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Indledning 
Dette er Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder for voksenhandicap-, psykiatri- og 

socialområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på området, hvilket 

vil sige den hjælp og støtte, som Roskilde Kommune tilbyder borgere, der har svært ved at klare sig 

selv på grund af fysiske, psykiske og eller sociale udfordringer. Kvalitetsstandarderne beskriver 

formålet med hjælp og støtte, hvem der kan tilbydes den, hvilken hjælp og støtte der tilbydes samt 

omfanget af støtten. 

Udover at kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet for dig som borger, så fungerer de også 

som faglig ramme for de medarbejdere, der skal bevilge hjælp og støtte og for de medarbejdere, 

som skal udføre indsatsen. Hjælp og støtte vil dog altid tage udgangspunkt i en konkret og 

individuel vurdering af dit behov og dine ressourcer. 

Serviceniveauet er fastsat af Roskilde Kommunes Byråd.  

Det er lavet med baggrund i servicelovens formål og på baggrund af Roskilde Kommunes politik 

for sociale indsatser på voksenområdet, hvor visionen er, at vejen til et godt liv bygger på tryghed 

ved at få den rette og nødvendige støtte til øget selvbestemmelse, eget-ansvar og egenmestring, så 

livet kan leves med mindst mulig afhængighed af andre. Hjælp og støtte skal gives i et samspil 

mellem borgeren selv, borgerens sociale netværk, kommunen, frivillige foreninger og 

erhvervslivet. 

Det betyder, at hjælp og støtte tildeles og gives ud fra en såkaldt rehabiliterende tilgang og med 

fokus på recovery. Det vil med andre ord sige, at Roskilde Kommune sammen med dig arbejder for 

at hjælpen og støtten skal medvirke til, at du kan udvikle, genvinde og bevare din mulighed for at 

klare dig bedst muligt ud fra dine ressourcer, behov og muligheder. Samtidig inddrages dit 

netværk, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder og frivillige tilbud så vidt muligt. Roskilde 

Kommune benytter også hjælpemidler og digitale løsninger som en del af støtten, der hvor det 

giver mening.  

Roskilde Kommune vil derfor afhjælpe dit støttebehov med den bedst virksomme og 

tilstrækkelige støtte med henblik på, at du med hjælp til selvhjælp får den bedste mulighed for at 

leve dit liv uden at være afhængig af kommunens faglige hjælp og støtte eller med et mindre 

behov for hjælp og støtte. Vi vil derfor også altid undersøge, om der er åbne forebyggende tilbud, 

der kan imødekomme dit støttebehov. 

 

Servicelovens formål § 1: 
1) At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,  
2) at tilbyde en række serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig 
selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 
 
Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at 
udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på 
baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med 
den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 
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I det næste kapitel kan du blandt andet få svar på hvordan du: 

- søger om hjælp og støtte 

- får behandlet din ansøgning 

- klager over en afgørelse 

Efterfølgende kan du se kvalitetsstandarderne for de forskellige tilbud inden for handicap-, 

psykiatri-og socialområdet (herefter blot kaldet socialområdet). 
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Generel information om hjælp og støtte på 
socialområdet 

 

Hvilken hjælp og støtte tilbyder Roskilde Kommune 
Hvis du i en kortere eller længerevarende periode har brug for hjælp og støtte på grund af nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer, har Roskilde Kommune 

forskellige indsatser til dig. Der er en række åbne tilbud, hvor du altid kan henvende dig ved 

behov for råd, vejledning, hjælp og støtte. Disse kræver ikke en forudgående visitation, det vil sige, 

at du kan få hjælp eller vejledning direkte ved henvendelsen. Disse tilbud er: 

 GRO – åben rådgivning og vejledning, gruppeforløb, kurser og sundhedscafé. Se mere her. 

 Makers Corner – åbent aktivitets- og samværstilbud. Se mere her. 

 Roskilde Biblioteker, hvor der er Borgerservice, økonomisk rådgivning mm. Se mere her. 

 Derudover en række tilbud som Roskilde Kommune samarbejder med: Ungerådgivningen 

headspace, Klub Ligeværd, INSP m.fl. – se den fulde oversigt på Roskilde Frivilligcenters 

hjemmeside. 

Hvis det vurderes, at du har behov for mere hjælp og støtte end det, de åbne tilbud kan tilbyde, 

har Roskilde Kommune tilbud, som du skal visiteres til – i disse kvalitetsstandarder beskrives 

serviceniveauet for socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud 

samt midlertidigt eller længerevarende botilbud samt hvordan du søger om hjælp og støtte. 

Nedenstående trappe viser de forskellige tilbud på socialområdet, fra de åbne, forebyggende tilbud 

i den lave ende af trappen, til de længerevarende botilbud i den høje ende af trappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan få hjælp og støtte 
Målgruppen for de forskellige tilbud på socialområdet – socialpædagogisk støtte, beskyttet 

beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt midlertidigt eller længerevarende botilbud – er 

beskrevet i de enkelte kvalitetsstandarder. 

 

Åbne tilbud 
med 

rådgivning, 
vejledning, 
kurser og 
aktiviteter 

Visiterede 
dagtilbud – 

aktivitets- og 
samværstilbu
d, ledsagelse 

mm. 

Socialpædago
gisk støtte i 
eget hjem 

eller 
bofællesskab 

 Midlertidigt 
botilbud 

Længere- 
varende 
botilbud 

https://socialpsykiatri.roskilde.dk/gro-.asp
https://socialpsykiatri.roskilde.dk/makers-corner.asp
https://roskilde.dk/kontakt/borgerservice
https://www.frivilligcenter-roskilde.dk/borger/medlemsforeninger
https://www.frivilligcenter-roskilde.dk/borger/medlemsforeninger
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Sådan søger du 
Du kan søge om hjælp og støtte på socialområdet ved at henvende dig i GRO. I GRO kan du få: 

 Hjælp til at løse helt konkrete udfordringer og problemer. 

 Samtale og støtte i forhold til de problemer du har.  

 Viden om dine muligheder og hjælp til at få overblik over din 

situation. 

 Tidlig og afgrænset støtte. 

Hvis vi i samarbejde med dig og ud fra dine ønsker, behov og drømme, 

finder ud af, at du har brug for mere omfattende støtte vil 

medarbejderne i GRO henvise dig til Voksenservice. Voksenservice er 

myndighed på området, hvilket vil sige, at det er Voksenservice, der 

træffer afgørelser om tildeling af hjælp og støtte. 

