
 

Præsentation af CSS´s opgaveområde.
Handicaprådet 20. maj 2014

  
Skriv måned/år



 

Indhold

Orientering om centrets leverandørområde fsva. sociale tilbud til 
voksne (fysisk handicap, udviklingshæmning, sindslidelse), herunder 
tilsyn, magtanvendelse, rammeaftale mv.

Orientering om centrets myndighedsområde fsva. praktisk bistand, 
pleje og omsorg, træning, hjælpemidler mv.



 

Rammer for social- og sundhedsområdet

□ Styrelsesvedtægten

□ Primære lovgivningsmæssige rammer: Lov om Social Service, 
Sundhedsloven, Lov om integration, Lov om Socialpension 
(førtidspension), Lov om Specialundervisning for voksne og Lov 
om Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

□ Årligt budget: 912 mio. kr. 

□ Organisatorisk forankring i Center for Social og Sundhed
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Rammer for social- og sundhedsområdet
□ Regulering via de primære lovgivningsmæssige rammer
□ Regionale og nationale aftaler
□ Derudover reguleres området, herunder kommunes serviceniveau, 

via:
□ Politisk vedtagede strategier og politiker for området

□ Frivillighedspolitik
□ Handicappolitik
□ Sundhedspolitik
□ Ældrepolitik
□ Mad- og Måltidspolitikken
□ Forebyggelsesstrategi 2009-2015
□ Socialstrategi

□ De politisk vedtagede kvalitetsstandarder, som sætter rammer 
for serviceniveauet
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Borgere på social- og sundhedsområdet 

□ Borgere med funktionsnedsættelse p.gr.a. alder, sygdom 
mm

□ 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



1. Indsatser og ydelser

□ Lovgivning og de politisk besluttede kvalitetsstandarder 
sætter rammer for, hvem og hvad kommunen giver hjælp og 
støtte til

□ Rammerne forvaltes af Center for Social og Sundhed, som 
□ Udreder og træffer afgørelse om behov
□ Leverer indsatser

□ Indsatserne leveres af forskellige leverandører – bl.a. de 
sociale tilbud, PlejeGribskov og private leverandører. 



 

Borgere med funktionsnedsættelse p.gr.a. 
alder, sygdom mm – indsatser og ydelser: 

Praktisk hjælp •

• Madservice• Madservice

• Personlig pleje

 Kørsel •

 Hjælpemidler, forbrugsgoder • 
og boligændringer 

 Demensstimulering •

Sygepleje • 

• Aktivitet og træning 
   

Opfølgende besøg •

• Forebyggende 
hjemmebesøg 
   

• Plejebolig, midlertidig 
ophold og aflastning



 

Antal borgere, der modtager udvalgte ydelser: Antal borgere pr. 1. september 2013 

Modtager kun praktisk hjælp (f.eks, rengøring, tøjvask mv) 185

Modtager både praktisk hjælp og personlig pleje 90

Modtager kun pleje (f.eks. Hjælp til bad, påklædning, mad etc) 68

Modtager kun kompleks pleje (hjemmesygepleje som f.eks  medicin 
indtagelse, sårpleje 

304

Modtager pleje, praktisk hjælp og kompleks pleje (eks træning, 
hjælpemidler og andre ydelser) 525

Modtager træning og genoptræning (Serviceloven) 234

Modtager genoptrænes (Sundhedsloven - genoptræning efter en 
indlæggelse) 

501

Samlede antal visiterede borgere (inkl hjælpemidler og madservice)
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Sundheds-/ældreområdet - indhold og volumen 1

(kilde: Gribskov Kommunes egen Boblestatistik, Targittræk)



 

Dag- og døgntilbud
Kommunalt ejede dag- og døgntilbud for ældre, voksne 
med handicap og voksne med særlige sociale problemer, 
herunder:

□ Plejecentre og genoptræningscenter

□ Rehabiliterings- og akutpladser

□ Dagscentre med omsorgsaktiviteter 

□ Misbrugsbehandling – kortere/længerevarende 
botilbud

□ Aktivitets- og samværstilbud

□ Botilbud
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 Plejecenter  Botilbud Genoptræningscenter Center for midlertidigt ophold

