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Kvalitetsstandard for socialpædagogisk 
støtte. 
Servicelovens § 85 

Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. 

Den første del er information til dig, som borger i Faxe Kommune og til dine pårørende. Den beskriver 
Faxe Kommunes politisk bestemte rammer for serviceniveauet. 
Din hjælp vil altid blive bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. Alle af-
gørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering, som vi også gør opmærksom på ved flere 
emner i kvalitetsstandarden. 

Den anden del består af en længere faglig uddybning, som er et arbejdsredskab til medarbejderne i Faxe 
Kommune, når de skal vurdere din ansøgning eller igangværende støtteindsats. 

Du er selvfølgelig velkommen til at læse videre i anden del. 

 

Del 1. Information til borgere og deres pårørende: 
Hvad er formålet med social-
pædagogisk støtte? 

Formålet med støtten er at give dig mulighed for at leve et så selvstæn-
digt liv som muligt og skabe den bedst mulige tilværelse. 

Støtten gives med det formål at:  
 udvikle dine færdigheder og din funktionsevne, 
 bevare dine færdigheder og din funktionsevne, og/eller  
 begrænse tab af dine færdigheder og din funktionsevne. 

Faxe Kommune tager udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering 
af dine ressourcer og dit udviklingspotentiale og tilstræber i hver enkelt 
sag at tildele dig den rette støtte, som tager udgangspunkt i:  

 Medborgerskab og ansvar 
 Samarbejde 
 Dialog og tillid 
 Økonomisk bæredygtighed 

 
Faxe Kommune tager i hver enkelt sag stilling til, om der er grundlag for 
at fravige kvalitetstandarden. Hvorvidt Faxe Kommune fraviger kvalitet-
standarden vil blive beskrevet i afgørelsen på din sag med en begrun-
delse. 
 

Hvem kan få socialpædago-
gisk støtte? 

Du kan blive bevilget socialpædagogisk støtte, hvis du er over 18 år og 
har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige soci-
ale problemer. Du kan samtidig blive bevilget støtte til nogen områder, 
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men ikke til andre, alt efter graden af dit behov på de forskellige områ-
der.  

Hvad består hjælpen af? Du kan få støtte, hjælp, træning og rådgivning, så du kan klare dig bedre 
på fx disse områder: 

 Socialt liv: relationer, netværk og kontakt med andre 
 Samfundsliv: fx overblik på boligsitation og økonomi  
 Kommunikation: fx at forstå meddelelser 
 Praktiske opgaver i hjemmet: guidning og motivation 
 Egenomsorg: fx din kost og personlige hygiejne 
 Mobilitet: fx at færdes med offentlig transport 

Ovenstående punkter er ikke en udtømmende liste. Der vil i din kon-
krete situation blive bevilget støtte ud fra dit behov og ud fra, hvad du 
er berettiget til.  

Støtten gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder, at støtten tilrettelæg-
ges sammen med dig, og så vidt muligt med et formål om at støtte dig i 
at blive uafhængig af hjælp. 

Du kan få tilbud om støtte, hjælp, træning og rådgivning som et indivi-
duelt forløb eller sammen med andre borgere med lignende støttebe-
hov. 

Støtten tilbydes som udgangspunkt på hverdagene mellem kl. 8.00-
16.00, men støtten kan også gives på andre tidspunkter.  
 

Sådan søger du om socialpæ-
dagogisk støtte. 

Hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 
85, kan du henvende dig til Visitation Handicap og Psykiatri i Faxe Kom-
mune.  
 
Du kan også henvende dig til en anden forvaltning i Faxe Kommune, fx 
via borgerservise, som er forpligtet til at videresende din henvendelse til 
Visitation Handicap og Psykiatri.  
 
Din henvendelse og ansøgning kan være både mundtligt og skriftligt.  
 
Ønsker du at søge skriftligt, kan du sende din henvendelse til:  

Faxe Kommune 
Rådhuset 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 

Du kan med fordel angive Visitation Handicap & Psykiatri som modtager.  

Ønsker du at søge mundtligt, kan du kontakte Visitation Handicap & Psy-
kiatri på telefon: 56 20 35 60 på hverdage (undtagen onsdage) mellem 
kl. 9-10.  
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Kvalitetsstandardens betyd-
ning, når vi behandler din an-
søgning. 