Det er også muligt for dine pårørende, din læge eller sygehuset at 

kontakte Gro eller Voksenservice, hvis du har givet samtykke til det. 

 

Sådan behandles din sag 
Du vil blive kontaktet af en rådgiver fra Voksenservice, der opretter en sag. Sammen skal I finde 

ud af, hvad og hvor meget du har brug for hjælp til. Derefter behandles din ansøgning om hjælp og 

støtte og der træffes en afgørelse med baggrund i lovgivningen og kvalitetsstandarderne. 

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din 

funktionsevne og dine ressourcer og behov samt dine ønsker og håb for indsatsen. Dette sker i 

samarbejde og dialog med dig og ved, at rådgiveren indhenter relevante oplysninger i sagen, 

herunder inddrager andre relevante fagpersoner ved behov. Rådgiveren har et ansvar for at 

skaffe de nødvendige oplysninger og samtidig give dig mulighed for at få din stemme frem i sagen 

og sørge for, at du får udtrykt dine ønsker og behov. 

Bisidder 

Du kan vælge at have en bisidder i sagsbehandlingen. Bisidderen kan være en hjælp og støtte for 

dig, fx hjælpe med at forberede møde med rådgiveren, få overblik over hvad der bliver sagt og 

besluttet med mere. Du kan også vælge at have en bisidder med ved opfølgning på bevilliget hjælp 

og støtte. 

Hvordan vurderes din funktionsevne, ressourcer og behov 

Vurderingen af din funktionsevne, ressourcer og behov sker ud fra den socialfaglige metode 

’Voksenudredningsmetoden’(VUM). Metoden er en helhedsorienteret tilgang, hvor rådgiveren 

tager udgangspunkt i en række temaer relateret til din samlede situation og funktionsevne. 

Samlet set skal det afdække, hvor du har udfordringer og ressourcer og heraf behov for hjælp og 

støtte. Du kan læse mere om VUM her: link. 

Ud fra denne afdækning laver rådgiveren en samlet, konkret og individuel vurdering af dit behov 

for hjælp og støtte. Støttebehovet vil ligge inden for følgende kategorier: 

 Intet støttebehov 

 En smule, lidt støttebehov 

 Moderat, noget støttebehov 

Kontakt GRO: 

GRO ligger på Toftebakken 12, 

4000 Roskilde. 

Du kan kontakte GRO på 

telefon 46 31 54 09 eller mail 

gro@roskilde.dk (mails med 

personligfølsomt indhold bør 

dog sendes som digital post). 

Se mere om tilbud og 

åbningstider  her: link. 

 

https://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/voksenservice
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/ny-voksenudredningsmetoden
mailto:gro@roskilde.dk
https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/gro-.asp


8 
 

 Svært, omfattende støttebehov 

 Fuldstændigt og vidtgående støttebehov 

Hvis dit behov falder inden for de to første kategorier med intet eller en smule, lidt støttebehov, 

vil dit støttebehov kunne afhjælpes af de forskellige åbne, uvisiterede tilbud. Hvis dit behov falder 

inden for de resterende tre kategorier, kan du blive tilbudt visiteret hjælp og støtte ud fra disse 

kvalitetsstandarder.  

Før rådgiveren laver den endelig vurdering har du mulighed for at få en skriftlig og mundtlig 

gennemgang af de oplysninger, der er kommet frem i sagen. I sager om midlertidige og 

længerevarende botilbud vil du altid blive tilbudt denne gennemgang. Dine eventuelle 

bemærkninger vil indgå i den samlede vurdering. 

Afgørelse om tildeling af hjælp og støtte 

Et visitationsudvalg vil derefter træffe afgørelse i din sag ud fra både faglige, lovgivningsmæssige 

og økonomiske hensyn jf. serviceloven og kvalitetsstandarderne. 

Du modtager en skriftlig afgørelse på den hjælp og støtte, som du har søgt om. Hvis du får helt eller 

delvist afslag på ansøgningen, vil du modtage en skriftligt begrundelse for afgørelsen samt en 

klagevejledning. Hvis du får bevilget hjælp og støtte vil der sammen med afgørelsen være en 

række indsatsmål for din hjælp og støtte og derudover vil du blive tilbudt at få udarbejdet en 

handleplan. Indsatsmål og handleplan er metoder til at sikre, at vores tilbud har fokus på at hjælpe 

med eller løse dine udfordringer og behov i en aftalt rækkefølge. 

På Roskilde Kommunes hjemmeside kan du se frister for sagsbehandling for socialområdet. 

Borgerrådgiver 

Roskilde Kommune har en borgerrådgiver, der kan hjælpe dig, hvis du er utilfreds med 

kommunens behandling af din sag. Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er dermed uafhængig 

af kommunens forvaltning. Du kan læse mere om borgerrådgiveren samt se kontakt-info her. 

 

Hvis du ønsker at klage 
Ønsker du at klage over en afgørelse om hjælp og støtte, skal du klage til Voksenservice. Det kan 

du gøre både skriftligt og mundtligt.  

Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Ved klager vurderer Roskilde Kommune sin afgørelse på ny. Hvis Roskilde Kommune ændrer 

afgørelsen, får du besked om dette indenfor 4 uger. Hvis Roskilde Kommune holder fast i den 

afgørelse, du klager over, skal Roskilde Kommune videresende din klage til Ankestyrelsen. Du vil 

herefter modtage svar fra Ankestyrelsen, om hvorvidt de giver dig medhold i klagen eller 

fastholder Roskilde kommunes afgørelse. 

Hvis du ønsker at klage over udførelsen af støtten, skal du i første omgang henvende dig til 

tilbuddet, altså dem der udfører støtten, fx et vejlederteam eller botilbud, og hvis det ikke løser 

problemet, kan du kontakte Voksenservice. 

 

https://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/frister-sagsbehandling-personlig-hjaelp-omsorg-mv-til-voksne
https://roskilde.dk/borgerraadgiver
https://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/voksenservice
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Tilsyn 
Kommuner har pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver. Tilsynet omfatter 

både indholdet af tilbuddene og den måde, som opgaverne løses på. 

Roskilde Kommune fører driftsorienteret tilsyn med tilbud, der leverer socialpædagogisk støtte, 

aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Socialtilsyn Øst fører driftsorienteret 

tilsyn med botilbud, botilbudslignende tilbud, kvindekrisecentre og misbrugsbehandling. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de sundhedsfaglige ydelser i alle tilbud. 

