over ydelser, rettigheder og pligter med henvisning til lov §§ 
· Nævne ydelser 
· Rummelighed 
· Beskrivelse af serviceniveau, hvad kan man få, indsatsområder/prioriteringsområder 
· Hvad er Viborg Kommunes indsatsområde/prioriteringsområde 
· Tydelig beskrivelse af målgrupper 
· Henvise til lovtekst (Vejledningen skal være let læselig) 
· Beskrivelse af målgrupper 



[6] 
 

· En beskrivelse af hvilke ydelser Viborg Kommune kan levere 
· Information om rammer 
· For meget information - en balancegang - servicedeklarationerne skal være detaljerede 
· Indholdsfortegnelse 
· Pligter, tilbud og rammer 
· Klagevejledning: Hvordan gør man hvis man vil klage 
· Viden om ydelser 
· Nemt overblik over de tilbud, der findes 
· Tidsforbrug skal ikke nævnes – man visiterer til en ydelse (kan omregnes til brug for personalet) 
· Det er vigtigt, at hvert tilbud er baseret på det enkelte menneske (individuelt) 
Form 
· Let forståelig papirudgave med henvisning til uddybning på Viborg Kommunes hjemmeside 
· Populær udgave 
· Pixibog 
· Uddybning på hjemmesiden 
· Let forståelig tekst 
· Klart formuleret 
· Overskuelig at læse, bogstavstørrelse, tekstform, form/punktform, bred margen, design, en letlæselig 
typografi 
· Hjemmesiden skal give mulighed for at få læst teksten (blinde/svagtseende) 
· En udgave med blindskrift 
· Kombination af tekst og billeder 
· Oversættelse til udlændinge – eventuelt tolkebistand 
· Sagsbehandlerne orienterer om tilbud (frivillige foreninger) 
· Indbydende hjemmeside 
Kommunikation/proces 
· Tilgængelig på alle offentlige kontorer, de frivillige organisationer og på hjemmesiden 
· Biblioteker 
· Læger 
· Sagsbehandlere 
· Offentlige kontorer 
· Skal være let tilgængelig 
· På nettet med opslagsmulighed/gode søgemuligheder 
· Når man føler sig oplyst som borger, letter det samarbejdet 
· Hjælp fra de frivillige organisationer 
· Bedre samarbejde mellem det offentlige og de frivillige organisationer 
 
Gruppe 5 
Indhold 
· Sammenhæng i indsats 
· Værdigrundlag i forhold til arbejdet 
· Menneskesyn 
· Respekt  
· Livskvalitet 
· Forebyggelse 
· Valgmuligheder 
· Fleksibilitet 
Form 
· Let læselig 
· Let forståeligt 
· Simpel tilgang / overskuelig 
· Tænk på layout 
Kommunikation/proces 
· Inddragelse af og indflydelse fra brugerne 
· Indholdet skal være letlæseligt 
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Gruppe 6  

Indhold 
· Letlæseligt 
· Let forståeligt 
· Konkret i forhold til sprog – brug punktform 
· Nem at finde rundt i /overskuelig 
· Mulighed for at søge på stikord (indholdsfortegnelsen) 
· Henvisninger til § 
· Lovstof bagerst 
· Henvisning til, hvor der kan findes yderligere information (tlf. nr. afdeling mv.) 
Form 
· Der skal laves en udgave til synshandicappede og læsesvage – eventuelt på en cd 
· 8 hæfter + lille folder (appetitvækker) 
· Én samlet kvalitetsstandard A4/A5  
Proces /Kommunikation 
· Lægges på/ved/i: 
o Viborg Kommunes hjemmeside med links til forskellige aktuelle hjemmesider 
o De Frivilliges Hus 
o Biblioteket 
o Borgerservice 
o Varmestuer 
o Læger 
o Sygehus 
o Alle kommunale institutioner 
· Tilgængelig i det offentlige rum 
 
 
Gruppe 7 
Indhold 
· Det skal være tydeligt, hvilke rettigheder, muligheder og pligter man har 
· Der skal være sammenhæng i behandlingsmulighederne på tværs 
· Skal indeholde klare signaler om visitationsproceduren 
· Beskrive Kommunens værdisæt 
· Tydelige sagsgange 
· Der skal være sammenhæng i behandlingsmuligheder/sammenhæng på tværs 
Form 
· Letlæselig for alle målgrupper  
· Målrettet samarbejdspartnerne 
· Let tilgængelig 
· ”Indbydende” 
· Flotte farver 
· Logisk opbygget 
· Lommeformat 
Kommunikation/proces 
· Undervisning af brugere og pårørende skal være en del af formidlingen 
· Skal være tilgængelig på nettet / links på/til relevante steder 
· Offentlige institutioner, læger, sygehuse 
 
Gruppe 8 

Indhold 
· Ydelsesoversigt 
· Beskrivelse af rettigheder og pligter 
· Henvisninger til målgrupper og paragraffer 
· Beskrivelse af fysiske rammer, hygiejnemæssig standart og uddannelsesbaggrund 
· Ansvarsfordeling – administrationen, det politiske niveau og udvalg 
· Succeskriterier og opfølgning 
· Hvor ofte revideres kvalitetsstandarden? 
· Paragrafhenvisning 
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· Kontakt os på… 
Form 
· Kortfattet 
· Opdelt indhold 
· Layout med farve i forhold til indhold - hver paragraf har en farvekode) 
· Handicapvenlig opsætning  
· Papirform (pixiudgave, A5 ), netbaseret form, CD, pjecer 
· Let læselig 
· Let tilgængelig 
· Gennemskuelig 
· Henvisninger til mere uddybende materiale 
Kommunikation/Proces 
· Skal findes i bostederne, hos praktiserende læger, biblioteker, hos sagsbehandler, på hospitaler 
· Indholdet skal være enkelt, kort og redeligt 
 
De vigtigste kriterier: 

Indhold Form Proces/kommunikation 

Kvalitetsstandarden skal indeholde 
en beskrivelse af målsætninger, 
visioner og strategier  
 
Kvalitetsstandarden skal indeholde 
en beskrivelse af værdigrundlaget, 
menneskesyn og livskvalitet  
 
Det er vigtigt, at kvalitetsstandarden 
kan bruges til dokumentation - hvad 
har jeg ret til og hvorfor i Viborg 
Kommune? 
 
Kvalitetsstandarden skal indeholde 
en god oversigt over ydelser, 
rettigheder og pligter med 
henvisning til lovparagraffer 
 
Kvalitetsstandarden skal indeholde 
en beskrivelse af ydelser, tilbud og 
målgrupper 
 
Kvalitetsstandarden skal være 
overskuelig 
 
I kvalitetsstandarden skal det være 
tydeligt, hvilke rettigheder, pligter og 
muligheder, man har, ligesom der 
skal være sammenhæng i 
behandlingsmuligheder på tværs 
 
Kvalitetsstandarden skal være 
tydelig 

Digital og papir 
 
Udgave til synshandicappede og 
læsesvage (CD) 
 
Letlæselig for alle – målrettet 
målgruppen 
 
Overskuelighed 
 
Let tilgængelig 
 
Områdebaseret opdeling - man 
skal kunne tage det relevante ud 
både på nettet og i papirform, så 
den er let at læse 
 
Let forståelig papirudgave med 
henvisning til uddybning på 
Viborg Kommunes hjemmeside 
 
Overskuelighed 
· Billeder 
· Overskrifter 
· Layout 
· Henvisninger til andre steder, 
man kan henvende sig 

Tilgængelighed i det offentlige rum 
· Hjemmesider 
· Læger 
· Bibliotek 
· Kommunale institutioner 
 
Let tilgængelig – formidling målrettet 
målgrupper (hjemmeside, alle 
offentlige steder)  
 
Tilgængelighed 
 
Billeder og farvekoder 
· Letforståelig 
· Tilgængelig 
· Angivelse af ansvar 
 
Kvalitetsstandarden skal være 
tilgængelig på alle offentlige kontorer 
og frivillige organisationer samt på 
hjemmesiden 
 