Når Faxe Kommune behandler din ansøgning, foretager vi altid en kon-
kret og individuel vurdering af din situation og behov. I den forbindelse 
er serviceniveauet, som det er beskrevet i denne kvalitetsstandard, vej-
ledende for, hvilken hjælp Faxe Kommune tilbyder dig. 
Det betyder også, at hvis dit behov ikke kan opfyldes efter det generelle 
serviceniveau beskrevet i kvalitetsstandarden, så skal vi fravige kvalitets-
standarden til din fordel indenfor de rammer, som lovgivningen giver 
mulighed for.  
 

Hvad er dit ansvar? Arbejdsmiljø 
Hvis der er forhold i dit hjem, som kan påvirke arbejdsmiljøet i negativ 
retning, forsøger vi i samarbejde med dig at løse udfordringerne. Det 
kan fx dreje sig om plads- og adgangsforhold, adfærd, tobaksrøg, husdyr 
og lignende. Hvis der er udfordringer i arbejdsmiljø, der ikke udmiddel-
bart kan løses i den socialpædagogiske indsats, vil vi i samarbejde med 
dig undersøge, om andre forvaltninger skal kontaktes. 
Ligeledes er der et gensidigt hensyn til dig fra udføreren af den social-
pædagogiske støttekontaktperson for at skabe et godt arbejdsmiljø hos 
dig, så du kan tage imod støtten.  
 
Oplysningspligt 
Du har pligt til at oplyse Faxe Kommune om ændringer, som kan have 
indflydelse på den hjælp, du får fra kommunen. Det kan fx være ændrin-
ger i din hverdag omkring, hvor du bor eller opholder dig i hverdagen, 
eller om din funktionsnedsættelse bedres eller forværres. Det er væ-
sentligt, at vi har de retvisende oplysninger om dig og din situation for at 
kunne vurdere, hvilken form for hjælp du er berettiget til. 
Der er ingen sanktionering af ydelse involveret i modtagelse af socialpæ-
dagogisk støtte.  
 
Samarbejde 
Det er væsentligt for effekten af indsatsen, at du samarbejder om ind-
satsmålene for den støtte, som du modtager. Hvis der er udfordringer 
omkring samarbejde om indsatsmålene, vil der aftales en opfølgnings-
samtale mellem dig, din sagsbehandler og din støttekontaktperson med 
henblik på vurdering af indsatsmålene, og indsatsens formål generelt.  
 

Øvrige relevante oplysninger. Udførelse af støtteindsatsen 
Du har ikke frit valg af leverandør af støtteindsatsen. Ydelsen vil som ud-
gangspunkt blive leveret af Faxe Kommunes Socialpsykiatri. Medarbej-
dere, som udfører socialpædagogisk støtte, skal som udgangspunkt have 
en social- og/eller sundhedsfaglig uddannelse, samt være over 18 år.  

Den socialpædagogiske støtte kan gives på forskelige måder, fx som 
gruppetilbud, virtuelt og individuelt. 
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Journalpligt  
Både din sagsbehandler i Visitation Handicap & Psykiatri og udføreren af 
den socialpædagogiske støtte har journalpligt. Det betyder, at de skal 
skrive og dokumentere væsentlige oplysninger i behandlingen af din an-
søgning eller igangværende støtte i kommunen IT-fagsystem. Du kan 
kontakte kommunen og bede om aktindsigt, hvis du ønsker at læse, 
hvad der dokumenteres i din sag.  
 
Sagsbehandlingstid  
Den forventede sagsbehandlingstid ved ansøgning om socialpædagogisk 
støtte er op til otte uger. Sagsbehandlingstiden kan evt. blive forlænget, 
hvis det er nødvendigt at indhente fx lægelige oplysninger hos andre in-
stanser. Du vil få besked om dette. 
 
Klagevejledning 
Hvis du er uenig i den afgørelse som Faxe Kommune har truffet, har du 
mulighed for at klage over afgørelsen, senest 4 uger efter du har modta-
get den.  
 
Ferie  
Når din støttekontaktperson afholder ferie, tilbydes du støtten fra en af-
løser i perioden. Det aftales med dig i de konkrete situationer, om du 
ønsker støtte i perioden fra en afløser, og hvordan støtten skal udføres.  
Hvis der er behov for socialpædagogisk støtte under dit ferieophold, er 
det Handicap & Psykiatri, der bevilger dette. Der kan bevilges støtte un-
der ferieophold i op til 7 dage pr. år, og ferien skal holdes i Danmark. 
Den socialpædagogiske støtte kan ikke leveres af pårørende. 
Som udgangspunkt vil Faxe Kommunes kontakte den kommune, som du 
holder ferie i med henblik på at indgå aftale om, at dennes kommunale 
leverandør af socialpædagogisk støtte udfører indsatsen, som en del af 
bevillingen du har fra Faxe Kommune.  
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Del 2. Information for medarbejdere og samarbejdspartnere med fag-
lig uddybning af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter servi-
celovens § 85 
 

Lovgrundlag Servicelovens § 85 
”Kommunalbestyrelsen 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.” 
 

