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Ydelsesbeskrivelse for mestringsvejledning, Randers Kommune 
 

Center Center for Socialt Udsatte 
 

Tilbud Mestringsvejledning  
 

Lovgrundlag §85: 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og 
hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har herfor på grund af betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 
 
Der ydes socialpædagogisk støtte og omsorg i henhold til servicelovens § 85 for borgere 
i egen bolig og jf Randers kommunes 8. kvalitetsstandard for mestringsvejledning. 
 

Mission for 
Udsatteområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerneopgaven i 
Mestringsvejleder-
teamet  

Vision: Randers Kommune understøtter borgere på Udsatteområdet i at deltage aktivt i 
samfundet og udnytte deres ressourcer bedst muligt. 
 
Mission: Borgere på Udsatteområdet skal have hurtig, effektiv og fleksibel støtte til de 
vanskeligheder og problemer, de oplever at have med henblik på at mestre eget liv 
bedst muligt.  
 
Værdier: De værdier, som skal kendetegne Randers Kommunes samspil med borgere, 
pårørende og samarbejdspartnere på Udsatteområdet er: Åbenhed, Ordentlighed og 
Udvikling 
 
Formålet med indsatsen er, at støtte op om borgerens udvikling og vedligeholde 
nuværende funktionsniveau, så opnåede færdigheder ikke mistes. Dette skal føre til, at 
borgeren mestrer eget liv i det omfang, borgeren formår, og at støtten gradvis tilpasses 
borgerens behov. 

 
At vedligeholde og udvikle borgernes funktionelle færdigheder,  

sociale kompetencer og livsvilkår. 
 

Mål- og 
aldersgruppe 

Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter med svære/ komplekse psykiske 
problemer/diagnoser, sociale problemstillinger såsom gentagen hjemløshed og/ eller 
langvarigt massivt misbrug.  
Mestringsvejledning er til borgere med mere indgribende problematikker.  
 
Hovedparten af borgerne er dobbeltbelastede og har massive kognitive 
problemstillinger, som relaterer sig til: 

 Indlæringsvanskeligheder 

 Problemer med korttidshukommelsen 

 Hurtig ændring i sindstilstand 

 Højt aggressionsniveau 

 Uorganiseret tankegang 

 Besvær med igangsætte, gennemføre og afslutte gøremål 
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 Vanskeligheder med at behovsudsætte 

 Manglende ansvarsfølelse 

 Manglende forståelse og respekt for sociale normer og traditioner 
 
Borgerne er karakteriseret ved at have en lav mestringsevne, og der er behov for en 
særlig tilrettelagt indsats.  
 

Formål  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et mestringsvejledningsforløb vil være fleksibelt både i forhold til form, indhold og 
intensitet. Forløbet vil derfor afhænge af borgerens konkrete behov og ressourcer.  
I forløbet samarbejdes der om bestemte temaer, der kan understøtte og udvikle 
borgerens selvstændige mestringsevne, og forløbet tilrettelægges sådan, at borgeren 
modtager relevant støtte, der tilgodeser dennes aktuelle behov.  
Denne indsats vurderes og tilrettelægges efter voksenudredningsmetoden (VUM) og 

udmåles i støtteniveauerne jvf ”Kvalitetsstandarden for støtte til et selvstændigt liv” 

(Socialområdet Randers Kommune) 

 Let støtte: Vejledning 

 Let støtte undervejs: Vejledning undervejs 

 Moderat støtte: Moderat verbal og/eller fysisk støtte  

 Omfattende støtte: Omfattende verbal og/eller fysisk støtte 

 Fuld støtte: Fuld verbal og/eller fysisk støtte 

Formålet med støtteforløbet er at udvikle og styrke borgerens funktionsmuligheder 
og/eller kompensere for den nedsatte funktionsevne ud fra et rehabiliterende 
perspektiv. Det konkrete indhold og form på støtten aftales borgeren i takt med 
dennes udvikling.  
 
Målet er eksempelvis at øge borgerens mestringsevne i forhold til:  

 Personlig mestring, eksempelvis af praktiske opgaver i hjemmet  

 Sociale relationer, netværk og medborgerskab  

 Beskæftigelse og eventuel uddannelse  

 Sundhed  
 
Mestringsvejledning kan gives i form af rådgivning og vejledning, træning, ledsagelse 
og hjælp til selvhjælp.  
Mestringsvejledningen kan foregå som en af disse former:  

 Samtaler hos borgeren i dennes hjem, eller i kommunens bygninger. 

 Samtaler kan være individuelt eller i gruppe.   

