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Case 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammenligning med Herlev og Brøndby Kommune: 
Herlev Skizofren, herberg, mister ting, massiv 

timespænd er ikke hjemme på aftalt tid. 
Lejlighed kaotisk, rodet. Glad for at 
svømme- tager til Cafe XXX. Vil hun bare 
smides ud, så hun kan komme på Cafe 
XXX.? Tilbuddet er udelukkende til kvinder, 
og mænd har ikke adgang. Målgruppen er 
hjemløse kvinder, der har et akut behov for 
ly og overnatning. Kan hendes Social 
pædagogiske vejleder tale mere ind i noget 
lystbetonet, fx hente hende på Cafe XXX og 
tage ud for, at svømme? Mhp at danne en 
relation. Det er tydeligt en svær sag. 

Er i målgruppe. 
Hvis botilbud, en kort periode. 
 

Brøndby God VUM, men der mangler oplysninger 
om funktionsniveau i børne-/ungdomsår. 
Vi mangler oplysninger om tidl. 
funktionsniveau og sygdoms debut. Vi 
stiller spørgsmålstegn (på det foreliggende 
grundlag) for ønsket om at flytte hende 
væk fra Kbh. Vi vurdere at hun er til § 107 
tilbud (kan bestemmelsen). Det er svært at 
se af VUM‘en om det var en mulighed få 
bedre aftale med Borger ift. egne ønsker 
ift. ny bolig. Der er meget stort potentiale 
for rehabilitering. Kan Borgerens ønske 
om uddannelse benyttes som motivation til 

Vi ville have tilbudt botræningsophold i Kbh. området i 
en 3 måneders ift. at undersøge, om hun profitere af 
botilbud samt hvilket funktionsniveau hun har i denne 
ramme. Vi ville have forsøgt køb af ekstern bostøtte 
med mulighed for at kunne levere støtte fleksibelt 
(både geografisk og på hele døgnet) på et tidligere 
tidspunkt i sagen. Vi ville have undersøgt muligheden 
for et samarbejde med Cafe XXX om evt. tilkøb af 
støtte med henblik på stabilisering på et tidligere 
tidspunkt i sagen. Særligt obs på, hvorfor Borger 
afviser medicin – kan hun overtales til depot? 
Umiddelbart virker taksten i den høje ende. 

Borger er en ung kvinde på 30 år. Hun blev diagnosticeret 
med hebefren skizofreni i 2019. Det betyder at hun har en 
forstyrret kommunikation og tankegang. Hun har svært ved 
at fastholde samtaler, hun kan ikke huske ting eller 
strukturere en dag. Da afgørelsen blev truffet var hendes 
forsørgelses grundlag uddannelseshjælp 

Bevilliget 
Økonomi

78.862,- per 
måned

Tilbud Servicelovens 
§107 -midlertidigt 
botilbud

Vurdering og afgørelse:
Op til afgørelsen havde borger boet et år på herberg for kvinder. Herefter får hun bolig via akutboliglisten i 
kommunen. En socialpædagogisk vejleder påbegynder sin indsat, da borger bliver tilbudt lejlighed i 
kommunen. Støtten i egen bolig er ca. 10 timer om ugen. BOrger var ikke til stede i lejligheden på aftalte 
tidspunkter, og leverandøren kunne ikke skabe en relation. Borger kunne ikke lave praktiske gøremål, udføre 
egenomsorg, holde styr på sin økonomi, hun afviste medicinsk behandling og havde en meget udad 
reagerende seksuel adfærd. Hun opsøgte personalet på Cafe XXX, som er et tilbud for hjemløse. Her er 
personalet og omgivelserne kendte og det gør hende mere tryg.
Borgers blik på sit eget funktionsniveau er meget forskelligt i forhold til hvad der observeres af de 
professionelle omkring hende. Hvorefter blev der hurtigt vurderet at støtten ikke var den rigtige til Borger. Der 
bevilges midlertidigt botilbud til Borger i 2019, på baggrund af en VUM-udredning (Voksen udrednings 
metoden) og faglig vurdering. Det vurderes at Borger havde et behov for, at støtten kunne gives til hende, så 
snart Borgerens behov opstod. Det blev vurderet, at et miljøskifte kunne være godt for Borger, da det kunne 
stoppe turene til Cafe XXX. Og der derfor var en bedre mulighed for relations- dannelse på bostedet. 
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at følge behandlingstilbud? Særligt OBS 
på at sætte mål og opfølgning da Borger 
vurderes at have et stort potentiale. 

Case 1: Ansøgning til Social Vejledning i dag:
Ud fra behovsbeskrivelse, behovsvurderes hvilken indsats som der er 
brug for. Støtten ville bliver vurderet til, at være en fleksibel 
socialpædagogisk vejledning, hvor borger opsøges på kendte 
opholdssted, fx hjemløse cafe. 
Hvis vi var myndighed på bevilling af Social pædagogisk vejledning, 
ville vi sammen med borger, sætte SMART mål, så det er muligt at 
følge op på om der er fremgang og indsatsen er den rette.
Det vil i samarbejde med Visitationen vurderes om §83, personlig og 
praktisk hjælp skal iværksættes for en periode, så borger har mulighed 
for at bruge overskud på, at danne relation til støtte person og indgå i 
behandling. Dermed blive stabiliseret til at kunne indgå i, uddannelse 
og beskæftigelses mål.
Der vil evt. herefter bliver iværksat et 12-ugers rehabiliterende forløb 
med hjemmeplejen. 
Der vil være hyppigere opfølgninger med Borger, for at følge 
udviklingen og løbende justere mål og indsats til den rette. 
I dag vil Borgers sag blive en samarbejdsmodel sag, hvor psykiatrien, 
Jobcenteret og Visitationen kunne inviteres ind, for at samle den bedst 
mulige støtte om Borger. 
Hvis Borger igen vurderes til et botilbud, hvor det er dokumenteret, at 
Borgeres behov ikke kan varetages i egen lejlighed med Pædagogisk 
vejledning. Vil sagen blive vurderet på teamsparrings møde og 
herefter lægges op i Visitationsudvalget. Visitationsudvalget vil følge 
op på udviklingen. 

Udgift i dag:
12-ugers rehabiliterende 
forløb med 
hjemmeplejen: 4.200,- 
for 12 uger.

Ekstern 
socialpædagogisk 
vejledning ca. 10 timer 
om ugen: 15.500,- per 
måned.

Intern socialpædagogisk 
vejledning ca. 10 timer 
om ugen: 17.379,- per 
måned.

Indsats fremadrettet på nuværende indsats: 
Borgers sag skal ved opfølgningsmødet have lavet SMARTE mål med fokus på udviklingen i Borgers 
funktionsniveau. Sagen vil herefter fremlægges for Visitationsudvalget for en re-visitation, hvor der 
sparres med Visitationsudvalget om planen for og vurderingen af Borgers behov. Sagen vil herefter 
have tæt opfølgning, hvor der opdateres i VUM, faglig vurdering og handleplan efter hver opfølgning.

Udfordringer i casen:
Mulighed for bevilling af 
fleksibel indsats.
Gennemsigtighed hos 
leverandøren, da der 
ikke er dokumenteret, 
hvilke indsatser der er 
iværksat til hvilke 
funktionstab/behov.