Tilsynsrapporterne kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside: link 

 

Hvis du vil vide mere 
Hvis du vil finde mere information om hjælp og støtte på socialområdet, har vi samlet en række 

links til dig her: 

 På Roskilde Kommunes hjemmeside kan du læse om alle de tilbud som kommunen har til 

borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne: link 

 Du kan se hele serviceloven på Retsinformation: link 

 Du kan få gratis og uvildig rådgivning i forbindelse med din sag hos DUKH (Den uvildige 

konsulentordning på handicapområdet), her er der desuden vejledninger til lovgivning 

omkring hjælp og støtte: link 

 

  

https://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/tilsyn-paa-sociale-tilbud-paa-voksenomraadet-i-roskilde-kommune
https://roskilde.dk/borger/sundhed-og-omsorg/handicap-og-socialpsykiatri
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1284
https://www.dukh.dk/
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Kvalitetsstandarder 

 

I det følgende kan du se kvalitetsstandarderne og dermed Roskilde Kommunes serviceniveau for: 

 Socialpædagogisk støtte  

 Beskyttet beskæftigelse 

 Aktivitets- og samværstilbud 

 Midlertidigt botilbud 

 Længerevarende botilbud 

 

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 

Lovgrundlag Serviceloven § 85 

Hvad er formålet 
med indsatsen? 

Socialpædagogisk støtte skal støtte og hjælpe dig til at kunne udvikle, genvinde 
og bevare din mulighed for så vidt muligt at klare dig selv ud fra dine 
ressourcer, behov og muligheder. Socialpædagogisk støtte skal desuden 
forebygge, at problemer og udfordringer forværres. 

Hvad er 
socialpædagogisk 
støtte? 

Socialpædagogisk støtte kan være et gruppeforløb og/eller et individuelt 
forløb. Der foretages en faglig vurdering om hvorvidt støtten skal gives som 
gruppeforløb, individuelt forløb eller en kombination af disse. Denne 
vurdering tager udgangspunkt i dine ressourcer og behov.  

Socialpædagogisk støtte kan derfor gives som: 

 Gruppeforløb 
 Gruppeforløb kombineret med individuelt forløb 
 Individuelt forløb 
 Undervisningsforløb 
 Helt eller delvist via digitale løsninger 

Socialpædagogisk støtte omfatter støtte, hjælp eller omsorg samt optræning og 
hjælp til udvikling og fastholdelse af færdigheder til personer, der har behov 
for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer.  

Hjælp og støtte ydes efter en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at støtten 
udføres i et samarbejde med dig, hvor du har et medansvar og medindflydelse 
og med støtte fra os skal udvikle kompetencer til at klare hverdagen og arbejde 
hen imod en forbedret trivsel og livssituation. 

Hvem kan 
modtage 
indsatsen? 

Du kan være i målgruppen for socialpædagogisk støtte hvis du: 

 er over 18 år og bosiddende i Roskilde Kommune 
 ikke kan få afhjulpet dit støttebehov på anden og mindre indgribende 

måde – fx i Roskilde Kommunes åbne tilbud og 
 har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer og har et moderat, svært eller fuldstændigt 
støttebehov. 
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Indsatsens 
indhold og 
omfang 

Socialpædagogisk støtte kan have forskelligt indhold alt efter dine ressourcer 
og behov. Der kan bevilges vejledning, rådgivning, bostøtte-træning og hjælp 
til selvhjælp til en række forskellige aktiviteter. I bilag 1 kan du læse mere 
uddybende omkring, hvad indholdet i støtten kan være. 

Hjælp og støtte kan foregå forskellige steder, fx på et bibliotek, i Byens Hus, 
INSP, Makers Corner eller i dit hjem. 

Når du får bevilget socialpædagogisk støtte, vil der i samarbejde med dig blive 
udarbejdet en handleplan med indsatsmål for den hjælp og støtte du får, og din 
hjælp og støtte vil tage udgangspunkt i dine indsatsmål. 

Omfanget af støtten afhænger af dit støttebehov og fastlægges ud fra en 
konkret og individuel vurdering inden for nedenstående kategorier.  

Støttebehov * Forklaring 

Moderat, noget støttebehov.  

 

Du kan selv klare mange opgaver, men du har 
behov for støtte til nogle daglige opgaver og 
aktiviteter. 

Svært, omfattende 
støttebehov 

 

Du kan selv klare nogle opgaver, eller dele af 
opgaver, men der er mange opgaver, som du ikke 
kan udføre og har derfor brug for omfattende til 
meget omfattende støtte til de fleste daglige 
opgaver og aktiviteter. 

Fuldstændigt og vidtgående 
støttebehov 

Du kan ikke hverken planlægge eller udføre 
nogle opgaver og har brug for massiv og 
gennemgribende støtte til daglige opgaver og 
aktiviteter. 

 
*VUM-kategorierne som beskrevet under ’Generel information om hjælp og støtte på 
socialområdet. Kategorierne ’Intet støttebehov’ og ’en smule, lidt støttebehov’ er ikke medtaget, 
da du skal have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer for at være i målgruppen for socialpædagogisk støtte. 

Hvad omfatter 
indsatsen ikke  

Socialpædagogisk støtte omfatter ikke: 

 Behov for støtte, råd og vejledning som kan afhjælpes i Roskilde 
Kommunes åbne tilbud. 

 Hjælp og støtte der kan bevilges efter andre paragraffer i serviceloven, 
herunder ledsagelse og personlig og praktisk hjælp. Socialpædagogisk 
støtte kan dog omfatte hjælp og støtte til struktur i forhold til personlig 
og praktisk hjælp, men du skal selv kunne udføre det. Socialpædagogisk 
støtte kan dog også omfatte ledsagelse, men kun hvis der er behov for 
socialpædagogisk indhold. 

 Psykiatrisk, psykologisk, terapeutisk eller lignende hjælp og støtte som 
kræver specialistindsats. 

Hvad er 
indsatsens 
varighed? 

Socialpædagogisk støtte bevilges som udgangspunkt med en forventning om, 
at du så vidt muligt og ved hjælp af indsatsen, kan nå frem til at kunne klare 
dig selv uden hjælp og støtte eller med et mindre behov for hjælp og støtte. Der 
vil derfor være  opfølgning på din indsats for, sammen med dig, vurdere om du 
stadig har behov for støtten eller om den skal justeres i omfang eller indhold 
eller helt ophøre. 
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Opfølgning på 
indsatsen 

Voksenservice følger op på din bevilling om socialpædagogisk støtte efter 3, 6 
og 12 måneder. 

Opfølgningen foregår i dialog mellem rådgiver, dig og en kontaktperson fra 
tilbuddet. 