Ved første møde med 
sagsbehandler udleveres en 
pixiudgave af kvalitetsstandarden 
 
Inddragelse og indflydelse 
 
Undervisning af brugere og 
pårørende skal være en del af 
formidlingen 
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Opsamling fra gruppearbejde om holdninger og synspunkter til 
kvalitetsstandarderne 

Støtte i eget hjem 
Lov om Social Service §§ 83 og 85 
Kommunen skal tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.  
Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til 
personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer. 
Hvad skal formålet med støtte i eget hjem være? 
Kompetence til at mestre hverdagslivet 
Støtte til sociale relationer (netværksskabende/modvirke isolation) 
Selvhjulpenhed 
Selvstændighed 
Øget livskvalitet 
Vedligeholde og udvikle kompetencer ift. den enkelte brugers behov 
Sætte fokus på den enkelte brugers ressourcer 
Sparring 
Rummelighed 
Forebygge mere indgribende foranstaltninger 
Skabe mulighed for at bo/forblive i eget hjem 
Hjælpespørgsmål: 
På hvilken måde bør støtte i eget hjem være en hjælp for målgruppen? 
Hvilke vanskeligheder bør støtte i eget hjem afhjælpe for målgruppen? 

 
Hvem skal kunne modtage ydelsen støtte i eget hjem?  

Det er defineret i loven 
Alle, der har et ønske om at bo i eget hjem 
Det er vigtigt at skelne mellem brugere med midlertidigt, langvarigt og vedvarende behov 
Det er vigtigt at være opmærksom på, både hvornår man går ind og yder støtte i eget hjem, men også 
hvornår man kan trække sig ud (når brugeren er selvhjulpen) 
Hjælpespørgsmål: 
Hvad forstår I ved varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 
ovenstående lovtekst? 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at modtage ydelsen støtte i eget hjem? 
Det er vigtigt at fokusere på brugerens behov – og ikke på brugerens diagnose 
Andre personer i husstanden skal indtænkes. Det er vigtigt, at aktivere andre i husstanden og have et 
godt samarbejde med dem - men andre i husstanden må ikke overtage fagpersonens rolle 
Der skal tages individuelt hensyn til de behov og muligheder, der er for at inddrage andre i husstanden 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør der sondres mellem midlertidigt eller varigt nedsat funktionsevne? 
I hvilke tilfælde bør andre personer i husstanden indtænkes? 

 
Hvordan skal ydelsen støtte i eget hjem udmåles? 
Behovsbestemt!  
Det er vigtigt, at der forud for udmålingen af ydelsen er lavet en afklaring/behovsanalyse 
Behovet fastlægges af myndigheden i samarbejde og dialog med brugeren 
Det er en god ide at gøre udmålingen af ydelsen tidsfokuseret – så bliver det ikke bare en sovepude, f.eks. 
kunne der laves en evaluering af behovet efter et halvt år 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan udmåles ydelsen mest hensigtsmæssigt? Bør udmålingen være tidsafgrænset eller 
behovsbestemt? 

Hvordan skal der visiteres til ydelsen støtte i eget hjem? 
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Det er vigtigt, at der følges op på visitationen (tidsfokusering) 
Dokumentation! 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør ind- og udvisitation foregå? 
Hvordan bør der følges op? 

Hvilke behov hos målgruppen bør støtte i eget hjem dække? 

Det er vigtigt, at fagpersonen støtter borgeren i det, der giver borgeren livskvalitet 
Det er vigtigt, at borger og fagperson har en dialog om, hvorfor støtten ydes (hvad er behovet og hvilke mål 
skal vi nå?) 
Er der nogen ting, man ikke vil støtte brugeren i? Ja, fagpersonalet skal også kunne sige fra ud fra en faglig 
vurdering 
Det er vigtigt, at der er tale om et samarbejde med fokus på støtte og træning - fagpersonen skal ikke 
”servicere” brugeren 
Det er vigtigt at være opmærksom på brugerens ønske 
Det er vigtigt, at der også ydes støtte i eget hjem efter kl. 16.00 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør støtte i eget hjem dække disse behov hos målgruppen? 
Hvilke behov skal støtte i eget hjem dække hos målgruppen? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglige vurdering og borgerens eget ønske? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal indgå i ydelsen støtte i eget hjem? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter indgå i ydelsen støtte i eget hjem? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal ikke indgå i ydelsen støtte i eget hjem? 

Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter ikke indgå i ydelsen støtte i eget hjem? 

Hvem skal levere ydelsen støtte i eget hjem? 

Såvel privat som offentligt ansatte fagpersoner (forudsætter godkendelse) 
Det er spændende med ”frit valg”, men det er problematisk, hvis der er en personlig relation mellem 
bruger og støtteperson 
Retten til det frie valg er spændende men giver udfordringer 
Det frie valg forudsætter, at de ydelser brugeren skal have leveret er klart defineret 
Det frie valg betyder, at kommunen får en tilsynsforpligtelse 
Det frie valg giver fleksibilitet 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der stilles til de personer, der udfører ydelsen? 
Hvor langt bør retten til frit valg gå? Bør brugeren selv kunne vælge, hvilken medarbejder der skal udføre 
ydelsen? 

Hvad skal ydelsen støtte i eget hjem koste for målgruppen? 

Nej, det skal som udgangspunkt ikke koste målgruppen noget at få støtte til de individuelt fastlagte behov 
(dog en vis egenbetaling plus betaling for støtteperson, hvis der er tale om træning til at køre med bus, tage 
på ferie, på cafe… etc.) 
Hjælpespørgsmål: 
Bør der eksistere former for egenbetaling for visse ydelser? 

Hvordan sikrer vi brugerindflydelse? 
Der skal samarbejdes om handleplanen 
Dialog i hverdagen 
Lydhørhed overfor brugernes ønsker 
Det er vigtigt at informere brugerne om deres rettigheder 
Såvel fagpersonens vurdering som brugerens ønsker skal fremgå af indstilling til visitationsudvalget 
Hjælpespørgsmål: 
Hvor stor indflydelse bør brugeren selv have med hensyn til, hvad der visiteres? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglige vurdering og brugerens egne ønsker? 

Hvordan skal der arbejdes med handleplaner? 
I dialog 
Samarbejde mellem bruger og fagperson 
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Der skal være fokus på den enkeltes behov 
Løbende opfølgning men minimum én og gerne to gange om året en opfølgning på mål og status 
Gerne løbende snak i dagligdagen 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der være til udarbejdelse af handleplaner? 
Hvem bør udarbejde handleplanerne? 
Hvilke redskaber bør indgå i arbejdet med handleplaner? 
Hvordan bør brugeren inddrages i udarbejdelsen af handleplanerne? 

Hvilken klageadgang skal brugeren have? 

Er der andre særlige forhold, der skal tages hensyn til? 

Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør der tages hensyn til disse forhold? 

Arbejdsgruppens medlemmer: 

Inga Eriksen 
Anni Hartung 
Susanne Andreasen 
Kirsten Fabian 
Kirsten Risager 
Dorte Øster 
John Leander Mikkelsen 
Rita Brix 
Birgit Højris 
Annette Holm 
 
Social behandling for stofmisbrug 

Lov om Social Service § 101 
Kommunen skal tilbyde social behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet om behandling skal iværksættes 
senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Det vil sige, at der er en behandlingsgaranti på 14 
dage.  
En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt 
behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret 
til. Behandlingsgarantien kan fraviges, hvis personen vælger et andet offentligt eller godkendt privat 
behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til.  
OBS: Det bemærkes, at der er lovkrav om udarbejdelse og indhold af kvalitetsstandarden for § 101. 
Kravene til indhold af kvalitetsstandarden dækkes via nedenstående spørgsmål. 
Medlemmerne af denne arbejdsgruppe har allerede på et tidligere tidspunkt gennemarbejdet emnerne jf. 
nedenfor. Medlemmerne forelagde dette materiale. Materialet binder tilbuddene sammen og vil i den 
nærmeste fremtid blive lagt på Rusmiddelcenterets hjemmeside. 
Arbejdsgruppen blev derfor enige om, at drøfte følgende 3 punkter: 
1. Diskutere og samarbejde med de frivillige organisationer 
2. Evalueringer 
3. Hvordan skabes en rød tråd, der giver mening for den enkelte borger, når de har brug for 
tilbuddene/hjælp? 
Ad. 1:  
· Der skelnes ikke mellem stof- og alkoholmisbrug 
· Ønsker hjælp til misbrugere efter behandling er afsluttet 
i. Hjælp til fastholdelse af livsstilsændringen 
ii. Reetablering af familierelationer/netværk 
· Større grad af samarbejde mellem Rusmiddelcenterets tilbud og de frivillige organisationer 
· Forslag om tværfagligt møde mellem Rusmiddelcenteret og de frivillige organisationer f.eks. 

