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Skriv måned/år



 

Handicaprådets møde den 27.08.2014 

Orientering om centrets myndighedsområde fsva. børn og 
voksne med handicap

□ Kort oversigt over borgere på social- og sundhedsomådet

□ Hvordan møder vi borgeren? Gennemgang af et sagsforløb for 
en typisk voksenhandicapborger, herunder hvad spørges der 
ind til under sagens oplysning

□ Børn og voksne med handicap – indsatser, ydelser og antal 
borgere

□ Socialt udsatte – indsatser, ydelser og antal borgere



 

Borgere på social- og sundhedsområdet 

□ Borgere med alderdomssvækkelse

□ Voksne med handicap

□ Børn med handicap

□ Borgere med genoptræningsbehov efter ulykke eller sygdom

□ Borgere med kronisk sygdom

□ Flygtninge

□ Socialt udsatte borgere

□ Borgere, der modtager sundhedsydelser i Regionen



 

Sagsforløb efter Voksenudredningsmetoden



 

Temaer i udredningsmetoden



 

Voksne og børn med handicap – indsatser og 
ydelser: 

 Behandling og træning •
    

 Kontantydelse •
    (merudgift)

 Ophold og aflastning •
    

 • Undervisning 

 Hjælpemidler •

 • Rådgivning 

• Socialpædagogisk støtte 

• Beskyttet beskæftigelse

• Praktisk hjælp 

• Personlig pleje

• Støtte/-  
kontaktpersonordning(skp)           
             

 Aktivitets- og samværstilbud •

 Kørsel • 

• Ledsagerordning

 Tabt arbejdsfortjeneste  •
    



 

Børn med handicap Borgere i anbringende foranstaltninger, dagtilbud og 
forebyggende foranstaltninger.

29

Voksne med fysisk 
funktionsnedsættelse

Borgere med begrænset mobilitet  eller 
kommunikationsnedsættelse

52

Voksne med intellektuel/kognitiv 
forstyrrelse 

Intellektuel/kognitiv forstyrrelse som hjerneskade, 
udviklingsforstyrrelse (autismespektrum o.l.) og 
udviklingshæmning 

187

Voksne med sindslidelse Omfatter bl.a. svære depressioner, psykoser, 
skitzofreni mv. 

97

Antal unikke borgere i alt 365

Handicapområdet – indhold og volumen

(september 2013)



 

Socialt udsatte – indsatser og ydelser:

• Rådgivning

 • Socialpædagogisk støtte

 Ledsagerordning •

 Ophold (midlertidigt) •

• Misbrugsbehandling
 (alkohol-/stofmisbrug) 

 Forsorgshjem •

 • Krisecentre 

 Støttekontaktpersonordning •

• Beskyttet beskæftigelse 



 

Socialt udsatte - indhold og volumen 

Indsatser Antal ydelser

Socialt udsatte

Beskyttet beskæftigelse 2

Døgnophold 14

Krisecentre 8

Herberg 31

Støttepersoner 59

Alkoholbehandling

Eget behandlingstilbud Data under opbygning

Ambulant behandling 90

Støttepersoner 7

Stofmisbrugsbehandling

Dagbehandling 26

Eget behandlingstilbud Data under opbygning

Døgnbehandling 8

Substitution 27

Støttepersoner 9

Socialt udsatte rammen ialt 281


