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VISITATIONSRETNINGSLINJER
SPECIALISEREDE BEHANDLINGSTILBUD
Hvem kan få specialiserede tilbud bevilget?
 Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med
særlige sociale problemer
 Borgere, som har så alvorlige handicap, sindslidelser og misbrug e.l., at det kræver en
særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingstilbuddet
 Borgere, der har behov vor en ganske særlig behandling
 Tilbuddet skal være nødvendigt for at forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale
funktioner
 Den nødvendige behandling kan ikke gives i det sædvanlige behandlingssystem efter
sundhedsloven
 Tilbuddet ligger ud over det, der kan gives gennem de behandlingstilbud, der kan
tilbydes efter anden lovgivning, f. eks. hjemmevejledning efter § 85 og træning efter §
86
 Det sædvanlige behandlingssystem rummer ikke den fornødne specialviden eller
ekspertise
 Det sædvanlige behandlingssystem kan efter en konkret vurdering ikke antages at
være egnet til at behandle borgeren
 Borgerens boform har ingen betydning for tildeling af ydelsen.
Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige
aktiviteter:
Moderate begrænsninger:
 Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat
personassistance udføre aktiviteten
 Borgeren klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ til en eller flere
funktioner indenfor funktionsområdet med eller uden hjælpemidler
Svære begrænsninger:
 Borgeren deltager og kan, under forudsætning af omfattende
personassistance, udføre aktiviteten
 Borgeren har vanskeligt ved, at overkomme/ overskue/ tage initiativ til de
fleste funktioner indenfor funktionsområdet med eller uden hjælpemidler.
Totale begrænsninger:
 Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for
fuldstændig personassistance
 Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ til
funktioner inden for funktionsområdet på trods af hjælpemidler

Pris
Ingen brugerbetaling.
Der kan evt. forekomme egenbetaling for transport til og fra behandlingstilbuddet.

Hvordan får borgeren besked om afgørelse?
Afgørelsen meddeles skriftligt til borgeren. Ved afslag informeres om
klagemulighed.
Ved bevilling af ydelse sendes besked til leverandøren.
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Leverandør
Høje-Taastrup Kommune prioriterer som udgangspunkt tilbud i bopælskommunen
eller tilbud i geografisk nærhed af bopælskommunen.
Høje-Taastrup kommune kan vælge at anvende private leverandører eller
offentlige leverandører (kommuner/regioner)
Leverandøren aftaler dato for start af forløbet med borgeren.

Dokumentation
Visitator sætter det retningsgivende mål.

Hvilket omfang har behandlingen?
Som udgangspunkt kan behandlingen højst strække sig over 3 måneder.
.

Hvilket indhold har behandlingen?


Tilbud af behandlingsmæssig karakter, der ikke kan tilbydes efter anden
lovgivning
Der kan f. eks. være tale om følgende behandlingsformer:
o Fysio- og ergoterapi
o Psykolog



Krav til leverandøren





Leverandøren starter behandlingen op snarest muligt efter bevilling.
Leverandøren er forpligtet til, at indgå i et koordineret samarbejde
ombehandlingen med evt. andre behandlingstiltag for borgeren, som er
iværksat af kommunen eller en anden offentlig instans.
Ved opstart af forløb aftales hvornår der skal foreligge en status fra
behandlingstedet. Der skal som minimum udarbejdes slutstatus.

Relaterede kvalitetsstandarder
2.4.0 Ikke-specialiseret genoptræning fra sygehus
2.4.1 Genoptræning
2.4.2 Vedligeholdelsestræning
2.4.4 Vederlagsfri fysioterapi
Kvalitetsstandard for § 85

Lovhenvisninger
Bevilling af specialiserede tilbud er reguleret i Lov om Social Service § 102
Kommunen er ikke forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for bevilling af
specialiserede tilbud.
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