én gang årligt 

· Ønsker beskrivelse af de frivillige organisationer i en lille pjece/link 
· Links til hinandens hjemmesider 
Ad. 2:  
· Det er vigtigt at evaluere og synliggøre resultatet og ikke mindst, at der rettes op på tingene 
· Private områder: Der er mange udbydere af tilbyd, men ingen kvalitetskrav 
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· Kunne der laves tiltag/tilsynsbesøg, samarbejdsaftaler? 
Ad. 3:  
· Overskuelighed 
o Tilbudsportal 
o Hjemmeside 
o Kvalitetsstandard 
o Servicedeklarationer 
· Hvordan? 
o Henvisninger i pjecer og links på hjemmesiderne. 
Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at kvalitetsstandarder også skal være gældende for Lov om Social 
service § 141 og § 142.  
Hvem kan modtage behandling?  

Hjælpespørgsmål: 
Findes der flere forskellige målgrupper opdelt efter f.eks. alder, misbrugsproblematik mv.? 
Hvilke forudsætninger og kriterier bør modtagerne opfylde? 
Bør der stilles krav om motivation hos modtageren? 

Hvad skal det overordnede formål med behandlingen være? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke værdier og normer bør indsatsen bygge på? 

Hvordan skal der visiteres til behandlingstilbuddene? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør der visiteres til et ambulant tilbud? 
Hvordan bør der visiteres til et døgnbehandlingstilbud? 

Hvordan skal der informeres om muligheden for frit valg? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør informationen foregå? 

Hvordan skal der arbejdes med handleplaner? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør der udarbejdes handleplaner? 
Hvordan bør der følges op på handleplanerne? 
Hvilke redskaber bør anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af og opfølgningen på handleplanerne? 

Hvordan skal vi sikre brugerinddragelse? 

Hjælpespørgsmål: 
Hvilke muligheder bør der være for brugerindflydelse? 

Hvilke regler skal der være for betaling for kost og logi mv.? 

Hjælpespørgsmål: 
Hvor meget bør brugeren betale for kost og logi? 

Hvilke muligheder skal der være for klageadgang for brugeren? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør klagemulighederne være? 

Hvilke faglige kvalifikationer skal personalet have? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke faggrupper bør være ansat? 
Hvad bør iværksættes for at sikre kompetenceudvikling? 

Hvordan skal vi sikre opfølgning (monitorering) på indsatsen? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvem bør følge op på indsatsen? 
Hvor ofte bør der følges op på indsatsen? 

Hvordan skal vi sikre opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens eventuelle 
hjemmeboende børn under 18 år? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvad bør iværksættes for at sikre opmærksomheden herpå? 
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Hvad skal målsætningen for den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet være? 

Hjælpespørgsmål: 
Hvilken rolle bør forebyggelse spille? 

Revision af kvalitetsstandarden 

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at kvalitetsstandarden for § 101 skal revideres minimum hvert andet 
år. Der er ligeledes lovkrav om, at repræsentanter for brugere og eventuelt deres pårørende inddrages 
ved revisionen af kvalitetsstandarden. 

 
Arbejdsgruppens medlemmer: 
Anja Thomsen 
Jan Kristensen 
Jytte Pilgaard 
Rikke Kold 
Dirch Petersen 
Per Kratmand 
 
Beskyttet beskæftigelse 
Lov om Social Service § 103 
Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse 
på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.  
Kommunen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.  
Hvad skal formålet med beskyttet beskæftigelse være? 
Livsindhold/livskvalitet 
Fastholdelse – hvis personen ønsker det 
Socialt samvær 
Behov for at bidrage efter bedste evne 
Arbejdsindhold/også den sociale side 
Behøver ikke i traditionel forstand at være lønsomt 
Brug for at vide, at der er brug for en 
Arbejdstid efter behov og evne 
At der ikke stilles større krav end personen kan indfri 
Aftale med arbejdsgiver – giver indhold i tilværelsen 
Se på evner, lyst, interesser (jobkonsulent + institution) 
Hjælpespørgsmål: 
På hvilken måde bør beskyttet beskæftigelse være en hjælp for målgruppen? 
Hvilke vanskeligheder bør beskyttet beskæftigelse afhjælpe for målgruppen? 
For hvem er det en værdi at være i beskyttet beskæftigelse – brugeren, pårørende, personalet? 

Hvem kan modtage ydelsen beskyttet beskæftigelse?  

Personer, der rammes af sygdom, og ikke er i stand til at bevare et job på almindelige vilkår 
Personer, der, pga. forskellige handicap, ikke kan få job på almindelige vilkår 
Personer, der får pension 
Personer, der er højt begavede (f.eks. autister) og ikke magter et ”normalt” job 
Det skal fremgå af kvalitetsstandarden hvilke personer, der er omfattet ifølge lovens tekst (loven skal 
”passe” til personen) 
Man skal holde sig inden for lovens rammer 
Hjælpespørgsmål: 
Hvad forstår I ved varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 
ovenstående lovtekst? 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at modtage ydelsen beskyttet beskæftigelse? 
Personen skal modtage pension 
Alle førtidspensionister har som udgangspunkt ret til beskyttet beskæftigelse – men personen skal ville det 
Personer der er handicappede og ikke kan tage et job på almindelige vilkår 
Hjælpespørgsmål: 
I hvilken grad bør funktionsevnen være nedsat for at udløse ydelsen? 
Hvilke særlige sociale problemer bør være til stede for at udløse ydelsen? 
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Hvordan skal ydelsen beskyttet beskæftigelse udmåles? 
Ydelsen skal tilpasses den enkeltes behov (individuelt) 
Ydelsen skal tillempes de almindelige vilkår – det er arbejdsgiver, der leder og fordeler arbejdet 
Hvis en person f.eks. først ”fungerer” over middag, skal det være accepteret 
Det skal være muligt at købe timer (plads), der er tilrettelagt efter den enkelte person 
Det vil være muligt at udvide antallet af personer, der får ydelsen hvis arbejdstiden kan tilpasses 
Det er VIGTIGT med individuelle behov 
Holdes fast i hverdagen – på det niveau man hører til 
Det er vigtigt, at det er i samarbejde med andre – det er ikke altid den enkelte vurderer sine egne evner 
korrekt 
Der skal ske en opfølgning efter 3. måneder ved ”nystart” ellers efter individuelt behov – min. 1 x årligt 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør ydelsen udmåles mest hensigtsmæssigt? 
Hvordan bør der vægtes mellem fleksibilitet for brugeren og tilrettelæggelsen af ydelsen – bør det være 
muligt at være i beskyttet beskæftigelse på halv tid, evt. kun om eftermiddagen? 

Hvordan skal der visiteres til ydelsen beskyttet beskæftigelse? 

Via sagsbehandler i samarbejde med personen 
Det er vigtigt, at der bliver lyttet til personen 
Brugerinddragelse 
Det skal være et samarbejde mellem sagsbehandler og personen 
Der skal ses på personens ressourcer 
Individuel opfølgning mindst 1 x årligt 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør ind- og udvisitation foregå? 
Hvordan skal der sikres opfølgning? 