Det forventes, at du er aktivt deltagende i forhold til den hjælp og støtte, du 
modtager. Du skal således selv kunne deltage og være med i de aktiviteter, du 
får hjælp og støtte til. Hvis du ikke er aktivt deltagende, kan det være 
nødvendigt at se, om du har det rette tilbud.  

Herudover gælder det, at du, dine eventuelle pårørende eller tilbuddet har 
pligt til at kontakte Voksenservice, hvis der sker væsentlige ændringer i din 
funktionsevne, ressourcer og behov, da det har betydning for, hvilken type 
indsats der er meningsfuld at tilbyde. 

Hvem leverer 
indsatsen? 

Socialpædagogisk støtte leveres af Roskilde Kommunes eget tilbud eller et 
eksternt tilbud, som Roskilde Kommune har indgået aftale med. 

Roskilde Kommune har en række forskellige tilbud med socialpædagogisk 
støtte, som er målrettet forskellige målgrupper og aldersgrupper. Du kan se 
mere om dette her for handicapområdet: link og her for psykiatriområdet: link. 

Er det muligt at 
skifte tilbud? 

Du kan ikke vælge et andet tilbud end Roskilde Kommunes eget tilbud eller et 
eksternt tilbud, som Roskilde Kommune har indgået aftale med. 

Udgifter for dig Du skal ikke betale for socialpædagogisk støtte, men der kan være udgifter for 
dig til eventuel transport.  

Dit hjem – 
medarbejderens 
arbejdsplads 

Hvis en del af den socialpædagogiske støtte foregår i dit hjem, så skal du sørge 
for at hjemmet er en sikker arbejdsplads for medarbejderen. Det betyder, at du 
skal sørge for, at: 

 Hjemmet er indrettet, så det kan være en tryg og sikker arbejdsplads, 
herunder: 
- holde dit hjem røgfrit, når medarbejderen er på besøg. Dette gælder 

også e-cigaretter. 
- sikre adgang til dit hjem. 
- sørge for at større husdyr, fx hunde og katte, er i et andet rum, når 

medarbejderen er på besøg. 

 

  

https://www.handicap.roskilde.dk/hjemmevejleningmedfoedtnedsatfunktionsevne.asp
https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/virk---tilbud-til-voksne.asp
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Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse 

Lovgrundlag Serviceloven § 103 

Hvad er formålet 
med indsatsen? 

Formålet med beskyttet beskæftigelse er at tilbyde beskæftigelse inden for 
rammer, der er tilrettelagt med hensyn til din funktionsevne, ressourcer og 
behov. Beskyttet beskæftigelse skal understøtte dig i at vedligeholde og 
udvikle dine færdigheder på en måde, så dine muligheder for et aktivt 
arbejdsliv styrkes.  

Hvad er 
beskyttet 
beskæftigelse? 

Beskyttet beskæftigelse er mulighed for beskæftigelse på tilpassede vilkår til 
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer. 

Det er et arbejde med arbejdsopgaver, mødetider, løn med mere i et beskyttet 
arbejdsmiljø, hvor der tages hensyn til dine evner, ressourcer og interesser. 
Der er ansat medarbejdere med forskellige relevante baggrunde, som kan 
hjælpe og støtte dig på arbejdspladsen, når du har behov for det. Det kan 
foregå i et beskyttet beskæftigelsestilbud eller som støttet beskæftigelse på en 
arbejdsplads.  

Hvem kan 
modtage 
indsatsen? 

Du kan være i målgruppen for beskyttet beskæftigelse, hvis du: 

 er under folkepensionsalderen og bosiddende i Roskilde Kommune 
 ikke kan benytte tilbud inden for beskæftigelse efter anden lovgivning, 

fx job med løntilskud, fleksjob med mere og 
 har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer og derfor ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse 
på normale vilkår på arbejdsmarkedet.  

Indsatsens 
indhold og 
omfang 

I beskyttet beskæftigelse bliver du en del af et arbejdsfællesskab og skal 
varetage opgaver ud fra hvilke kompetence, egenskaber og interesseområder, 
du har. 

Beskyttet beskæftigelse kan være opgaver som produktion af varer eller 
tjenesteydelser, herunder montage- eller pakkearbejde, servicefunktioner i 
kantine- eller cafedrift eller lignende. Arbejdsopgaverne, som skal udføres, 
bidrager til at udvikle dine færdigheder. 

Når du får bevilget beskyttet beskæftigelse, vil der i samarbejde med dig blive 
udarbejdet en handleplan med indsatsmål for din beskæftigelsesindsats. 

Beskyttet beskæftigelse kan variere fra 1-5 dage ugentligt. Omfanget afhænger 
af dine ressourcer, behov og interesser og fastlægges ud fra en konkret og 
individuel vurdering. 

Hvad omfatter 
indsatsen ikke  

Beskyttet beskæftigelse omfatter ikke: 

 Hjælp og støtte der kan bevilges efter anden lovgivning, herunder 
støtte til at fastholde beskæftigelse og uddannelse, ledsagelse og 
personlig og praktisk hjælp. 

 Psykiatrisk, psykologisk, terapeutisk eller lignende hjælp og støtte som 
kræver specialistindsats. 
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Hvad er 
indsatsens 
varighed? 

Der er ingen tidsbegrænsning for varigheden af et tilbud om beskyttet 
beskæftigelse, dog ophører indsatsen ved folkepensionsalderen. 

Opfølgning på 
indsatsen 

Voksenservice følger op på din bevilling om beskyttet beskæftigelse minimum 
en gang årligt. 

Opfølgningen foregår i dialog mellem rådgiver, dig og en kontaktperson fra 
tilbuddet. 

Det forventes, at du er aktivt deltagende i forhold til dit tilbud om beskyttet 
beskæftigelse. Hvis du ikke er aktivt deltagende, kan det være nødvendigt at 
se, om du har det rette tilbud.  

Herudover gælder det, at du, dine eventuelle pårørende eller tilbuddet har 
pligt til at kontakte Voksenservice, hvis der sker væsentlige ændringer i din 
funktionsevne, ressourcer og behov, da det har betydning for, hvilken type 
indsats, der er meningsfuld at tilbyde. 

Hvem leverer 
indsatsen? 

Roskilde Kommune har en række tilbud om beskyttet beskæftigelse, herunder: 

 Ejendomsservice 
 Montage og pakkeri 
 Metalværksted 
 Biblioteksmedhjælper 
 Kantinedrift 
 Rengøring 
 Cafédrift 

Tilbuddene er målrettet forskellige målgrupper. Du kan læse mere om 
tilbuddene her for handicapområdet: link og her for psykiatriområdet: link. 