1. Lokale politikker, 
strategier og 
håndbøger 

Faxe Kommunes Handicappolitik 2020  
https://www.faxekommune.dk/politik/politikker-strategier-serviceni-
veauer/sundhed-velfaerd/ny-handicappolitik-fra-2020 

Faxe Kommunes strategi på det specialiserede voksenområde  
https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Socialudval-
get_%282021%29_10-05-2021_Dagsorden_%28ID3592%29/Bilag/stra-
tegi_for_det_specialiserede_voksensocialomraade_0.pdf  
 

2. Målgruppe Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som har en betyde-
lig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Målgruppen omfatter ikke borgere, hvis behov kan tilgodeses via hjælp, fx i hen-
hold til servicelovens § 83 eller § 97, eller som udelukkende har behov for en be-
skæftigelsesrettet indsats.  
For borgere over 65 år har Faxe Kommune skærpet fokus på at undersøge, om 
deres behov kan dækkes på anden vis. 
 

3. Formål Formålet med indsatsen er at styrke borgerens funktionsmuligheder eller at 
kompensere for nedsat funktionsevne, som ellers uden indsatsen ville betyde, at 
borgeren ikke kunne fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivel-
serne. 

Formålet kan desuden være at yde særlig hjælp til borgere med svært nedsat 
funktionsevne, så denne kan opnå og fastholde sin egen identitet samt opnå en 
mere aktiv livsførelse. 

Faxe Kommune skal derfor tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning 
og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere, der har behov for dette på grund 
af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale proble-
mer. 
 

4. Indhold  Det er en integreret del af al socialpædagogisk støtte, at borgeren støttes i selv-
stændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder. Støtten tager sigte på 
hjælp til selvhjælp - både på det praktiske og personlige plan. 

https://www.faxekommune.dk/politik/politikker-strategier-serviceniveauer/sundhed-velfaerd/ny-handicappolitik-fra-2020
https://www.faxekommune.dk/politik/politikker-strategier-serviceniveauer/sundhed-velfaerd/ny-handicappolitik-fra-2020
https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Socialudvalget_%282021%29_10-05-2021_Dagsorden_%28ID3592%29/Bilag/strategi_for_det_specialiserede_voksensocialomraade_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Socialudvalget_%282021%29_10-05-2021_Dagsorden_%28ID3592%29/Bilag/strategi_for_det_specialiserede_voksensocialomraade_0.pdf
https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Socialudvalget_%282021%29_10-05-2021_Dagsorden_%28ID3592%29/Bilag/strategi_for_det_specialiserede_voksensocialomraade_0.pdf
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Støtten gives overordnet som støtte til udvikling eller mestring af funktionsned-
sættelsen, samt til forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. 

Støtten baseres på etablering af en fælles relation mellem borgeren og den pro-
fessionelle leverandør.  

Leverandøren udfører som udgangspunkt ikke opgaver uden borgerens delta-
gelse.  

Støtten kan ydes individuelt til en borger eller til en gruppe af borgere med sam-
menlignelige behov for støtte. 

Indholdet i støtten kan som udgangspunkt dreje sig om følgende områder: 

Støttende samtaler 
Det kan fx dreje sig om: 

 Mestring af funktionsnedsættelse  
 Rådgivning eller støtte til specifikke problemstillinger relateret til funk-

tionsnedsættelsen. 

Støtte til at være i dialog med offentlige myndigheder 
Det kan fx dreje sig om motivation, træning eller støtte til: 

 at gennemgå og organisere post fra offentlige myndigheder 
 at forstå og besvare offentlige breve og henvendelser 
 at anvende digitale borgerbetjeningsløsninger 
 at gennemføre besøg hos relevante kommunale centre (Jobcenter, Bor-

gerservice, Social- og Handicapcenter mv.) 
 eventuel trafiktræning med det formål at støtte borgeren til selv at 

kunne transportere sig til og fra kommunen 

Støtte til at opstarte og/eller gennemføre behandlingstilbud 
Det kan fx dreje sig om motivation, træning eller støtte til: 

 at påbegynde eller opretholde et behandlingstilbud 
 at gennemføre besøg hos læge, psykolog, terapeut, misbrugstilbud mv., 

såfremt der ikke ydes støtte til dette andet sted fra (der henvises derud-
over til sektoransvar) 

 eventuel trafiktræning med det formål at støtte borgeren til selv at 
kunne transportere sig til og fra behandling 