Hvilke behov hos målgruppen bør beskyttet beskæftigelse dække? 
At der er brug for en 
Indhold i hverdagen 
Livskvalitet 
At personen får mulighed for at bruge sine evner 
Selvværd 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør beskyttet beskæftigelse dække disse behov hos målgruppen? 
Hvilke behov skal beskyttet beskæftigelse dække hos målgruppen? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglige vurdering og brugerens eget ønske? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal indgå i ydelsen beskyttet beskæftigelse? 
De skal være meningsfyldte 
Udfordrende – under hensyn til folks ressourcer (skal afdækkes inden) 
Rigtigt arbejde – eller noget der er fritidsrelateret 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter indgå i ydelsen beskyttet beskæftigelse? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal ikke indgå i ydelsen beskyttet beskæftigelse? 

Svært at afgrænse – tilpasses den enkelte 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter ikke indgå i ydelsen beskyttet beskæftigelse? 

Hvem skal levere ydelsen beskyttet beskæftigelse? 

Både kommunale og private arbejdsgivere 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der stilles til de personer, der udfører ydelsen? 
Hvor langt bør retten til frit valg gå? Bør brugeren selv kunne vælge hvilken type beskyttet beskæftigelse 
han/hun ønsker? 

Hvad skal beskyttet beskæftigelse koste for målgruppen? 
Personen skal betale for egne udgifter som f.eks. frokost 
Hjælpespørgsmål: 
Bør der findes typer af egenbetaling i forbindelse med beskyttet beskæftigelse? 
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Hvilke typer af egenbetaling bør findes i forbindelse med beskyttet beskæftigelse, fx frokost? 

Hvilke former for aflønning skal der være? 

Aflønning skal afhænge af formen for ansættelse 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilken rolle kan aflønningsformen tænkes at spille for brugeren? 

Hvordan skal vi sikre brugerindflydelse? 
Personen skal have frit valg indenfor eksisterende muligheder – der skal så vidt muligt tages hensyn til 
den enkeltes muligheder og interesser 
Hjælpespørgsmål: 
Hvor stor indflydelse bør brugeren selv have med hensyn til, hvad der visiteres? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglige vurdering og brugerens egne ønsker? 

Hvordan skal der arbejdes med handleplaner? 
Gruppen nåede ikke spørgsmålet 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der være til udarbejdelse af handleplaner? 
Hvem bør udarbejde handleplanerne? 
Hvilke redskaber bør indgå i arbejdet hermed? 
Hvordan bør brugeren inddrages i udarbejdelsen af handleplanen? 

Er der andre særlige forhold der skal tages hensyn til? 
Definitionerne skal være på plads m.h.t. beskyttet beskæftigelse 
I forhold til Kvalitetsstandarden skal paragrafferne være på plads  
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør der tages hensyn til disse forhold? 

Hvor ofte bør kvalitetsstandarden revideres? 

Mindst 1 x årligt 
Hjælpespørgsmål: 
Hvem bør inddrages ved revision af kvalitetsstandarden? 

Arbejdsgruppens medlemmer: 
Aase Larsen, Visitation Social 
Ingelise Jacobsen, FAP 
Peter Nielsen, Landsforeningen Autisme - Kredsforening Viborg 
Vagn Jørgensen, Handicaprådet 
Ole Schmidt, Lokalforeningen Ligeværd 
Rikke Cramer Christiansen, Socialudvalget 
Kenneth Mortensen, Socialudvalget 
 
Aktivitets- og samværstilbud 

Lov om Social Service § 104 
Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene. 
Hvad skal formålet med aktivitets- og samværstilbud være? 
Skabe identitet i et arbejdsfællesskab/aktivitetstilbud 
Livskvalitet 
Struktur og indhold i hverdagen 
Indgå i gruppe 
Samspil med andre / netværk 
Vigtigt med miljøskifte 
Brugeren i centrum 
Fleksibilitet 
Individuel åbningstid – eftermiddag/aften 
Hjælpespørgsmål: 
På hvilken måde bør aktivitets- og samværstilbud være en hjælp for målgruppen? 
Hvilke vanskeligheder bør aktivitets- og samværstilbud afhjælpe for målgruppen? 
For hvem er det en værdi at være i aktivitets- og samværstilbud – brugeren, pårørende, personalet? 
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Hvem skal modtage ydelsen aktivitets- og samværstilbud?  
Ligger i lovgivningen 
Hjælpespørgsmål: 
Hvad skal der til for, at den fysiske eller psykiske funktionsevne er betydeligt nedsat? 
Hvilke sociale problemer kan karakteriseres som særlige? 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at modtage ydelsen aktivitets- og samværstilbud? 
Ligger i lovgivningen 
Hjælpespørgsmål: 
I hvilken grad bør funktionsevnen være nedsat for at udløse ydelsen? 
Hvilke særlige sociale problemer bør være til stede for at udløse ydelsen? 

Hvordan skal ydelsen aktivitets- og samværstilbud udmåles? 

Tilbuddene tilrettes, så de tager hensyn til den enkelte 
Ved opstart gennemføres interview/uddybende samtale med bruger og pårørende, hvor behov og ønsker 
kommer frem 
Skabe kvalitet i tilbuddene 
Nye krav til myndighedsdelen, da alle sagsbehandlere skal være i stand til at give samme information 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan udmåles ydelsen mest hensigtsmæssigt? 
Bør udmålingen være tidsafgrænset eller behovsbestemt? 
Hvordan bør der vægtes mellem fleksibilitet for brugeren og tilrettelæggelsen af ydelsen? Bør det være 
muligt at være i aktivitets- og samværstilbud på halv tid, evt. kun om eftermiddagen? 

Hvordan skal der visiteres til ydelsen aktivitets- og samværstilbud? 

Visitationen skal foregå, så alle sagsbehandlere visiterer ud fra samme baggrund.  
Der er forslag om, at sagsbehandlere ikke skulle kunne rådgive og vejlede inden for mange og store 
lovområder, da der er risiko for, at der derved ikke gives samme information 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør ind- og udvisitation foregå? 
Hvordan skal vi sikre opfølgning? 

Hvilke behov bør aktivitets- og samværstilbud dække hos målgruppen? 
Det skal afklares ved samtaler med den enkelte, hvilke behov/ønsker der er til tilbuddene 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør aktivitets- og samværstilbud dække disse behov hos målgruppen? 
Hvilke behov skal aktivitets- og samværstilbud dække hos målgruppen? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglige vurdering og brugerens egne ønsker? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal indgå i ydelsen aktivitets- og samværstilbud? 

Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter indgå i ydelsen aktivitets- og samværstilbud? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal ikke indgå i ydelsen aktivitets- og samværstilbud? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter ikke indgå i ydelsen aktivitets- og samværstilbud? 
Bør brugere, der er visiteret til ydelsen personlig hjælp, kunne modtage denne, mens han/hun er i aktivitets- 
og samværstilbud? 

Hvem skal levere ydelsen aktivitets- og samværstilbud? 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der stilles til de personer, der udfører ydelsen? 
Hvor langt bør retten til frit valg gå? Bør brugeren selv kunne vælge, hvilket aktivitets- og samværstilbud 
han/hun vil bruge? 

Hvad skal et aktivitets- og samværstilbud koste for målgruppen? 

Hjælpespørgsmål: 
Bør der eksistere former for egenbetaling? 
Hvilke former for egenbetaling bør der være, f.eks. betaling for kost? 

Hvordan skal vi sikre brugerindflydelse? 
Der stilles forslag om fremtidsværksteder og brugerråd og bruger-/pårørenderåd 
At der i hverdagen er valgmuligheder 
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Hjælpespørgsmål: 
Hvor stor indflydelse bør brugeren have med hensyn til, hvad der visiteres? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglig vurdering og brugernes egne ønsker? 

Hvordan skal der arbejdes med handleplaner? 