 Rehabiliterende kurser  

 Online støtte  

 Telefonisk kontakt  

 I særlige omgivelser i forhold til målet med støtten (det kan eksempelvis være 
træning i brugen af offentlige transportmidler, besøg i banken og/eller 
fremmøde i café og samværstilbud som led i træning af sociale færdigheder)  

 
Den støtte, der ydes skal i videst mulig omfang kompensere for følgerne af borgerens 
funktionsnedsættelse og tilgodese dennes konkrete behov. Hvis formålet med 
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støtten kan opfyldes via flere indsatser, så vælges den indsats, som vil matche 
borgerens behov mest muligt. 
  

Støtte til ledsagelse til aktiviteter  
Der kan give støtte til ledsagelse til ikke-selvvalgte aktiviteter. 
Ikke selvvalgte aktiviteter er typisk aktiviteter, der har behandlingsmæssigt indhold.  
Vi kan tilbyde ledsagelse til helbredstjek ved praktiserende læge.  
Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter vil først blive vurderet efter servicelovens § 97, 
som er en specialbestemmelse om ledsagelse til selvvalgte aktiviteter uden for 
hjemmet. Hvis borgerens funktionsniveau er for lavt til at opfylde betingelserne for 
støtte efter § 97, kan de selvvalgte aktiviteter efter en konkret vurdering gives efter § 
85, og hvor der vil blive lagt vægt på, hvad formålet med aktiviteten er, og om 
borgeren eventuelt allerede er kompenseret i forhold til støtte uden for hjemmet.  
Det er hospitalet, der har ansvaret for at vurdere, om du har behov for ledsagelse i 
forbindelse med hospitalsbehandling. 
 
Kørsel og befordring er ikke en del af mestringsvejledning og denne ydelse. 
 

 

Støtteniveauer  Mestringsvejledning udmøntes efter disse vejledende niveaudelinger: 
 

1. Let støtte, herunder støtte til udslusning  
 Støtten planlægges som udgangspunkt til hverdage og dagtimerne med mulighed 

for kontakt en-to gange pr. måned.  

 Tilbud om forebyggende indsats, som ved lettere kontakt kan vedligeholde 
færdigheder. Kontakten vil oftest bestå af telefonstøtte i dagtimerne.  

 Udslusning bruges når borgeren er på vej til at blive ud visiteret. Det drejer sig 
oftest om telefonisk kontakt men kan også være i form af faste aftaler med 
besøg. Støtten kan gives som tryghedsskabende til kontakt.  

 Støtten kan for nogles vedkommende omfatte samtaler med pårørende og andre 
samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen 

 

2. Mindre omfattende støtte  
 Støtte planlægges og tilgodeses som udgangspunkt på hverdage og i 

dagtimerne.  

 Udgangspunktet er 1-2 kontakter per 14. dag.  

 Ydelsen kan omfatte koordinering af en tværfaglig indsats.  

 Støtten kan for nogles vedkommende omfatte samtaler med pårørende og 
andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.  

 

Borgeren er her: 

 Selvhjulpen i forhold til alle dagligdagsfunktioner evt. med påmindelser 

 Forstår og kan nogenlunde agere efter kollektive beskeder 

 Forstår og kan gøre brug af sociale spilleregler i flere sammenhænge 

 Kan følge sin daglige struktur og gøremål med lettere vejledning  

 Kan fastholdes i både kendt og ukendte opgaver/aktiviteter med lettere 
vejledning/støtte 
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 Kan til dels selv planlægge og orientere sig om den nødvendige viden, der er 
behov for 

3. Omfattende støtte  
 Der tilbydes planlagt støtte i form af 1 længerevarende eller 2 kortere kontakter 

per uge.  

 Kontakten planlægges som udgangspunkt til hverdage i dagtimerne, og med 
mulighed for kontakt oftest telefonisk/virtuel om aftenen.  

 Støtten kan for nogles vedkommende omfatte samtaler med pårørende og 
andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.  

 

Borgeren er her: 

 Selvhjulpen i forhold til de fleste dagligdagsfunktioner med lettere støtte og 
guidning 

 Forstår kollektive beskeder med lettere støtte 

 Forstår og gør brug af almindelige sociale spilleregler i nogen sammenhænge 
/tillærte færdigheder 

 Kan fastholde fokus omkring en kendt arbejdsopgave med lettere støtte 

 Kan til dels følge en struktur med verbal guidning og påmindelser 

 

4. Meget omfattende støtte  
 Støtten vil ofte være en forudsætning for, at du kan opretholde en tilværelse i 

egen bolig. Der tilbydes støtte i form af flere kontakter om ugen, oftest 3-4.  

 Ydelserne planlægges som udgangspunkt til hverdage i dagtimerne, og efter 
særlig aftale også aften og weekend.  

 Støtten kan for nogle borgeres vedkommende omfatte samtaler med pårørende 
og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.  