Støtte til at tilrettelægge og overskue egen økonomi 
Det kan fx dreje sig om motivation, træning eller støtte til: 

 at gennemgå og organisere post fra pengeinstitut 
 at forstå og besvare breve og henvendelser fra pengeinstitut 
 at etablere kontakt med pengeinstitut med henblik på budgetlægning og 

hjælp til administration, herunder betaling af regninger via Betalingsser-
vice 

 budgetlægning og administration i hverdagen 
 at gennemføre besøg hos pengeinstitut 
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 eventuel trafiktræning med det formål at støtte borgeren til selv at 
kunne transportere sig til og fra pengeinstituttet 

NB Den socialpædagogiske støtte må ikke have direkte adgang til borgerens øko-
nomi. 

Støtte til at optræne og/eller opretholde en tilknytning til et arbejde eller et 
fritidstilbud 
Det kan fx dreje sig om motivation, træning eller støtte til: 

 opstart og/eller opretholdelse af beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og 
samværstilbud eller arbejde 

 eventuel trafiktræning med det formål at støtte borgeren til selv at 
kunne transportere sig til og fra beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og 
samværstilbud eller arbejde 

Støtte til at deltage i sociale aktiviteter og at indgå i sociale relationer 
Det kan fx dreje sig om motivation, træning eller støtte til: 

 at tale om og forstå de mest basale sociale spilleregler og normer for so-
cial adfærd 

 at genoprette, etablere og vedligeholde kontakt til familie og øvrigt net-
værk 

 at inddrage de pårørende aktivt i dagligdagen 
 at opstarte, bruge og opretholde sociale aktiviteter med henblik på at 

bryde isolation 
 eventuel trafiktræning med henblik på at støtte borgeren til selv at 

kunne transportere sig til og fra sociale aktiviteter, netværksbesøg mm. 

Støtte til dialog med lokalområdet 
Det kan fx dreje sig om motivation, træning eller støtte til: 

 guide borgeren til integration i civil-/lokalsamfundet 
- fx kontakt til ejendomsfunktionærer 

 dialog og/eller mægling med naboer 
 kontakt til boligselskab 

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 kan ydes uanset boform. Støt-
ten vil således kunne ydes i fx botilbud, dagtilbud, bomiljøer, bofællesskaber, op-
gangsfællesskaber, boligafdelinger for socialt udsatte, selvstændig bolig, i foræl-
drehjemmet mv. 

I situationer hvor det viser sig at indsatsen ikke er tilstrækkelig, tages der i sam-
arbejde med borgeren kontakt til rette forvaltning med henblik på, at borgers 
støttebehov imødekommes.  
 

5. Omfang og  
afgrænsning 

Formål og perspektiv 
Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkelte bor-
gers behov for støtte. Som udgangspunkt giver Faxe Kommune støtte til indsat-
ser, der understøtter det overordnede formål med tilbuddet. 
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Ved bevilling af socialpædagogisk støtte, vil der efterfølgende afholdes opføl-
gende samtaler med borger og leverandør af støtten. Her tales der ud fra bor-
gers handleplan med formålet at vurdere, om borger fortsat har et socialpæda-
gogisk støttebehov, eller om den socialpædagogiske indsats skal ophøre.  Her 
vurderes det samtidig, om indsatsen opfylder formålet i henhold til perpesktivet 
om enten at vedligholde, udvikle eller begrænse tab af funktionsevne. Såfremt 
indsatsen ikke opfylder et af de tre formål, skal det vurderes, om der skal ske 
ændringer i indsatsen, eller om den socialpædagogiske indsats skal ophøre. 

Indsatsens karakter 
Støtten kan fx ydes som hjemmevejledning få timer om ugen eller som et botil-
budslignende tilbud i et bomiljø med huslejekontrakt. For at være i målgruppen 
for et botilbudslignende tilbud, skal borgeren have et omfattende støttebehov af 
mere permanent karakter, og/eller borgeren skal kunne profitere af et socialt 
fællesskab med bomiljøets øvrige beboere. 

Afgrænsning ved snitflader med øvrig lovgivning  
Der ydes ikke støtte efter servicelovens § 85 til ledsagelse uden et socialpædago-
gisk formål. 

