Kvalitetsstandard 2019
Socialpædagogisk støtte SEL § 85
Hvilke aktiviteter indgår i Den socialpædagogiske støtte skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en
standarden?
tilværelse på egne præmisser. Indsatsen har således som udgangspunkt et
rehabiliterende sigte på, at den enkelte kan bevare eller forbedre sin
psykiske, fysiske eller sociale funktionsevne.
Støtten kan være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder,
bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i
dagligdagen mv., således at borgeren bliver bedre i stand til at gøre brug af
samfundets almindelige tilbud.
For borgere, der på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer, reelt ikke har mulighed for at
tage vare på egne interesser, består den socialpædagogiske støtte også af at
yde en særlig hjælp, så den pågældende kan opnå og fastholde egen
identitet og opnå en mere aktiv livsudfoldelse.
Hvad er lovgrundlaget
for standarden?

Serviceloven § 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.
Serviceloven § 82 a
Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale
problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse
eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give
tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt
gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en
forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne
tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller
forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.
Serviceloven § 82 b
Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale
problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse
eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give
tilskud til tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt
tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.
Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en forudsætning, at
kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre
modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at
funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.
Serviceloven § 15 a

En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om
hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.
Hvem kan modtage
ydelsen?

Borgere over 18 år, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for
socialpædagogisk støtte.
Senest når pensionsalderen er forestående foretages en revurdering af
serviceloven § 85 støtten sammenholdt med muligheden efter serviceloven
§ 83 støtte.
Tildeling af socialpædagogisk bistand skal altid ske på baggrund af en
konkret, individuel vurdering af den enkelte borgerens behov for hjælp.
Socialpædagogisk støtte kan ydes, uanset hvilken boligform borgeren bor i.
Således kan borgere i almene boliger, ældre- og handicapboliger efter
almenboliglovens regler eller i botilbud efter serviceloven modtage
socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85.
Hvis borgeren ikke tager imod den bevilgende støtte fra Det socialfaglige
område i en periode på én måned, er Det socialfaglige områdes pligtig til at
melde tilbage til Myndigheden, som tager kontakt til borgeren. Dette
forudsat, at aflysningerne ikke er saglig begrundet. Det er Myndighedens
pligt at følge op på den hjælp, som borgeren modtager og vurderer om
hjælpen tilgodeser borgerens behov.

Standarden omfatter
typisk/hyppighed

Det er borgerens individuelle behov og ønsker i sammenhæng med
kommunens serviceniveau og gældende lovgivning, der bestemmer
ydelsens indhold og omfang.
Den socialpædagogiske støtte skal have et udviklende og rehabiliterende
formål.
Socialpædagogisk støtte kan f.eks. bestå af:
• Åben vejledning
• Gruppeforløb
• Individuel vejledning
• Telefonisk støtte, sms, Skype
• Kun en mindre del af støtten gives i borgerens eget hjem
Den socialpædagogiske støtte kan ikke bestå af:
• Deltagelse i møder/samtaler der varetages af andre professionelle fx
samtaler i andre forvaltninger
• Råd og vejledning som andre professionelle varetager f.eks.
misbrugsbehandling, vægttab/vægtøgning, rygestop, sygehusbehandling
og beskæftigelse.
• Der ydes ikke transport hvor det ikke er en del af den pædagogiske
opgave

•
•
•
•
•
•

Hovedrengøring og hovedoprydning
Overvågning af vaskemaskine og tørretumbler
Oprydning og rengøring efter borgerens dyr.
Vedligeholdelse af bolig, havearbejde/snerydning
Støtte eller ledsagelse i forbindelse med opstart og opretholdelse af
beskæftigelse, uddannelse og andre beskæftigelsesrettede aktiviteter.
Kørsel (transport)

Den socialpædagogiske støtte kan give via. telefonisk kontakt, sms-kontakt,
socialpædagogisk støtte i gruppeforløb og/eller individuel støtte.
Hvis borgen selv kan udføre de enkelte delopgaver eller guides til at udføre
opgaverne ydes der socialpædagogisk støtte til praktisk hjælp f.eks. indkøb,
rengøring og tøjvask, som udgangspunkt, i op til 12 måneder.
Hvis det ikke lykkes borgeren selvstændigt at kunne klare disse funktioner
inden for denne periode, foretages en konkret og individuel vurdering af,
hvorvidt det giver mening, i forhold til sigtet med SEL § 85, at forsætte SEL §
85 støtten eller, hvorvidt støtten bør gives efter SEL § 83.
Socialpædagogisk ledsagelse i botilbud:
Som udgangspunkt bevilges der syv timer pr. måned. Hvis det er et
længerevarende botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune gives det som en
samlet pakke til bofællesskabet, der i dialog med beboerne finder
anvendelse for timerne.
Socialpædagogisk ledsagelse til sundhedsformål
Der er som udgangspunkt garanteret pædagogisk ledsagelse til alle
sundhedsformål, hvor ledsagelse ikke kan bevilges efter andre
bestemmelser.
Socialpædagogisk støtte til ferie:
Alle borgere på støttecentre og botilbud har mulighed for op til 5 feriedage.
Ferien kan være både med og uden overnatning. Som udgangspunkt foregår
ferien i grupper, men der skal tages individuelle hensyn. Alle sager
behandles konkret og individuelt.
Andre særlige forhold

Borgeren har ikke ret til at tage den socialpædagogiske støtte med ud af
landet jf. udlandsbekendtgørelse.

Dokumentation

Fagsystem

Kontaktoplysninger –
hvem løser opgaven

Myndigheden i Sundhed og Omsorg
Tlf. 72 53 06 50
Email: sundhed@fmk.dk

Klagevejledning

Godkendt

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4
uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at
give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes
klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til
Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.
Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar
2019.