Du vil som udgangspunkt blive tilbudt beskyttet beskæftigelse i et af Roskilde 
Kommunes egne tilbud eller på en privat virksomhed som Roskilde Kommune 
har indgået aftale med. Hvis du har behov, som ikke kan løses indenfor dette, 
vil Voksenservice undersøge tilbud i regionen, andre kommuner eller hos et 
privat tilbud. 

Er det muligt at 
skifte tilbud? 

Du kan ikke vælge et andet tilbud end Roskilde Kommunes eget tilbud eller et 
eksternt tilbud, som Roskilde Kommune har indgået aftale med. 

Udgifter for dig Der kan være udgifter for dig til mad og drikke samt til transport inden for en 
radius af 10 km. Udover 10 km. betaler Roskilde Kommune for dine udgifter til 
transport svarende til det billigst mulige transportmiddel.  

Du vil blive aflønnet for dit arbejde. Lønnen fastsættes i videst muligt omfang 
ud fra arbejdsindsats. I de tilfælde, hvor en borger på grund af betydelig nedsat 
funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden 
indtjening, kan der fastsættes en arbejdsdusør.  

 

  

https://www.handicap.roskilde.dk/beskaeftigelse.asp
https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/dagtilbud.asp
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Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud 

Lovgrundlag Serviceloven § 104 

Hvad er formålet 
med indsatsen? 

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at skabe rammer for, at du kan 
udvikle, opretholde eller forbedre dine sociale og personlige færdigheder med 
henblik på at opnå øget trivsel og livskvalitet. 

Hvad er 
aktivitets- og 
samværstilbud? 

Aktivitets- og samværstilbud består af sociale aktiviteter og samværsformer, 
herunder: 

 Fysiske og sociale aktiviteter 
 Kreative aktiviteter 
 Sansestimulerende aktiviteter 
 Rådgivning eller vejledning  

Roskilde Kommune har både aktivitets- og samværstilbud, som skal bevilges 
hos Voksenservice og åbne tilbud, hvor du kan møde op uden forudgående 
visitation. Denne kvalitetsstandard handler kun om de tilbud, som skal 
bevilges, og derfor kræver forudgående visitation. De åbne tilbud kan du læse 
mere om i kvalitetsstandardernes generelle information. 

Hvem kan 
modtage 
indsatsen? 

Du kan være i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud hvis du: 

 er over 18 år og under folkepensionsalderen, er bosiddende i Roskilde 
Kommune og 

 har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer og behov for hjælp og støtte til at skabe en 
meningsfuld hverdag.  

Indsatsens 
indhold og 
omfang 

Aktivitets- og samværstilbuddet kan have forskelligt indhold, alt efter hvilket 
tilbud det er og alt efter dine ressourcer og behov samt dine og andre brugeres 
ønsker. 

Roskilde Kommune har en række forskellige aktivitets- og samværstilbud, som 
alle har udgangspunkt i det sociale samvær og udvikling af dine sociale og 
personlige færdigheder. 

Når du får bevilget aktivitets- og samværstilbud, vil der i samarbejde med dig 
blive udarbejdet en handleplan med indsatsmål for dit tilbud. 

Aktivitets- og samværstilbuddet kan variere fra 1-5 dage ugentligt. Omfanget 
afhænger af dine ressourcer, behov og interesse og fastlægges ud fra en 
konkret og individuel vurdering. 

Hvad omfatter 
indsatsen ikke  

Aktivitets- og samværstilbud omfatter ikke: 

 Hjælp og støtte der kan bevilges efter anden lovgivning, herunder 
støtte til at fastholde beskæftigelse og uddannelse, ledsagelse og 
personlig og praktisk hjælp. 

 Psykiatrisk, psykologisk, terapeutisk eller lignende hjælp og støtte som 
kræver specialistindsats. 

Hvad er 
indsatsens 
varighed? 

Der er ingen tidsbegrænsning for varigheden af et tilbud om aktivitets- og 
samværstilbud. Dog kan der efter folkepensionsalderen i stedet henvises til 
Roskilde Kommunes dagtilbud Seniorhøjskolen. 
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Opfølgning på 
indsatsen 

Voksenservice følger op på din bevilling om aktivitets- og samværstilbud 
minimum en gang årligt. 

Opfølgningen foregår i dialog mellem rådgiver, dig og en kontaktperson fra 
tilbuddet. 

Det forventes, at du er aktivt deltagende i forhold til dit tilbud om beskyttet 
beskæftigelse. Hvis du ikke er aktivt deltagende, kan det være nødvendigt at 
se, om du har det rette tilbud.  

Herudover gælder det, at du, dine eventuelle pårørende eller tilbuddet har 
pligt til at kontakte Voksenservice, hvis der sker væsentlige ændringer i din 
funktionsevne, ressourcer og behov, da det har betydning for, hvilken type 
indsats, der er meningsfuld at tilbyde. 

Hvem leverer 
indsatsen? 

Roskilde Kommune har – ud over de åbne tilbud - en række aktivitets- og 
samværstilbud, som du kan få bevilget hos Voksenservice: 

 ITC Svogerslev 
 Skovhjælperne 
 Klub VI 
 Alletiders Højskole 
 Monday knights/ Tirsdagsklubben 
 SCR Klub 

Tilbuddene er målrettet forskellige målgrupper. Du kan læse mere om 
tilbuddene her for handicapområdet: link og her for psykiatriområdet: link. 

Du vil som udgangspunkt blive tilbudt aktivitets- og samværstilbud i et af 
Roskilde Kommunes egne tilbud. Hvis du har behov, som ikke kan løses 
indenfor dette, vil Voksenservice undersøge tilbud i regionen, andre 
kommuner eller hos et privat tilbud. 

Er det muligt at 
skifte tilbud? 

Du kan ikke vælge et andet tilbud end Roskilde Kommunes eget tilbud eller et 
eksternt tilbud, som Roskilde Kommune har indgået aftale med. 

Udgifter for dig Du betaler ikke for at deltage i aktivitets- og samværstilbud, men der kan være 
udgifter for dig til aktiviteter, mad og drikke. 

Roskilde Kommune kan bevilge kørsel til tilbuddet, hvis du har behov for 
kørsel og ikke selv kan tage offentlige transportmidler. 

 

 

  

https://www.handicap.roskilde.dk/samvaerogaktivitet.asp
https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/ringhjoernet.asp
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Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud 

Lovgrundlag Serviceloven § 107 og § 85 

Hvad er formålet 
med indsatsen? 