Ved tildeling af socialpædagogisk ledsagelse tages hensyn til eventuelle andre til-
bud om ledsagelse, borgeren kan have i sit bo- og aktivitetstilbud, og til hvad der 
skal ledsages til, samt i hvilken grad, der er af væsentlig betydning for borgerens 
samlede indsats. 

Der ydes ikke støtte efter servicelovens § 85 til ydelser, der fx kan dækkes efter 
servicelovens § 83, § 84 og § 86. Det vil sige hjemmehjælpsydelser, genoptræ-
ning samt afløsning og aflastning. 

Der ydes ikke støtte efter servicelovens § 85, når støtten kan gives efter anden 
lovgivning, fx mentorordning som led i erhvervsafklaring, eller hjælp, omsorg el-
ler støtte efter servicelovens § 82a og §82b gennem henholdsvis gruppebaseret 
eller individuelt tilrettelagt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, 
hvoraf servicelovens §82b er tidsbegrænset.  

Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 indgår ikke i ydelser ef-
ter servicelovens § 85. 
 
Ferie  
Hvis der er behov for socialpædagogisk støtte under ferie, er det myndighed der 
bevilger dette. Der kan bevilges støtte i op til 7 dage pr. år, og ferien skal holdes i 
Danmark. Den socialpædagogiske støtte kan ikke leveres af pårørende. 

Som udgangspunkt er det kommunens ansvar at kontakte den kommune du hol-
der ferie i at indgå aftale med dem om at deres kommunale socialpæd støtte le-
verandør udfører dette som en del af bevillingen du har fra Faxe Kommune.  
 

6. Sagsbehandling - 
undersøgelse,  
udredning og 

Når en borger har søgt om støtte, igangsættes en undersøgelse af dennes funk-
tionsevne. Dette foregår ved hjælp af Voksenudredningsmetoden (VUM). 
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visitation VUM understøtter en afdækkende og systematisk oplysning af borgerens res-
sourcer og udfordringer i relation til borgerens ønsker for fremtiden og det for-
mål, som borger og sagsbehandler er blevet enige om, skal være med udrednin-
gen. 
 

Kategorier og temaer i VUM: 

 
 
VUM er bygget op over de 11 temaer, som fremgår af ovennævnte figur. Det er 
dog kun de temaer, der er relevante for borgerens ansøgning, som skal afdækkes 
og oplyses. 

I forbindelse med udredning af en sag inddrages relevante fagpersoner, som fx 
egen læge, speciallæger og andre, som kan belyse borgers funktionsevne.  

Der foretages en helhedsvurdering, hvorfor andre interne og eksterne afdelinger 
og sektorer inddrages i vurderingen, såfremt det er relevant i forhold til belys-
ning af borgerens funktionsniveau og ud fra det ansøgte.  
 

Kriterier for angivelse af støttebehov ved samlet faglig vurdering efter VUM: 
Funktionsevneniveau Støttebehov 

0 (A) - Ingen nedsat funk-
tionsevne (ingen, fravæ-
rende, ubetydelig) 

Aldrig behov for støtte til nogen relevante aktiviteter. 

1 (B) - Let nedsat funktions-
evne (en smule, lidt) 

Mindst en gang imellem behov for støtte til få relevante akti-
viteter. 

2 (C)- Moderat nedsat funk-
tionsevne (middel, noget) 

Nogle gange, i perioder eller ofte behov for støtte til flere re-
levante aktiviteter. 

3 (D) - Svært nedsat funk-
tionsevne (omfattende, me-
get) 

For det meste behov for støtte til de fleste relevante aktivite-
ter. 

4 (E) - Fuldstændig nedsat 
funktionsevne (totalt, kan 
ikke) 

Næsten altid eller altid behov for støtte til alle relevante akti-
viteter. 

 
For borgere, som er bosiddende i Faxe Kommune, og som ikke bor i botilbud, be-
nyttes Faxe Kommunes eget tilbud om servicelovens § 85 som udgangspunkt 
som leverandør, og støtten bevilges i niveauinddelte ”pakker” fra 1 – 5, som 
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fremgår af nedenstående skema. 
 

Faxe Kommunes visitationspraksis til intern leverandør: 
Pakke Bevilling Støttetimer 

Pakke 1 – let til moderat ned-
sat funktionsevne 

1-2 indsatsmål ½ til 1 ½ time ugentligt 

Pakke 2 – moderat nedsat 
funktionsevne 

2-3 indsatsmål 1½ til 3 timer ugentligt. 

