Støtte og kontakt til mennesker
med psykosociale udfordringer
- information til boligforeninger i Høje-Taastrup Kommune

Vi har sikkert alle mødt:
•
•
•

Hende, der går rundt på gaden og taler højlydt med sig selv.
Ham, der sidder på bænken og ser forhutlet ud.
Dem, som man aldrig ser på gaden, men som lever bag nedrullede gardiner og fra hvis
boliger der kan komme skarpe lugte og mærkelige lyde.

Der kan være tale om mennesker med psykosociale udfordringer, som i perioder har svært
ved at klare sig selv og som ikke umiddelbart selv kan søge hjælp. Det kan være mennesker:
•
•
•
•

med en psykisk lidelse
som er hjemløse
med misbrug
som lever ensomt og isoleret.

Støtte
Hvis man bliver bekymret for et menneske, der skønnes at have brug for hjælp og tilsyneladende ikke får hjælp, kan man kontakte Social- og Handicapcentret.
Henvendelser kan komme fra alle. En nabo, en handlende, en vicevært, en hjemmehjælper eller andre fra borgerens nærmiljø.
Når Social-og Handicapcentret får en sådan henvendelse, vurderes henvendelsen og der
tages evt. kontakt til Socialpsykiatrien.
Hvis henvendelsen drejer sig om et menneske, som ikke er kendt af Socialpsykiatrien, vil
Socialpsykiatrien i første omgang forsøge at opnå kontakt til det pågældende menneske.
I nogle tilfælde kan der være tale om et længerevarende forløb, idet det tager tid, at få
opbygget den nødvendige tillid.
Det overordnede mål med kontakten er at bryde isolation og skabe netværk, at bygge bro
til etablerede tilbud eller til deres familie, en sportsklub eller den lokale kirke – hvad deres
behov nu er. Udgangspunktet i kontakten er, at relationen altid er på deres præmisser
Kontakten opbygges efter § 99 i Lov om social service.
Hvis henvendelsen drejer sig om, et for Socialpsykiatrien kendt menneske, så vil Socialog Handicapcentret typisk revurdere borgerens støttebehov på ny. Støtten udføres af
Socialpsykiatriens hjemmevejledere og det overordnede mål er at støtte mennesker i at
kunne klare mest muligt selv og give dem redskaber, så de bliver i stand til at tackle deres
vanskeligheder.
Den socialpædagogiske støtte tager udgangspunkt i de mål, ønsker og behov, som er
fremkommet i et samspil mellem borgeren og Social- og Handicapcentret. Støtten ydes
efter § 85 i Lov om social service.

Udveksling af personfølsomme oplysninger og tavshedspligt
I udgangspunktet må der ikke udveksles oplysninger mellem Social-og Handicapcentret,
herunder Socialpsykiatrien og boligforeningerne jf. Persondataloven - Lov om behandling af
personoplysninger §§ 7 og 8, men der kan forekomme undtagelser i særlige situationer.
Der bør, i videst muligt omfang, være forsøgt at indhente samtykkeerklæring fra den pågældende borger. Hvis ikke det kan effektueres, så bør man vurderer om der er et særligt hensyn at varetage og i hver enkelt sag foretage en konkret og individuel vurdering af proportionaliteten af at videregive oplysninger
§ 7. Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk,
religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om
helbredsmæssige og seksuelle forhold.
Stk. 2.
Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling,
2) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser i tilfælde, hvor den pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give
sit samtykke,
§ 8. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold,
væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte,
medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.
Stk. 2.
De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,
2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den,
oplysningen angår.
3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet
for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, eller
4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for
det offentlige.
Stk. 3.
Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, må kun videregive de i stk. 1 nævnte oplysninger og de oplysninger, der er nævnt i § 7, stk. 1, hvis
betingelserne i stk. 2, nr. 1 eller 2, er opfyldt, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i
sagens behandling eller nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver.
Stk. 4.
Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og
andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte, hvis den registrerede har givet sit
udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til
varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den
registrerede.
Stk. 5.
De i stk. 4 nævnte oplysninger må ikke videregives uden den registreredes udtrykkelige
samtykke. Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger
hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse.
Der skal altid være en skærpet opmærksomhed på, at der er balance mellem ønsket om at
kunne handle over for udsatte borgere og hensynet til personfølsomme oplysninger.  Man
skal altid have det enkelte menneskets retssikkerhed og retten til privatliv for øje.

Kontakt:
Alle bekymringshenvendelser skal
ske til Social-og Handicapcentret,
som herefter evt. vil tage kontakt til
Socialpsykiatrien.
Du kan henvende dig til Social- og
Handicapcentret på hverdage i dagtimerne på tlf.: 43 59 16 90
Eller på mail Socialhandicap@htk.dk
I tilfælde, hvor der i forvejen er
etableret et samarbejde omkring
borgeren mellem boligforeningerne,
borgeren og Socialpsykiatrien, kan
Leder af Socialpsykiatrien i nødstilfælde kontaktes på tlf.: 30 35 92 72