Fælles standarder 
Der bør også ske en evaluering af målsætning/handleplan for hjemmeboende brugere 
Målsætning for formål med aktivitet 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der være til udarbejdelsen af handleplaner? 
Hvem bør udarbejde handleplanerne? 
Hvilke redskaber bør indgå i arbejdet med handleplaner? 
Hvordan bør brugeren inddrages i udarbejdelsen af handleplanerne? 

Hvilken klageadgang skal brugeren have? 

Klageadgangen er til Det Sociale Nævn 

Er der andre særlige forhold, der skal tages hensyn til? 

Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør der tages hensyn til disse forhold? 

Hvor ofte bør kvalitetsstandarden revideres? 

Hjælpespørgsmål: 
Hvem bør inddrages ved revision af kvalitetsstandarden? 

Arbejdsgruppens medlemmer: 
Jane Aslaug 
Ingeborg Spanggaard 
Tove Welander 
Frands Frydendal 
Helle Hansen 
Sys Preem 
Ole Hansen 
Karen Andersen 
 
Midlertidigt botilbud 
Lov om Social Service § 107 
Kommunen kan vælge at tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.  
Kommunen skal dog tilbyde midlertidigt ophold til visse grupper af personer. Det drejer sig om 
· personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til 
almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig 
støtte, og  
· personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje 
eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.  
Hvad skal formålet med et midlertidigt botilbud være? 
At målgruppen opnår en evne til at mestre eget liv 
At brugeren gennemgår en udvikling i den tid han/hun er i botilbuddet 
At beboeren bliver i stand til at flytte tilbage til eget hjem 
At der kan ske en afklaring af beboerens muligheder og behov, så han/hun efterfølgende kan få det tilbud, 
der passer bedst 
Det er væsentligt at opholdet er midlertidigt – beboeren er så at sige undervejs i en udvikling mod noget 
andet 
Hjælpespørgsmål: 
På hvilken måde bør et midlertidigt botilbud være en hjælp for målgruppen? 
Hvilke vanskeligheder bør et midlertidigt botilbud afhjælpe for målgruppen? 

Hvem skal modtage ydelsen midlertidigt botilbud?  
Personer med et udviklingspotentiale på den måde, at det på sigt vurderes at være muligt at forbedre 
evnen til at meste eget liv 
Personer med motivation for at udvikle sig 
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Personer med selverkendelse og selvindsigt i forhold til deres situation 
Hjælpespørgsmål: 
Hvornår bør brugeren tilbydes et midlertidigt botilbud, og hvornår bør brugeren tilbydes et 
længerevarende botilbud? 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at modtage ydelsen midlertidigt botilbud? 
Motivation 
Udviklingspotentiale 
Hjælpespørgsmål: 
Bør bestemte kriterier med hensyn til diagnose og alder være opfyldt? 
Bør der stilles krav til brugerne med hensyn til deres motivation i forhold til dele af ydelsen f.eks. at deltage i 
fællesaktiviteter? 

Hvordan skal ydelsen udmåles? 
På botilbuddet udarbejdes individuelle personlige handleplaner, som revideres med faste (korte) 
tidsintervaller 
Handleplanerne er udgangspunkt for konkrete mål og delmål for den enkelte beboer 
Handleplanerne og målene er udgangspunkt for, hvordan ydelsen udmåles 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan udmåles ydelsen mest hensigtsmæssigt? 
Hvor lang tid bør ”midlertidig” være? 

Hvordan skal der visiteres til ydelsen midlertidigt botilbud? 
Vigtigt at der er et tæt samarbejde mellem myndigheden (bestiller) og de faglige afdelinger (udfører), så der 
visiteres til det bedst egnede tilbud 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør ind- og udvisitation foregå? 
Hvordan bør opfølgning sikres? 

Hvilke behov hos målgruppen bør et midlertidigt botilbud dække? 

Behovene afhænger af den konkrete person og skal beskrives i forbindelse med visitationen 
Hjælpe borgeren til at opnå egne mål 
Træning i sociale færdigheder 
Træning i at færdes i byen 
Træning i at leve med egen sygdom 
Botræning 
Støtte til at mestre hverdagen 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør et midlertidigt botilbud dække disse behov hos målgruppen? 
Hvilke behov hos målgruppen skal et midlertidigt botilbud dække? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglige vurdering og brugerens egne ønsker? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal indgå i ydelsen midlertidigt botilbud? 

Som ovenfor 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter indgå i ydelsen midlertidigt botilbud? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal ikke indgå i ydelsen midlertidigt botilbud? 
Man kan ikke få gjort tingene for sig 
Opgaverne og aktiviteterne tager udgangspunkt i ”hjælp til selvhjælp” 
Det er ikke et hotel eller pensionat 
Rengøring indgår ikke – men der kan godt indgå rengøring sammen med beboeren, det vil sige beboeren 
indgår aktivt i opgaven og rengøring bliver dermed en pædagogisk opgave 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter ikke indgå i ydelsen midlertidigt botilbud? 

Hvem skal levere ydelsen midlertidigt botilbud? 
Personalet skal have højt fagligt niveau 
Private leverandører hilses velkommen 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der stilles til de personer, der udfører ydelsen? 
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Hvor langt bør retten til frit valg gå? Bør brugeren selv kunne vælge, hvilket midlertidigt botilbud han/hun skal 
tilbydes? 

Hvilke regler skal der være for betaling af ophold og kost på et midlertidigt botilbud? 
Beboerne betaler husleje, ligesom der er betaling for kost 
Melder man fra til måltider er der tilbagebetaling 
Hjælpespørgsmål: 
Bør brugeren kunne fravælge f.eks. kost? 

Hvordan skal vi sikre brugerindflydelse? 

Beboerne indgår aktivt i udarbejdelsen af handleplanerne 
Beboerne deltager i fællesmøder, husmøder og brugerråd 
Beboerne deltager ved ansættelsessamtaler 
Hjælpespørgsmål: 
Hvor stor indflydelse bør brugeren selv have med hensyn til hvad der visiteres? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglig vurdering og brugernes egne ønsker? 

Hvordan skal der arbejdes med handleplaner? 

Handleplanerne er centrale for indsatsen 
Udarbejdelsen skal ske i tæt samarbejde med beboeren 
Handleplanen kan munde ud i en kontrakt, som specificerer de mål, der skal arbejdes hen imod og de 
krav, der i den forbindelse stilles til beboeren 
Handleplanerne evalueres med korte intervaller for at følge op på, om der sker en udvikling i forhold til 
målene 
Sagsbehandleren skal også inddrages i udarbejdelsen og opfølgningen på handleplanerne 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der være til udarbejdelsen af handleplaner? 
Hvem bør udarbejde handleplanerne? 
Hvilke redskaber bør indgå i arbejdet hermed? 
Hvordan bør brugeren blive inddraget i udarbejdelsen af handleplanerne? 

Hvilken klageadgang skal brugeren have?  
Klageadgangen er lovbestemt – og tilstrækkelig 

Er der andre særlige forhold, der skal tages hensyn til? 

Nogle beboere har lejlighed ved siden af 
Netværkssamarbejde 
Ture ud af huset 
Ferieophold 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør der tages hensyn til disse forhold? 

Hvor ofte bør kvalitetsstandarden revideres? 
Ved at revidere en gang årligt sikrer man hyppigere forbedring og tilpasning 
En årlig revidering kræver mange ressourcer 
Kunne være en ide at revidere en gang efter det første år for at opfange eventuelle ”dumme” begynderfejl 
På sigt vil det nok være tilstrækkeligt med en revision hvert andet år 
Der bør være samme hyppighed for revidering for alle kvalitetsstandarder 
Hjælpespørgsmål: 
Hvem bør inddrages ved revision af kvalitetsstandarden? 