Pakke 3 – moderat til svært 
nedsat funktionsevne 

3-5 indsatsmål 3 til 5 timer ugentligt. 

Pakke 4 – svært nedsat funk-
tionsevne 

6 indsatsmål og 
derover 

5 til 10 timer ugentligt (timer udmåles 
konkret i hver enkel sag). 

Pakke 5 – svært til fuldstæn-
dig nedsat funktionsevne 

 Over 10 timer ugentligt (timer udmåles 
konkret i hver enkel sag). 

 
Borgeren tildeles timepakke ud fra den samlede vurdering af funktionsevneni-
veauet og antallet af bevilgede indsatsmål.  

Serviceniveauet og sammenhængen mellem vurdering af borgerens funktionsev-
neniveau – og deraf bevilling af pakke med timetal og indsatsmål – fremgår af 
nedenstående skema. 
 
Udgangspunkt for Faxe Kommunes serviceniveau ud fra VUM-kriterier: 

Funktionsevneniveau Pakke 
0 (A) - Ingen nedsat funk-
tionsevne (ingen, fravæ-
rende, ubetydelig) 

Borger bevilges ikke socialpædagogisk støtte. 

1 (B) - Let nedsat funktions-
evne (en smule, lidt) 

Borger henvises som udgangspunkt til tilbud om forebyg-
gende støtte efter servicelovens § 82a og § 82b. 

2 (C)- Moderat nedsat funk-
tionsevne (middel, noget) 

Borger bevilges socialpædagogisk støtte med pakke 1, 2 eller 
3 (spænder fra ½ til 5 timer ugentligt).  
 
Bevilges når borger har særlige behov, og fx har brug for indi-
viduel tilrettelagt støtte, som ikke kan imødekommes efter 
servicelovens § 82a og § 82b. 
 

3 (D) - Svært nedsat funk-
tionsevne (omfattende, me-
get) 
 

Borger bevilges socialpædagogisk støtte med pakke 4 (5 til 10 
timer ugentligt). 

4 (E) - Fuldstændig nedsat 
funktionsevne (totalt, kan 
ikke) 

Borger bevilges socialpædagogisk støtte med pakke 5 (over 
10 timer ugentligt). 

 
Ved pakkerne 1, 2 og 3 kan tidsforbruget varriere fra uge til uge inden for den 
enkelte pakkes marginer. Fx kan en borger med en pakke 1 den ene uge modtage 
støtte i 1½ time, og den næste uge kun i en halv time, alt efter borgerens aktu-
elle behov og aftaler. 
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Af afgørelsen fremgår det: 
 hvilken pakke borgeren er bevilget 
 hvilke indsatser borgeren er bevilget  
 hvilket tidsinterval borgeren kan forvente 
 at tidsforbruget kan variere fra uge til uge inden for pakken. 

 
Ved individuelle vurderinger kan der ske fravigelser fra udgangspunktet af time-
pakkerne; en indsats kan fx trods få indsatsmål være mere tidskrævende, således 
at en højere pakke end det foreskrevede serviceniveau er nødvendig. Det vil altid 
fremgå i begrundelsen i afgørelsen, når serviceniveauet fraviges.  

Borger skal have en ny afgørelse, såfremt denne skal tildeles en anden pakke. 
 
Der vil ved vurderingen af borgers funktionsniveau laves en samlet ”score” i ud-
redningen. Scoren vil som udgangspunkt pege på, hvilken pakke borger skal be-
vilges. Der vil ved hver vurdering tages højde for, om pakken og deraf timetallet 
for støtten skal justeres alt efter borgers individuelle behov. Som udgangspunkt, 
bliver borger scoret som A, tildelt pakke 1, og hvis borger scores D, vil borger 
blive tildelt pakke 4.  
 
Der vil laves en individuel og konkret vurdering af, om sammenhængen mellem 
pakke og antal indsatsmål skal fraviges ved fx flere eller færre timer. 
 
Timepakkernes udmåling indeholder også udførers journalskrivning og kørsel 
til/fra mødesteder med borger.  
 
Afvigelse fra kvalitetstandarden 
På trods af den samlede score af borgers funktionsevne efter VUM kan der ske 
afvigelser fra kvalitetstandarden ud fra en individuel og konkret vurdering på 
hvilken måde din funktionsevne påvirker din kompetence til at arbejde med ind-
satsmålene; fx kan borger være bevilget 7 indsatsmål, men kun være i stand til at 
arbejde med 2 indsatsmål af gangen. Omvendt kan borger have 2 indsatsmål, 
hvor det vurderes nødvendigt med pakke 4 grundet borgers funktionsniveau. 
 