Blistrup

Græsted

Helsinge

Gilleleje

Esbønderup

Tisvilde Vejby

Esrum

Ramløse

Dagtilbud
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Plejecentre

Antal boliger: 57
Skovsmindeparken 2 i Græsted 
Drives i dag af: Aleris

Skovsminde Helsingegården

Antal boliger: 93  + flere
Parkvænget 20A i Helsinge
Drives i dag af: PlejeGribskov

Udsigten

Antal boliger: 28
Kirkevej 35, i Blistrup 
Drives i dag af: Attendo

Bakkebo

Antal boliger: 63 
Østre Allé 30 iGilleleje
Drives i dag af: Aleris 

Trongården

Antal boliger: 61
Trongårdsbakken 1 i Vejby
Drives i dag af: Plejegribskov
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Genoptræningscenter og Center for 
midlertidigt ophold (Toftebo)

Genoptræning 
Gribskov

Bymosevej 4 i Helsinge
Drives i dag af: PlejeGribskov

Toftebovej 7B, Esbønderup
Drives i dag af: Aleris

Center for 
midlertidigt ophold
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Botilbud 

□

Vega Kobbelhusene

Gribskov Bo- og 
Støttecenter
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Gydevej 15 i Esbønderup  
og Kirkeleddet 6 i Græsted.

Ahornparken, Skovsgårdsvej 38
 i Helsinge. Antal boliger: 
Hestehaven, Hestehaven 134, 
i Gilleleje.
Kirkeleddet, Kirkeleddet 10-20 i Græsted
Haragergaard 1-2 i Helsinge

Bryggervej 6 i Helsinge

 

Fabianhus, Tingbakken 4 i 
Esrum
Søfryd, Søfryd 10 i Ramløse
Ahornstien, Ahornstien 13
i Gilleleje.  

Voksenstøtte

Kirkeleddet 8

 

Kirkeleddet 8 i Græsted
Drives i dag af: Aleris

 
Skipperstræde

Øster Allé 30 i Gilleleje
Drives i dag af: Aleris

 



 

Aktivitets- og dagtilbud 
Vega

Dagtilbud, Godhavnsvej 
2B i Tisvilde

Klubben i Helsinge

Gribskov Bo- og 
Støttecenter

Mødestedet, Kirkegade 14 i Helsinge

Dagtibud, Nygade 57 i 
Helsinge

Voksenstøtte

Kobbelhusene
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Tilsyn
□ Tilsynsreformen fra 2012 betyder, at Det Sociale Tilsyn 

(Frederiksberg Kommune) fremover vil føre tilsyn med:

□ Døgntilbud til børn, unge og familier, offentlige og private

□ Plejefamilier og kommunale plejefamilier

□ Sociale tilbud LSS §§ 107, 108, 109, 110, offentlige og 
private

□ Botilbud med udgangspunkt i LSS §§ 83 – 87, 97, 98 og 
102 og almenboligloven § 105.

□ Stofmisbrugsbehandling efter LSS § 101 – dag og 
døgntilbud.

□ Forsorgshjem samt kvinde- og krisecentre
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Tilsyn

□ Kommunen kan vælge at etablere tilsyn på følgende typer af 
tilbud:

□ Sociale dagtilbud efter LSS §§ 103 og 104

□ Alkoholmisbrugsbehandling

□ Der er krav om kommunalt tilsyn med plejecentre og 
magtanvendelse samt borgere uden for plejecenter
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Magtanvendelser

□ Magtanvendelser omfatter fysiske indgreb i selvbestemmelses-
retten

□ Lovlige magtanvendelser omfatter alarm- og pejlesystemer, 
særlige døråbnere, fastholdelse, tilbageholdelse i boligen m.v.

□ Magtanvendelser kan alene iværksættes når pleje, omsorg og 
socialpædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig 
utilstrækkelig

□ Foranstaltningerne må ikke udstrækkes længere end påkrævet

□ Kommunalbestyrelsen følger udviklingen i magtanvendelser. 
Forelægges beretning én gang årligt



 

Rammeaftale
● Indgås årligt mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet 

i Region Hovedstaden. 

● Rammeaftalen består af en:

     - Udviklingsstrategi (tilbudstyper, temaer og målgrupper)

     - Styringsaftale (rammer for kapacitets- og prisudvikling)

● Oversigt over alle tilbud i Regionen fra Tilbudsportalen
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