Arbejdsgruppens medlemmer: 

Erik Jensen, Visitation Social 
Dorthe Hamrum, Social indsats 
Jan Stig Andersen, FAP 
Cate Schnoor, Rosengården 
Conny Dalsgaard, Grundtvigsvej 
Heidi Albertsen, Søbo 
Sonja Iverholdt, Stokrosevej 
Jette Lauritsen, Stokrosevej 
Jane Buchholzer, Stokrosevej 
Birgith Langballe, Åvang 
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Længerevarende botilbud 

Lov om Social Service § 108 
Kommunen skal tilbyde ophold i længerevarende botilbud til personer, som på grund af betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner 
eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.  
Personer, som er visiteret til et længerevarende botilbud, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden 
kommune, hvis han/hun ønsker at flytte. Retten til frit valg gælder også personens ægtefælle, samlever 
eller registrerede partner, og hvis det ønskes, at denne fortsat skal indgå i husstanden skal det 
længerevarende botilbud være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller 
sindslidelse dør, har den efterlevende person ret til at blive boende. 
OBS: Det bemærkes, at der er lovkrav om udarbejdelse og indhold af kvalitetsstandarden for § 108. 
Kravene til indhold af kvalitetsstandarden dækkes via nedenstående spørgsmål. 
Hvilke ydelser skal Viborg Kommunes længerevarende botilbud indeholde? 

Støtte – vejlede – undervise – træne i daglig levevis 
Kompensere for handicap og udviklingstrin således at personen får samme muligheder som andre 
borgere 
Livskvalitet 
Medbestemmelse – medindflydelse – livskvalitet 
Forskellige former for udvikling 
Individuelt udgangspunkt i funktionsniveau 
Ud af huset aktiviteter 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilket omfang bør ydelserne have? 
Hvordan bør ydelserne udføres? 

Hvilke krav skal vi stille til de fysiske rammer i et længerevarende botilbud? 

2-rumslejlighed, eget bad, køkken 
Plads til at være alene og fællesarealer til samvær  
Plads til hjælpemidler 
Udenomsarealer med skyggeplads  
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør vi stille til boligernes fysiske rammer? 
Hvilke krav bør vi stille til fællesfaciliteternes fysiske rammer? 

Hvordan skal der visiteres til et længerevarende botilbud? Der er i foråret 2007 udarbejdet procedure 
for visitation til et længerevarende botilbud 
Visitator skal være velorienteret om boformer (indhold og tilbud) 
Sikre det rette tilbud til den enkelte borger 
Bostedets leder høres i forhold til matching  
Mulighed for revisitering 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke særlige forhold bør man være opmærksomme på fx bisidder, værgemål, partshøring? 

Hvilke(n) målsætning(er) skal der være for de længerevarende botilbud? 
Give gode rammer for et godt liv 
Udviklende for den enkelte beboer 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke indsatsområder bør være i fokus i de længerevarende botilbud? 

Hvordan skal der arbejdes med handleplaner i de længerevarende botilbud? 
Brugerne/beboerne inddrages i videst mulig omfang, understøttes pædagogisk og visuelt 
Skal være tidsafgrænset med opfølgningsdato 
Pårørende - myndighedsindehaver inddrages 
Udarbejdes i samarbejde mellem borger, sagsbehandler, personale. 
Standardiseret (samme sprog) 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør handleplaner udarbejdes? 
Hvilke redskaber bør indgå i arbejdet hermed? 
Hvordan bør der følges op på handleplanerne? 
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Hvordan skal vi sikre brugerindflydelse? 
Brugerråd, husmøder, beboermøder 
Sikre et forum hvor beboeren kan komme til orde 
Handleplansmøder 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke muligheder bør der være for brugerindflydelse? 

Hvordan skal sagsbehandlingen foregå? 

Sagsbehandleren skal være velorienteret om de tilbud, der er i Viborg Kommune 
Borgeren, bisidderen, pårørende inddrages 
Sagsbehandleren bør have specialviden og specifik viden i forhold til ekspertise på området 
Hvilke muligheder for klageadgang skal der være for brugeren? 

Pårørende og bisidder skal have klageadgang 
Ret til at klage hvis tilbuddet ikke lever op til kvalitetsstandarden 
Ret til bisidder 
Sikre at der er sammenhæng mellem tilbud og standard 
Click på nettet 

Revision af kvalitetsstandarden 

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at kvalitetsstandarden for § 108 skal revideres minimum hvert andet år. 
Der er ligeledes lovkrav om, at repræsentanter for brugere og eventuelt deres pårørende inddrages ved 
revisionen af kvalitetsstandarden. 

Arbejdsgruppens medlemmer: 
Anne Vind - leder Fynbohus 
Tove Gejl - leder Kærsangervej 
Linda Nørgaard - stedfortræder Skaglen/Tårnly 
Mariann Nielsen - gruppekoordinator Søbo 1 
Karen Hedegaard Jensen – medarbejder Hedevænget 
Johannes Olsen - pårørende Kærsangervej 
Birthe Frederiksen - pårørende Gudenåvej 
 
Længerevarende botilbud 

Lov om Social Service § 108 
Kommunen skal tilbyde ophold i længerevarende botilbud til personer, som på grund af betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner 
eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.  
Personer, som er visiteret til et længerevarende botilbud, har ret til et tilsvarende tilbud i en anden 
kommune, hvis han/hun ønsker at flytte. Retten til frit valg gælder også personens ægtefælle, samlever 
eller registrerede partner, og hvis det ønskes, at denne fortsat skal indgå i husstanden skal det 
længerevarende botilbud være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller 
sindslidelse dør, har den efterlevende person ret til at blive boende. 
OBS: Det bemærkes, at der er lovkrav om udarbejdelse og indhold af kvalitetsstandarden for § 108. 
Kravene til indhold af kvalitetsstandarden dækkes via nedenstående spørgsmål. 
Hvilke ydelser skal Viborg Kommunes længerevarende botilbud indeholde? 

Personlig hygiejne 
Social færdighedstræning 
Psykisk pleje og omsorg  
Psykiatrisk førstehjælp 
Hjælp til selvhjælp og selvstændighedstræning 
Praktisk bistand 
Aktivitetstilbud/beskæftigelse (miljøskift) 
Deltagelse i samfundslivet 
Ferieafholdelse 
Meningsfulde aktiviteter i hverdagen 
Økonomi 
Transport 
I samarbejde med brugeren 
Forældre/pårørende skal have indflydelse 
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Hjælpespørgsmål: 
Hvilket omfang bør ydelserne have? 
Hvordan bør ydelserne udføres? 

Hvilke krav skal vi stille til de fysiske rammer i et længerevarende botilbud? 

Boligernes fysiske rammer: 
Handicapvenlige 
To rum plus badeværelse 
Arbejdsmiljømæssig korrekte 
Fællesfaciliteternes fysiske rammer: 
Handicapvenlige 
Målrettet målgruppens behov 
Arbejdsmiljømæssig korrekte 
Brugere skal have indflydelse på indretningen 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør vi stille til boligernes fysiske rammer? 
Hvilke krav bør vi stille til fællesfaciliteternes fysiske rammer? 

Hvordan skal der visiteres til et længerevarende botilbud? Der er i foråret 2007 udarbejdet procedure 

for visitation til et længerevarende botilbud 
Central visitationsudvalg med bredt kendskab til tilbuddene 
I dialog med borgeren 
I dialog med tilbuddene 
Fuld information om borgerens rettigheder vedr. bisidder mv. 
Hjælp til at anke afgørelse 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke særlige forhold bør man være opmærksomme på fx bisidder, værgemål, partshøring? 

Hvilke(n) målsætning(er) skal der være for de længerevarende botilbud? 
Skabe meningsfulde hverdagsliv 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke indsatsområder bør være i fokus i de længerevarende botilbud? 

Hvordan skal der arbejdes med handleplaner i de længerevarende botilbud? 

I samarbejde med brugeren og pårørende, hvis det ønskes (eksterne bisiddere) 
Mål – middel – metode (sammenhæng) 
Én definition af ordene handleplan og serviceskema 
Der skal være et tæt samarbejde/god proces omkring handleplanssamarbejdet 
Opfølgning 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør handleplaner udarbejdes? 
Hvilke redskaber bør indgå i arbejdet hermed? 
Hvordan bør der følges op på handleplanerne? 

Hvordan skal vi sikre brugerindflydelse? 