7. Kriterier for tilde-
ling 

Faxe Kommune anvender voksenudredningsmetoden (VUM) til en systematisk 
afdækning af borgerens ressourcer og behov for støtte. Der foretages således al-
tid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for støtte. 

Den faglige vurdering af borgerens støttebehov danner baggrund for Faxe Kom-
munes valg af indsats og omfanget af denne. Socialpædagogisk støtte kan fx le-
veres i et spænd fra én gang om måneden og op til flere gange om dagen afhæn-
gigt af behov ud fra den individuelle vurdering. 

Ydelsen kan tildeles borgere, som efter VUM vurderes at have lette, moderate, 
svære eller fuldstændige problemer i hverdagen. 

Faxe Kommune tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og udviklingspotenti-
ale og tilstræber i hver enkelt sag at tildele borgeren den rette støtte, som tager 
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afsæt i emnerne fra den vedtagede strategi for det specialiserede voksenområde 
i Faxe Kommune, som er:  

 Medborgerskab og ansvar 
 Samarbejde 
 Dialog og tillid 
 Økonomisk bæredygtighed 

 
8. Forventet sagsbe-

handlingstid 
I Faxe Kommune er den forventede sagsbehandlingstid ved ansøgning om social-
pædagogisk støtte efter servicelovens § 85 op til otte uger fra ansøgningen er 
modtaget.  
 
Sagsbehandlingstiden kan evt. blive forlænget, såfremt det er nødvendigt at ind-
hente lægelige oplysninger eller lignende hos andre instanser. Borger oplyses om 
dette.  

9. Mål, handleplan 
og opfølgning  

Mål 
Såfremt borgeren vurderes berettiget til at modtage støtte, skal der i forbindelse 
med bevillingen opstilles indsatsformål og indsatsmål for myndighedens indsats i 
forhold til borgerens funktionsnedsættelse. 
 
Indsatsformålet beskriver det overordnede mål med indsatsen og skal fungere 
som pejlemærke – også når der er tale om flere forskellige typer af indsatser. 
 
Dernæst fastlægges de konkrete indsatsmål, der skal opnås for at realisere for-
målet. Indsatsmålene skal være rettet mod de forskellige dele af indsatsen, og de 
defineres fx med udgangspunkt i de områder, der beskrives i denne standard un-
der punktet ”aktiviteter i ydelsen”. 
Indsatsmålene er retningsangivende og benyttes som grundlag for en systema-
tisk opfølgning og evaluering af, om de ønskede resultater for indsatsen er op-
nået. 

Indsatsformål og indsatsmål fremgår af borgerens sag i IT-fagsystemet, og er syn-
ligt for både myndighed og intern udfører af støtten. 
 
Handleplan 
I forbindelse med bevilling af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, 
skal borger altid tilbydes en handleplan efter servicelovens § 141.  

 Såfremt borger ikke ønsker en handleplan, skal dette noteres og fremgå 
tydeligt i borgerens sag.  

 Såfremt borger ønsker en handleplan, bliver denne udfærdiget så vidt 
muligt i samarbejde med borgeren og/eller værge. 
 

Opfølgning 
For at sikre at de opstillede mål er i overensstemmelse med borgerens aktuelle 
situation, har Faxe Kommune fast praksis for opfølgning samt på handleplaner 
efter servicelovens § 141.  
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Leverandør udarbejder statusskrivelse sammen med borgeren ud fra de opsatte 
indsatsmål og fremsender denne til sagsbehandler i fælles IT-fagsystem forud for 
en opfølgningssamtale. 

Borgeren indkaldes til opfølgningssamtale, og der fremsendes dagsorden for mø-
det til borgeren forinden. Borger har også mulighed for at sætte egne punkter på 
dagsorden. 

Dagsorden, handleplan og statusskrivelse udgør således rammerne for opfølg-
ningssamtalen. 
 

10. Levering og udfø-
rer af  
ydelsen 

Borgeren har ikke frit valg af leverandør af socialpædagogisk støtte efter service-
lovens § 85.  

Ydelsen vil som udgangspunkt blive leveret af Faxe Kommunes Socialpsykiatri.  

Faxe Kommune kan vælge at benytte private leverandører eller leverandører fra 
andre kommuner eller regioner. 

Faxe Kommune tager i hver enkelt sag stilling til, om der er grundlag til at fravige 
kvalitetstandarden for valg af leverandør af ydelsen.  