 

Borgeren her er: 

 Ikke selvhjulpen i forhold til udførslen af dagligdagsfunktioner, fysisk- samt 
verbal guidning 

 Kan dog holde begrænset fokus på kendte opgaver/aktiviteter i kortere tid med 
omfattende støtte 

 Kan kun forstå simple kollektive beskeder om velkendte emner, og interesser 
med omfattende støtte 

 Kan i velkendte sammenhænge gøre brug af meget simple sociale spilleregler og 
i meget begrænset grad forstå indarbejdede færdigheder  

 Kan med verbal/fysisk guidning til dels følge en simpel struktur  
 

5. Særlige situationer  
 Støtten vil ofte være en forudsætning for, at borgeren kan opretholde en 

tilværelse i egen bolig. Der tilbydes støtte i form af flere kontakter om ugen, 
oftest mere end 3-4.  

 Ydelserne planlægges som udgangspunkt til hverdage i dagtimerne, og efter 
særlig aftale også aften og weekend.  
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 Støtten kan for nogles vedkommende omfatte samtaler med pårørende og 
andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.  

 
Støtten gives som et forløb, hvor der er fokus på, at borgeren er i en udvikling, hvor 
målet er at blive i stand til at mestre eget liv så godt som muligt med så lidt støtte, 
som det er muligt.  
Der kan ligeledes gives støtte til opgaver, der er med til at vedligeholde 
funktionsniveau eller tilbagefaldsforebyggelse. 
 

 

Opfølgning på §85 
 
 
 
 

Opfølgning er redskabet der bruges mellem de årlige handleplansmøder.  
 
Der skal følges op på alle nye bevillinger efter 3 mdr. Mestringsvejleder udformer kort 
notat til myndighed omkring status på borgeren.  
 
Der laves løbende opfølgning ved at udfører laver kvartalsvise FKO scoringer.  
Det er udføreres opgave at tage stilling til hvorvidt der kan være behov for opfølgning, 
og kontakte myndighed ifht evt. tilpasning af indsatsmålene.  
 
Inden der er gået et år fra opstart af §85 forløb skal der etableres et evalueringsmøde. 
Det er myndigheds opgave at indkalde udfører, borger og eventuelle 
samarbejdspartnere til et evalueringsmøde.  
 
Myndighed anmoder om en status på indsatsmålene og andet der har været arbejdet 
med i perioden.  
Udfører har 14 dage til at udarbejde status og fremgangsmåde i FKO/ Sensum 
 
Evalueringsmødet kan have forskellige former ex. telefonsamtale med borger, møde 
med borger/udfører/myndighed, skype opkald, aftalt telefonopkald fra borger og 
mestringsvejleder til rådgiver osv.  
 
Pejlemærker for hvornår mestringsvejleder kontakter myndighed for drøftelse af 
behov for evaluering:  
- Hvis bevilling af niveau ikke passer.  

- Hvis et eller flere handleplansmål ikke er relevante.  

- Hvis der er sket afgørende ændring af funktionsniveau, så FKO scoren ikke er præcis.  

- Hvis borgeren ikke er motiveret for og ikke ønsker at arbejde med handleplansmålene.  

 
Hvad skal mestringsvejleder beskrive til myndighed i FKO status:  
- Lav status i FKO/ Sensum  

- Beskrivelse af fremgangsmåde under hvert indsatsmål 

- Kort beskrivelse og begrundelse af ændringer?  

- Hvordan har kontakten været? 

- Beskrivelse af ændrede mål og funktionsniveau 

- Beskrivelse af mestringsvejlederens og borgerens oplevelse af nuværende situation?  
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Praksismetoder og 
faglige tilgange  

Den pædagogiske og socialfaglige støtte gradueres ud fra borgerens funktions – og 
mestringsniveau, og med afsæt i nedenstående metoder og faglige tilgange: 
 

Metoder: 
§85 mestringsvejledning er inspireret af Individuel Case Management metoden (ICM)  
Delmålsarbejde efter SMART mål principperne 
 
 

Faglige tilgange og redskaber: 
 Anerkendende tilgang 

 Neuropædagogisk tilgang  

 Social og praktisk færdighedstræning   

 Motiverende samtale (MI) 

 MoCa test 

 Risikoprofil og risikovurdering 

 Skadesreducerende tilgang  

 Tranghåndtering  
 
Den faglige dokumentation (FKO) foretages i Sensum ud fra de individuelt fastsatte 
udviklings – og vedligeholdelsesindsatsmål samt § 141 handleplan. 
 

Kompetencer Medarbejderne er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsassistenter, 
pædagoger, ergoterapeut, fysioterapeut og psyko-motorikterapeut.  
Alle med erfaring og viden indenfor udsathed, psykiatri og rusmidler.  

 

Takstbeskrivelse 

Takst 474,- pr. time 
Medarbejdernormering 1:12 

 Opdateret april 2020 af Charlotte Thygesen og Gine Nørager 

 