Formålet med et midlertidigt botilbud er at tilbyde en målrettet indsats i en 
bolig, med henblik på at udrede, udvikle eller stabilisere din funktionsevne. 

Opholdet i et midlertidigt botilbud skal afklare dit bolig- og støttebehov på 
længere sigt.  

Hvad er et 
midlertidigt 
botilbud? 

Et midlertidigt botilbud er en bolig, hvor der er ansat personale, der kan give 
dig den hjælp, støtte og omsorg, du har behov for, for at kunne klare dig i 
dagligdagen, samt optræning og hjælp til at udvikle og fastholde færdigheder. 

Hjælp og støtte ydes efter en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at støtten 
udføres i et samarbejde med dig, hvor du har et medansvar og medindflydelse 
og med støtte fra personale på tilbuddet, skal udvikle kompetencer til at klare 
hverdagen og arbejde hen imod en forbedret trivsel og livssituation. 

I et midlertidig botilbud vil der være fokus på at undersøge, hvilken hjælp og 
støtte du har brug for på vejen mod at få det bedre og leve det liv, du drømmer 
om – med eller uden støttebehov fremover 

Hvem kan 
modtage 
indsatsen? 

Du kan være i målgruppen for midlertidigt botilbud hvis du: 

 er over 18 år 
 ikke kan få dækket dit behov for hjælp og støtte på anden måde, fx 

socialpædagogisk støtte i eget hjem og 
 har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer og i en afgrænset periode har omfattende behov for 
hjælp og støtte til at mestre dagligdagen, eller 

 har nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og i 
en afgrænset periode har behov for pleje eller behandling. 

Borgere der har behov for midlertidigt botilbud vil typisk have brug for: 

 En særlig indsats i et botilbud i en periode, hvor det forventes, at 
funktionsniveauet kan forbedres. 

 En afklaring af funktionsniveau og dermed det længerevarende 
støttebehov. 

Indsatsens 
indhold og 
omfang 

Et midlertidig botilbud kan have forskelligt indhold alt efter dine ressourcer og 
behov. Der vil altid være et væsentlig omfang af socialpædagogisk støtte og 
efter behov kan der være andre former for støtte, fx sundhedsfaglige ydelser. 

Roskilde Kommune har en række botilbud til forskellige målgrupper. I alle 
tilbuddene tilrettelægges hjælp og støtte, så det kan hjælpe dig til at udvikle og 
fastholde dine færdigheder. Du vil blive støttet og vejledt til at planlægge, 
strukturere og udføre opgaver i hverdagen så selvstændigt som muligt. Støtten 
kan tilbydes inden for en eller flere af følgende temaer: 

 Praktiske opgaver – fx støtte til rengøring, tøjvask, indkøb. 
 Egenomsorg – fx støtte til personlig hygiejne, vejledning omkring mad 

(hvad er sund og varieret mad). 
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 Kommunikation – fx støtte til dialog med dine omgivelser, læse og 
forstå post, kontakt til offentlige myndigheder. 

 Mobilitet – fx støtte til at færdes selvstændigt både i og uden for 
boligen. 

 Samfundsliv – fx støtte til uddannelse, arbejde, at kunne have styr på 
økonomi, boligforhold. 

 Socialt liv – fx støtte til at udvikle sociale færdigheder, udvikle og 
bevare sociale relationer, deltage i aktiviteter i lokalsamfundet. 

 Sundhed – fx støtte håndtering af medicin, hjælp til døgnrytme, 
psykisk sårbarhed, til at få nødvendig behandling og forståelse for egen 
sundhed. 

Derudover vil botilbuddet så vidt muligt være fysisk indrettet, så det passer til 
dine behov og ressourcer  

Ferie I Roskilde Kommune kan det enkelte botilbud efter beboernes ønske arrangere 
fælles ferie i op til 7 dage om året, hvor den normale støtte som beboerne får, 
følger med.  

Hvad omfatter 
indsatsen ikke  

Et midlertidigt botilbud omfatter ikke: 

 Dagtilbud – beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt 
særlig tilrettelagt undervisningstilbud. Dette kan bevilges som 
supplerende indsats.  

 Som udgangspunkt indgår ledsagelse til selvvalgte aktiviteter ikke i 
indsatsen, fx. kulturelle tilbud, større familiearrangementer og 
lignende. Dette kan bevilliges som supplerende indsats. 

Hvad er 
indsatsens 
varighed? 

Et midlertidigt botilbud bevilges typisk i en periode på mellem 3 måneder op til 
2 år med mulighed for forlængelse alt efter dine individuelle støttebehov og 
status på indsatsmål. 

Opfølgning på 
indsatsen 

Voksenservice følger op på din bevilling om midlertidig botilbud første gang 3 
måneder efter indflytning og herefter minimum hvert halve år. 

Opfølgningen foregår i dialog mellem rådgiver, dig og en kontaktperson fra 
tilbuddet. 

Det forventes, at du er aktivt deltagende i forhold til den hjælp og støtte, du 
modtager. Hvis du ikke er aktivt deltagende, kan det være nødvendigt at se, 
om du har det rette tilbud eller om støtten bør ophøre.  

Herudover gælder det, at du, dine eventuelle pårørende eller tilbuddet har 
pligt til at kontakte Voksenservice, hvis der sker væsentlige ændringer i din 
funktionsevne, ressourcer og behov, da det har betydning for, hvilken type 
indsats, der er meningsfuld at tilbyde. 

Hvem leverer 
indsatsen? 

Roskilde Kommune har en række midlertidige botilbud målrettet forskellige 
behov: 

 St. Valbyvej 
 Toftebakken 
 Hyrdehøj 
 Mariehusene (botilbud med både midlertidige og varige 

botilbudspladser) 
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Du kan læse mere om tilbuddene her for handicapområdet: link og her for 
psykiatriområdet: link. 

Du vil som udgangspunkt blive tilbudt et midlertidig botilbud i et af Roskilde 
Kommunes egne tilbud. Hvis du har behov, som ikke kan løses indenfor dette, 
vil Voksenservice undersøge tilbud i regionen, andre kommuner eller hos et 
privat tilbud. 

Er det muligt at 
skifte tilbud? 

Du kan ikke vælge et andet tilbud end Roskilde Kommunes eget tilbud eller et 
eksternt tilbud, som Roskilde Kommune har indgået aftale med. 

Udgifter for dig I midlertidige botilbud skal du som udgangspunkt betale for ophold, el, vand, 
varme. Derudover kan mad og tøjvask være inkluderet i egenbetalingen.  