 
11. Kvalitetskrav til 

udfører 
Medarbejdere, som leverer ydelser efter servielovens § 85, skal som udgangs-
punkt have en social- og/eller sundhedsfaglig uddannelse, samt være over 18 år.  
 

12. Krav til borgeren Arbejdsmiljø 
Hvis der er forhold i borgerens hjem, som kan på virke arbejdsmiljøet i negativ 
retning, søges dette afhjulpet ved at lave aftaler med borgeren. Det kan fx dreje 
sig om plads- og adgangsforhold, adfærd, tobaksrøg, hunde og lignende.  
Hvis der er udfordringer i arbejdsmiljøet, der ikke umiddelbart kan løses, vil det i 
samarbejde med borger undersøges, om andre forvaltninger skal kontaktes med 
henblik på udbedring af disse. 
 
Oplysningspligt 
Borger har pligt til at oplyse Faxe Kommune om ændringer, som kan have indfly-
delse på den hjælp, som borgeren modtager fra kommunen. 
 

13. Særlige opmærk-
somhedspunkter 

Den socialpædagogiske støtte kan tilrettelægges på forskelige måder fx som 
gruppetilbud, individuelle møder, og både ved fysisk- eller virtuelt fremmøde. 

Både sagsbehandler og den socialpædagogiske støtteperson har journalpligt. 
Borgers oplysninger vil blive elektronisk registreret i IT-fagsystem. Borger oplyses 
om dette og kan få aktindsigt ved ansøgning om dette. 
 

14. Klagevejledning Borgeren oplyses om muligheder for at klage over kommunens afgørelse. 

Såfremt borgeren er uenig i den afgørelse, som Faxe Kommune har truffet, kan 
pågældende klage over den på følgende vis:  
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 Borger kan klage både mundtligt, skriftligt og telefonisk 
 En klage kan indgives alle steder i Faxe Kommune og skal indgives senest 

fire uger efter, at borgeren har modtaget afgørelsen. 
 Faxe Kommune har herefter fire uger til at vurdere sagen igen. 
 Hvis Faxe Kommunens afgørelse ikke ændres, videresendes klagen sam-

men med sagens akter til Ankestyrelsen indenfor fire uger, hvorefter An-
kestyrelsen vurderer sagen. 

Borger vejledes om at sende skriftlige klager til: 
Faxe Kommune 
Rådhuset 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 

Borger vejledes desuden i at stile klagen til Socialcentret, Handicap & Psykiatri. 

Borger kan derudover indgive sin klage mundtligt på møde eller telefonisk til 
Handicap & Psykiatris telefon: 56 20 35 60, foruden til Faxe Kommunes hoved-
nummer.  

Borger kan desuden indgive sin klage enten skriftligt eller mundtligt til en hver 
anden forvaltning i Faxe Kommune, hvor modtager er forpligtiget til at videre-
sende henvendelsen til rette forvaltning.  

Borgeren kan også vælge at sende sin klage elektronisk til Faxe Kommune via 
borger.dk (link), hvor borgeren med Nem ID eller Digital Signatur har adgang til 
sin egen elektroniske postkasse.  
Faxe Kommune anbefaler denne metode, hvis borgeren har brug for at sende 
personfølsomme oplysninger til Faxe Kommune. 

Klage over Faxe Kommunes serviceniveau 
Hvis borgeren ønsker at klager over serviceniveauet, herunder ventetider, orga-
niseringen og kvaliteten af de indsatser, der ydes i kommunalt regi, bedes klagen 
stiles til: 

Faxe Kommune 
Rådhuset 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 

Borgerrådgiveren 
Borgeren har derudover mulighed for at henvende sig til Faxe Kommunes bor-
gerrådgiver, hvis pågældende har brug for råd og vejledning, eller hvis pågæl-
dende er utilfreds med den måde vedkommendes sag er blevet behandlet på. 

Alle borgere i Faxe Kommune kan benytte sig af borgerrådgiveren.  

Det er gratis at benytte sig af borgerrådgiveren. 

Kontaktoplysninger: 

Borgerrådgiveren 

http://www.borger.dk/
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Rådhuset  
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56 20 37 05 

Yderligere information om borgerrådgiveren i Faxe Kommune kan findes her: 
http://www.faxekommune.dk/borgerraadgiveren-0 
 

 

Vedtaget af Socialudvalget den 7. juni 2022 

http://www.faxekommune.dk/borgerraadgiveren-0