Formelt kontaktforum mellem brugere og pårørende og det politiske niveau 
Indflydelse på ansættelse af basispersonale 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke muligheder bør der være for brugerindflydelse? 

Hvordan skal sagsbehandlingen foregå? 

Borgeren skal høres inden visitationen træffer beslutning – et supplement til sagsbehandlerens 
oplysninger 
Hvilke muligheder for klageadgang skal der være for brugeren? 

 
Revision af kvalitetsstandarden 
Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at kvalitetsstandarden for § 108 skal revideres minimum hvert andet år. 
Der er ligeledes lovkrav om, at repræsentanter for brugere og eventuelt deres pårørende inddrages ved 
revisionen af kvalitetsstandarden. 

Kvindekrisecentre 
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Lov om Social Service § 109 
Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om 
vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, 
og de modtager under opholdet omsorg og støtte.  
Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige 
myndigheder.  
Lederen træffer afgørelse om optagelse.  
OBS: Det bemærkes, at der er lovkrav om udarbejdelse og indhold af kvalitetsstandarden for § 109. 
Kravene til indhold af kvalitetsstandarden dækkes via nedenstående spørgsmål. 
Hvilke tilbud skal der gives til målgruppen (kvinder og børn) ved ophold på Viborg Krisecenter? 

Til kvinderne: 
· midlertidigt ophold på centret 
· sikkerhed (en kerneydelse) 
· en kontaktperson under hele forløbet 
· praktisk hjælp 
· reetablering 
· efterværn 
· psykologhjælp 
Til børnene: 
· en kontaktpædagog (skal være en anden end morens kontaktperson) 
· samtaler 
· aktiviteter 
· sikkerhed (en kerneydelse) 
· psykologhjælp 
Derudover skal personalet lave en underretning, hvis dette er nødvendigt eller evt. tage kontakt til 
socialvagten. 
Pt. har kvindekrisecentret ikke mulighed for at give brugerne tilstrækkeligt psykologhjælp. Derudover er 
bemandingen i weekenden ikke så god som ønsket. 
Gruppen diskuterede også vigtigheden af, at få fat i disse kvinder før de får et akut behov for ophold på 
krisecentret. Ingen i gruppen mente, at dog at det er krisecentrets opgave. 
Gruppen ønskede også, at man tænker over, hvilke tilbud man kunne give manden, selvom det ikke er et 
tilbud, der kan løses af krisecentret. 
Hjælpespørgsmål: 
Hvad bør være Viborg Krisecenters kerneydelser? 
Hvilke ydelser bør Viborg Krisecenter levere under opholdet? 
Hvilke ydelser bør Viborg Krisecenter levere efter opholdet? 

 
Hvad skal den overordnede målsætning være for Viborg Kvindekrisecenter? 

Den overordnede målsætning bør være at hjælpe kvinder, der har behov for hjælp til at få et liv uden vold 
Målsætningen skal bygge på følgende værdier: 
· ordentlighed 
· respekt uanset herkomst, religion osv. 
· Støtte 
· Tillid 
· tryghed 
· Respekt for valg  
· Hjælp til selvhjælp 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke overordnede prioriteringer bør ligge bag indsatsen? 
Hvilke værdier bør indsatsen bygge på? 
Hvilke normer bør indsatsen bygge på? 

Hvordan skal proceduren for henvendelse til Viborg Krisecenter være? 
Alle bør kunne henvende sig til krisecentret i døgnets 24 timer. 
Der skal altid være en åben dør, og alle skal hjælpes med mindre der er tale om, at den der henvender 
sig har et 
· synligt aktivt misbrug 
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· er psykisk syg 
· tydeligvis ikke har brug for den type hjælp krisecentret kan tilbyde 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør målgruppen kunne henvende sig til Viborg Krisecenter? 
Hvem bør kunne få ophold på Viborg Krisecenter? 

Hvordan skal betaling for ophold og kost på Viborg Krisecenter foregå? 

Gruppen var enige om, at brugerne skal betale det de kan. Hvis de kan betale for kosten, så bør de også 
gøre det. Kan de ikke betale, så skal der betales for dem. 
Hjælpespørgsmål: 
Hvad bør der betales for, f.eks. for ophold og kost? 
Hvordan bør betaling finde sted? 

Hvor mange pladser råder Viborg Krisecenter over? 
9 - 5 pladser til kvinder og 4 til børn. 
Der er en gennemsnitlig belægningsprocent på 95 %. Der er ikke et akut behov for flere pladser, men 
man kunne evt. undersøge om den nuværende pladsfordeling med 5 pladser til kvinder og 4 børnepladser 
er hensigtsmæssigt. 
Hvis nogle kvinder henvender sig og centret ikke har flere pladser, så vil der blive fundet en plads på et 
kvinde krisecenter i en anden by.  
Hjælpespørgsmål: 
Hvor mange pladser bør Viborg Krisecenter have? 

Hvilke fysiske rammer har Viborg Krisecenter? 

De fysiske rammer på Viborg Krisecenter er meget kritisable. Værelserne er for små, badefaciliteterne for 
dårlige og tilgængeligheden er dårlig for handicappede. 
Krisecentret bør: 
· Kunne tilbyde mindst 1½ værelse til kvinderne og deres børn 
· Kunne tilbyde en 1-plans bygning, så krisecentrets tilbud er tilgængelige for handicappede  
· Tilbyde ordentlige badefaciliteter 
· Udbygges, så man kan tilbyde større og bedre fysiske rammer 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke fællesfaciliteter bør Viborg Krisecenter have? 

Hvilken personalepolitik skal Viborg Krisecenter have? 
Meget af arbejdet er baseret på frivillighed, så det er svært at have en overordnet personalepolitik for alle 
medarbejderne.  
Der bør som minimum være en kyndig på loven og rettigheder på krisecentret hele tiden.  
Men værdierne bag en personalepolitik bør være: 
· Ordentlighed 
· Respekt 
· Støtte 
· Tillid 
De samme værdier der lå bag målsætningen. 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilken målsætning for kompetenceudvikling og efteruddannelse for personalet bør Viborg Krisecenter 
have? 

Hvordan skal vi sikre brugerindflydelse? 

Der skal være møder med beboerne. Pt. er der møde en gang om ugen. Det er svært at lave tiltag, der sikrer 
brugerne mere indflydelse, da det er umuligt at etablere mere faste brugerråd/beboerråd, da krisecentrets 
brugere ofte kun er på centret i kort tid. Kvinderne har ofte dårlige netværk, så det vil også være svært at 
oprette et pårørenderåd. 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke muligheder bør der være for brugerindflydelse? 

Hvad skal Viborg Kommunes målsætning for den fremtidige indsats på krisecenterområdet være?  

Den fremtidige indsats bør have fokus på  
· udvidelse og forbedring af de fysiske rammer 
· at skabe et handicapvenligt sted 
· standardisering af handleplaner – skal nedskrives 
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· udvikling af indsatsen for efterværn 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke indsatsområder bør være i fokus? 

Revision af kvalitetsstandarden 

Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at kvalitetsstandarden for § 109 skal revideres minimum hvert andet år. 
Der er ligeledes lovkrav om, at repræsentanter for brugere inddrages ved revisionen af kvalitetsstandarden. 

Arbejdsgruppens medlemmer: 

Vigdis Sandnes 
Kirsten Holskær 
Ulla Serup Thomsen 
Jan Skougård 
Hanne Nonbo Christiansen 
Birthe Harritz 
Jane Madsen 
 
Forsorgshjem 
Lov om Social Service § 110 
Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som 
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende 
støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.  
Optagelse kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.  
Lederen træffer afgørelse om optagelse.  
Hvad skal formålet med ydelsen forsorgshjem være? 

Et sted for mennesker, der ”bliver tabt” af systemet 
Huse personer (midlertidigt) med forskellige problemstillinger, men der er også længerevarende ophold 
Der skal ske en afklaring eller hurtigst muligt udredning af brugerens situation, så vedkommende kan 
komme videre. 
Hjælpespørgsmål: 
På hvilken måde bør et forsorgshjem være en hjælp for målgruppen? 
Hvilke vanskeligheder bør et forsorgshjem afhjælpe for målgruppen? 