Din egenbetaling udregnes på baggrund af dit forsørgelsesgrundlag og dine 
øvrige nødvendige udgifter. 

 

 

  

https://www.handicap.roskilde.dk/bo-og-ophold.asp
https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/botilbud.asp
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Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud 

Lovgrundlag Serviceloven § 108 og almenboligloven § 105 samt servicelovens § 85 

Hvad er formålet 
med indsatsen? 

Formålet med et længerevarende botilbud er at tilbyde en målrettet indsats i 
en bolig, med henblik på at bevare, forbedre og udvikle dine fysiske, psykiske 
og sociale færdigheder.  

Hvad er et 
længerevarende 
botilbud? 

Et længerevarende botilbud består af boliger med tilknyttet personale.  
Personalet tilbyder dig hjælp, støtte og omsorg, så du kan klare dig i 
dagligdagen samt optræning og hjælp til at udvikle og fastholde dine 
færdigheder. 

Hjælp og støtte ydes efter en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at støtten 
udføres i et samarbejde med dig, hvor du har et medansvar og medindflydelse 
og med støtte fra personale på tilbuddet, skal udvikle kompetencer til at klare 
hverdagen og arbejde hen imod en forbedret trivsel og livssituation. 

Hvem kan 
modtage 
indsatsen? 

Du kan være i målgruppen for længerevarende botilbud hvis du: 

 er over 18 år 
 ikke kan få dækket dit behov for hjælp og støtte på anden måde, fx 

socialpædagogisk støtte i eget hjem uden for botilbud eller midlertidigt 
botilbud, og 

 har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer og har et varigt omfattende behov for hjælp 
og støtte til at mestre dagligdagen. 

Borgere der har behov for længerevarende botilbud har ofte brug for 
omfattende støtte henover døgnet og ofte flere former for støtte – 
socialpædagogisk støtte, personlig pleje med mere. 

Indsatsens 
indhold og 
omfang 

Et længerevarende botilbud kan have forskelligt indhold alt efter dine 
ressourcer og behov. Der vil altid være et væsentlig omfang af 
socialpædagogisk støtte og efter behov kan der være andre former for støtte, fx 
sundhedsfaglige ydelser. 

Roskilde Kommune har en række botilbud målrettet forskellige behov. I alle 
tilbuddene tilrettelægges hjælp og støtte, så det kan hjælpe dig til at udvikle og 
fastholde dine færdigheder. Du vil blive støttet og vejledt til at planlægge, 
strukturere og udføre opgaver i hverdagen så selvstændigt som muligt. Støtten 
kan tilbydes inden for en eller flere af følgende temaer: 

 Praktiske opgaver – fx støtte til rengøring, tøjvask, indkøb. 
 Egenomsorg – fx støtte til personlig hygiejne, vejledning omkring mad 

(hvad er sund og varieret mad). 
 Kommunikation – fx støtte til dialog med dine omgivelser, læse og 

forstå post, kontakt til offentlige myndigheder. 
 Mobilitet – fx støtte til at færdes selvstændigt både i og uden for 

boligen. 
 Samfundsliv – fx støtte til uddannelse, arbejde, at kunne have styr på 

økonomi, boligforhold. 
 Socialt liv – fx støtte til at udvikle sociale færdigheder, udvikle og 

bevare sociale relationer, deltage i aktiviteter i lokalsamfundet. 
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 Sundhed – fx støtte håndtering af medicin, hjælp til døgnrytme, 
psykisk sårbarhed, til at få nødvendig behandling og forståelse for egen 
sundhed. 

Derudover vil botilbuddet så vidt muligt være fysisk indrettet, så det passer til 
dine behov og ressourcer 

Ferie I Roskilde Kommune kan det enkelte botilbud efter beboernes ønske arrangere 
fælles ferie i op til 7 dage om året, hvor den normale støtte som beboerne får, 
følger med.  

Hvad omfatter 
indsatsen ikke  

Et længerevarende botilbud omfatter ikke: 

 Dagtilbud – beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt 
særlig tilrettelagt undervisningstilbud. Dette kan bevilges som 
supplerende indsats. 

 Som udgangspunkt indgår ledsagelse til selvvalgte aktiviteter ikke i 
indsatsen, fx. kulturelle tilbud, større familiearrangementer og 
lignende. Dette kan bevilliges som supplerende indsats. 

Hvad er 
indsatsens 
varighed? 

Et længerevarende botilbud er som udgangspunkt varigt, hvilket betyder, at 
der ikke er en tidsafgrænsning for, hvor længe du kan bo der. Der kan dog ske 
ændringer i dine ressourcer og behov, hvilket kan betyde, at du kan få behov 
for et andet tilbud. 

Opfølgning på 
indsatsen 

Voksenservice følger op på din bevilling om længerevarende botilbud første 
gang 3 måneder efter indflytning og herefter minimum hvert andet år. 

Opfølgningen foregår i dialog mellem rådgiver, dig og en kontaktperson fra 
tilbuddet. 

Herudover gælder det, at du, dine eventuelle pårørende eller tilbuddet har 
pligt til at kontakte Voksenservice, hvis der sker væsentlige ændringer i din 
funktionsevne, ressourcer og behov, da det har betydning for, hvilken type 
indsats, der er meningsfuld at tilbyde. 

Hvem leverer 
indsatsen? 

Roskilde Kommune har en række længerevarende botilbud: 

 Koglerne 
 Hørhus 
 Pilehøj 
 Mariehusene 
 Lindelunden 

Du kan læse mere om tilbuddene her for handicapområdet: link og her for 
psykiatriområdet: link. 

Du vil som udgangspunkt blive tilbudt et længerevarende botilbud i et af 
Roskilde Kommunes egne tilbud. Hvis du har behov, som ikke kan løses 
indenfor dette, vil Voksenservice undersøge tilbud i regionen, andre 
kommuner eller hos et privat tilbud. 

Er det muligt at 
skifte tilbud? 

Du har mulighed for at vælge et andet tilsvarende botilbud end det, Roskilde 
Kommune har tilbudt dig. For at et andet botilbud er tilsvarende, skal 
indholdet i botilbuddet passe til dit støttebehov og botilbuddet må ikke være 
væsentligt dyrere end det tilbud, som Roskilde Kommune har tilbudt. 

https://www.handicap.roskilde.dk/bo-og-ophold.asp
https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/botilbud.asp
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Udgifter for dig I længerevarende botilbud betaler du for ophold/husleje, el, vand, varme. 
Derudover kan mad og tøjvask være inkluderet i egenbetalingen.  