Hvem skal modtage ydelser på et forsorgshjem?  

Brugerne har ikke andre muligheder 
Skal ikke visiteres / kan komme fra gaden 
Over 18 år 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke særlige problemer bør brugerne have? 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at modtage ydelser på et forsorgshjem? 
Brugeren har ikke andre muligheder / er hjemløs 
Over 18 år 
Et særligt socialt problem, som ikke hører under andre offentlige instanser 
Tilbud om motivation indenfor en vis periode 
Hjælpespørgsmål: 
Bør der stilles krav til brugernes motivation til at ville arbejde for en løsning af deres problemer? 

Hvordan skal ydelserne udmåles? 

Efter evne 
Efter individuel og konkret behov 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan udmåles ydelsen mest hensigtsmæssigt? 

Hvordan skal der visiteres til ydelsen forsorgshjem? 

På dørtrinet – straks ved ankomst 
Opfølgning følgende dag 
Hjælpespørgsmål: 
Hvordan bør ind- og udvisitation foregå? 
Hvordan bør opfølgning foregå? 
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Hvilke behov hos målgruppen bør forsorgshjemmet dække? 
Skal dække de behov, som ikke kan dækkes ved anden lovgivning 
Tilbud om at få arbejde (loven) 
Dialog - individuel forhandling 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør ydelsen forsorgshjem dække disse behov hos målgruppen? 
Hvilke behov hos målgruppen skal forsorgshjemmet dække? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglige vurdering og brugerens eget ønske? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal indgå i ydelserne på forsorgshjemmet? 

Holde dem i gang 
Efter evne deltage i daglige aktiviteter 
Hjælp til selvhjælp 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter indgå i ydelserne på forsorgshjemmet? 

Hvilke opgaver og aktiviteter skal ikke indgå i ydelserne på forsorgshjemmet? 

Finde balancen mellem hjælp og ”skubbe på” 
Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør disse opgaver og aktiviteter ikke indgå i ydelserne på forsorgshjemmet? 

Hvem skal levere ydelserne på forsorgshjemmet? 
Ansatte / det offentlige 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der stilles til de personer, der udfører ydelsen? 

Hvad skal forsorgshjemmets ydelser koste for målgruppen? 
Forudbetaling 
Ja, råvareudgifter. 
Hjælpespørgsmål: 
Bør der betales for kost og logi? 
Hvordan bør beregning og opkrævning foregå? 

Hvordan skal vi sikre brugerindflydelse? 

Godt beboerråd, jævnlige møder 
Temadage / aktiviteter 
Dialog med den enkelte bruger 
Brugerråd i samarbejde med ledelsen 
Stor grad af indflydelse 
Motivation er vigtig 
Hjælpespørgsmål: 
Hvor stor indflydelse bør brugeren selv have med hensyn til, hvad der visiteres? 
Hvordan bør der vægtes mellem den faglig vurdering og brugernes egne ønsker? 

Hvordan skal der arbejdes med handleplaner? 

Brugeren skal tilbydes handleplan 
Brugeren skal selv være med/gensidigt samarbejde 
Lovkrav. Der bør være store krav til udarbejdelse af handleplaner 
Hjælpespørgsmål: 
Hvilke krav bør der være til udarbejdelsen af handleplaner? 
Hvem bør udarbejde handleplanerne? 
Hvilke redskaber bør indgå i arbejdet hermed? 
Hvordan bør brugeren inddrages i udarbejdelsen af handleplanerne? 

Hvilken klageadgang skal brugeren have? 

Afviste brugere får udleveret klageskema. 
Klageskemaet skal sendes til Forvaltningen / Det sociale nævn 

Er der andre særlige forhold, der skal tages hensyn til? 
Tages større hensyn og vide rammer, da det er en svag gruppe 
Behov for større efterværn – flere botilbud 
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Hjælpespørgsmål: 
Hvorfor bør der tages hensyn til disse forhold? 

Hvor ofte bør kvalitetsstandarden revideres? 
1 gang årligt 
Der bør evalueres årligt på indsatsen 
Hjælpespørgsmål: 
Hvem bør inddrages ved revision af kvalitetsstandarden? 

Arbejdsgruppens medlemmer: 
Jørgen Kratmann, Vibohøj 
Leif Andersen, Møltrup 
Klaus Kristensen, Vibohøj 
Mette Nielsen, Socialudvalget 
Aase Kubel Høgh, Socialudvalget 
Jørgen Jensen, Svenstrupgård 

 

Referat fra dialogmøde 4. september 2007 

Referat af Dialogmøde d. 4. september 2007 kl. 12.30 – 16.30, Viborg Lounge 

1. Velkomst 

Socialudvalgsformand Åse Kubel Høeg bød velkommen og fortalte om formålet med Dialogmødet.  

Efterfølgende præsenterede Torsten Karlsson fra Human House dagens program samt spillereglerne for 

Dialogmødet.  

Socialdirektør Claus Brandt holdt et oplæg om de nationale og lokale rammer og regler, der er for 

udarbejdelsen af kvalitetsstandarder for psykiatri-, social- og voksenhandicapområdet. Efter oplægget fik de 

8 arbejdsgrupper lejlighed til at drøfte oplægget (gruppearbejde 1). Arbejdsgrupperne udvalgte hver især én 

kommentar og ét spørgsmål, som forvaltningen efterfølgende besvarede. 

2. Hvad er en god kvalitetsstandard? 

Torsten Karlsson gav en kort introduktion til gruppearbejde 2, hvor arbejdsgruppernes opgave var at drøfte 

kriterier til ”den gode kvalitetsstandard”. Kriterierne skulle dels vedrøre kvalitetsstandardens indhold og form 

dels kommunikation af kvalitetsstandarden. Hver arbejdsgruppe valgte et kriterium, som arbejdsgruppen 

fandt særligt vigtigt i forhold til indhold, form og kommunikation. Disse kriterier blev efterfølgende hængt op 

på væggen. Stephen Parker fra Human House lavede derefter en kort opsamling. 

3. Holdninger til og synspunkter omkring kvalitetsstandarder 

Psykiatrichef Gitte Vesti gav sammen med Torsten Karlsson fra Human House en kort introduktion til 

gruppearbejde 3. Hver enkelt af de 8 arbejdsgrupper havde til opgave at drøfte indhold og krav til 

kvalitetsstandarden indenfor et af 8 nærmere afgrænsede områder: 

· SEL § 85 - Støtte i eget hjem 

· SEL § 101 - Social behandling for stofmisbrug 

· SEL § 103 - Beskyttet beskæftigelse 

· SEL § 104 - Aktivitets- og samværstilbud 

· SEL § 107 - Midlertidige botilbud 

· SEL § 108 - Længerevarende botilbud 

· SEL § 109 - Kvindekrisecentre 

· SEL § 110 - Forsorgshjem 

Undervejs i drøftelserne skulle 2 medlemmer fra hver enkelt arbejdsgruppe besøge en anden arbejdsgruppe 

og udveksle holdninger og synspunkter samt få input til den videre drøftelse i egen gruppe. Tovholderne 

noterede holdninger og synspunkter og lavede afslutningsvist en kort opsamling i gruppen. 

4. Evaluering 

Deltagerne på Dialogmødet fik mulighed for at udfylde en evaluering og give derigennem give gode råd til 
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den videre proces.  

5. Afslutning og det videre forløb 

Næstformand Kenneth Mortensen takkede for de mange gode bidrag og konstruktive dialoger på dagens 

møde og orienterede om det videre forløb. Der afholdes Tilbagemeldingsmøde d. 18. september 2007 kl. 

13.00 – 16.00 og Håndslagsmøde d. 2. oktober 2007 kl. 13.00 – 16.00 – begge gange i Viborg Lounge. 

Der er mulighed for at følge med i processen på www.viborg.dk/kvalitetsstandarder. 