Din egenbetaling udregnes på baggrund af dit forsørgelsesgrundlag og dine 
øvrige nødvendige udgifter. 

Hvis botilbuddet hører under almenboliglovens § 105 har du mulighed for at 
søge boligstøtte. 
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Bilag 1: Eksempler på indhold i socialpædagogisk støtte 
 

Indsats Socialpædagogisk vejledning, rådgivning og strategi  i forhold til 
praktiske opgaver i hjemmet. 

Hvad kan hjælpen 
indeholde 

Eksempler på indsatser enten i grupper eller individuelt:  
 Hjælp til praktiske opgaver, f.eks. støtte til at planlægge og 

udføre indkøb, tøjvask og rengøring, madlavning, 
oprydning og andre opgaver i hjemmet. 

 Brug af diverse teknologiske hjælpemidler, herunder 
kalender på mobil eller tablets med diverse apps, der 
understøtter din selvstændighed.  

Hvad indeholder hjælpen 
ikke 

Der udføres ikke praktisk hjælp i hjemmet eller i gruppetilbud, 
hvor du ikke selv deltager aktivt. 

Indsats Socialpædagogisk vejledning, rådgivning og strategi i forhold til 
varetagelse af egenomsorg 

Hvad kan hjælpen 
indeholde 

Eksempler på indsatser enten i grupper eller individuelt:  
 Vejledning omkring personlig pleje (hvorfor er det vigtigt 

at gå i bad, skifte tøj mm.) 
 Vejledning omkring tandpleje (hvor tit børster man 

tænder og går til tandlæge) 
 Vejledning omkring mad (hvad er sund og varieret mad) 

Hvad indeholder hjælpen 
ikke 

Der udføres ikke aktiviteter vedrørende egenomsorg, hvor du 
ikke selv deltager aktivt.  

Indsats Socialpædagogisk vejledning, rådgivning og strategi i forhold til 
kommunikation. 

Hvad kan hjælpen 
indeholde 

Eksempler på indsatser enten i grupper eller individuelt:  
 Forståelse og medvirken til at indgå samarbejde med 

diverse myndigheder og andre instanser 
 Tilegnelse af kommunikationsstrategier og -redskaber. 
 Konflikthåndtering 

Hvad indeholder hjælpen 
ikke 

Der udføres ikke aktiviteter vedrørende kommunikation, hvor 
du ikke selv deltager aktivt eller er motiveret for aktiviteten. 

Indsats Socialpædagogisk vejledning, rådgivning og strategi i forhold til 
mobilitet (bevægelse og transport). 

Hvad kan hjælpen 
indeholde 

Eksempler på indsatser enten i grupper eller individuelt:  
 Træning af dine færdigheder til selv at kunne færdes i 

lokalområdet. 
 Brug af diverse teknologiske hjælpemidler, herunder apps 

der hjælper med at finde vej. 
 Træning i brug af offentlige transportmidler. 
 Sund livsstil i naturen. 
 ”Gåbus”. 

Hvad indeholder hjælpen 
ikke 

Der udføres ikke aktiviteter vedrørende mobilitet, hvor du ikke 
selv deltager aktivt eller er motiveret for aktiviteten 
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Indsats Socialpædagogisk vejledning, rådgivning og strategi omkring 
samfundsliv - forhold, der knytter sig til at opretholde bolig, 
beskæftigelse, undervisning og forhold omkring økonomi. 

Hvad kan hjælpen 
indeholde 

Eksempler på individuelle indsatser:  
 Hverdagsbudget og samarbejde med bank 
 Understøtte/hjælpe i samarbejdet mellem dig og 

kommunale/regionale og private samarbejdspartnere, fx 
læge, psykiatrien. 

 Understøtte/hjælpe i samarbejdet mellem dig og 
uddannelse, praktik, aktiveringstilbud og arbejdsplads 

 Boligsøgning.  
 
Eksempler på gruppetilbud: 

 Budgetlægning 
 Støtte og guidning til at benytte private og offentlige 

fælleskabstilbud. 
Hvad indeholder hjælpen 
ikke 

Der udføres ikke aktiviteter vedrørende samfundsliv, hvor du 
ikke selv deltager aktivt eller er motiveret for aktiviteten. 
Desuden kan vejlederen ikke hjælpe dig med økonomisk 
rådgivning, der kræver en fagperson, fx rådgivning om gæld – 
her kan Roskilde Frivilligcenter hjælpe med økonomisk 
rådgivninge (link på vej).  

Indsats Socialpædagogisk vejledning, rådgivning og strategi omkring 
forhold, der knytter sig til opretholdelse af socialt liv. 

Hvad kan hjælpen 
indeholde 

Eksempler på indsatser enten i grupper eller individuelt:  
 Støtte til samspil og kontakt 
 Støtte til at skabe relationer 
 Støtte til at deltage i sociale fællesskaber 
 Støtte til at fastholde netværk eller tage kontakt til 

netværk 
 Vejledning til forskellige tilbud i Roskilde Kommune 
 Konflikthåndtering 

Hvad indeholder hjælpen 
ikke 

Der udføres ikke aktiviteter vedrørende socialt liv, hvor du ikke 
selv deltager aktivt eller er motiveret for aktiviteten. 
Vejlederen skal ikke fungere som din besøgsven og skal ikke i sig 
selv afhjælpe eventuel ensomhed hos dig 

Indsats Socialpædagogisk vejledning, rådgivning og strategi i forhold til 
sundhed – med fokus på fysisk, psykisk og social trivsel. 

Hvad kan hjælpen 
indeholde 

Eksempler på individuelle indsatser: 
 Hensigtsmæssig ernæring og fysisk aktivitet 
 Kropsopfattelse 
 Vejledning i etablering af hensigtsmæssig døgnrytme 
 Deltagelse ved hospitalsbesøg hvor der er behov for 

socialpædagogisk støtte 
 Guidning og information om hvilke kommunale og 

regionale sundhedstilbud, der findes. 
 
Eksempler på gruppetilbud: 

 Vægtvejledningskurser 
 Vejledning i at følge en medicinsk behandling 
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 Angstreducerende kurser 
 Samtalegrupper 
 Kostvejledning. 

Hvad indeholder hjælpen 
ikke 

Der udføres ikke aktiviteter vedrørende sundhed, hvor du ikke 
selv deltager aktivt eller er motiveret for aktiviteten. 
Indsatsen indeholder som udgangspunkt ikke besøg/støtte under 
indlæggelse eller transport til hospitalsbesøg, uden der er behov 
for socialpædagogisk støtte. 

 

 


