KVALITETSSTANDARD
Støtte til behandling
Vedtaget Hjørring Byråd 30.05.2018

Hvad er indsatsens
lovgrundlag?

Servicelovens § 102

Hvilket behov dækker
indsatsen?

Speciel behandlingsmæssig bistand/tilbud, på grund af særlige
behov, der ligger ud over tilbud om social støtte i henhold til
servicelovens § 85.

Hvad er formålet med
indsatsen?

Formålet er at bevare eller forbedre en borgers fysiske, psykiske
eller sociale funktioner, når dette ikke kan opnås gennem de
behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Hvem kan modtage
indsatsen, og hvilke kriterier
indgår for tildeling af
indsatsen?

Personer over 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som i
dagligdagen har behov for specialpædagogisk og/eller evt. anden
støtte i et omfang, der som minimum svarer til et botilbud med
døgndækning, uanset om støtten er udmålt.
Der skal være tale om et særligt eller specielt behandlingsbehov,
som borgerens eksisterende tilbud ikke har de fornødne
specialiserede kompetencer til at yde eller der skal være tale om,
at der kræves en særlig indretning for at yde den specialiserede
støtte.
Tildeling af ydelse sker på baggrund af en konkret individuel
vurdering af behovet, herunder om borgerens aktuelle behov kan
tilgodeses via anden lovgivning eller via kontakten/visitering til
andre tilbud i kommunen.

Mål

Mål skal klart fremgå af bevilling og evt. handleplan, som
Myndighedsfunktionen er ansvarlig for at udarbejde i samarbejde
med borgeren.
Bevilling gives altid for en tidsbegrænset periode.

Ansøgning

Ansøgning vedrørende støtte til behandling sendes som:
Digital post til:
Hjørring Kommune
Eller som:
Almindeligt brev til:
Hjørring Kommune,
Myndighed Handicap
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Ved spørgsmål kan Hjørring kommune kontaktes på tlf. nummer
72 33 50 67

Hvilke aktiviteter kan indgå i
indsatsen?

Der kan være tale om psykologisk, psykoterapeutisk,
sygeplejemæssig, fysio- og ergoterapeutisk, socialpsykiatrisk,
tandplejemæssig eller anden behandling

Hvad kan ikke indgå i
indsatsen?

Alle andre muligheder i andre tilbud inden for servicelovens
rammer samt efter anden lovgivning skal være udtømte.

Hvad er indsatsens omfang?

Tildeling af ydelse sker på baggrund af en konkret individuel
vurdering af behovet, når borgerens aktuelle behov ikke kan
tilgodeses via anden lovgivning eller via kontakten til andre tilbud
eller anden hjælp efter serviceloven.

Indsatsens varighed

Der er altid tale om en tidsbegrænset bevilling, hvilket vil fremgå
af bevillingsskrivelse

Er der valgmulighed med
hensyn til leverandør?

Der er ikke valgfrihed med hensyn til valg af leverandør

Kompetencekrav til
personalet

Der er tale om særlig specialviden

Omkostninger for borgeren

Bevilling af § 102 er uafhængig af indkomst og formueforhold og
der er ingen brugerbetaling.
Evt. transportudgifter dækkes til billigst forsvarlige
transportmulighed. I tilfælde af at dette er kørsel i egen bil dækkes
kilometerpenge med svarende til statens højeste takst.

Taxakørsel skal på forhånd aftales med Myndighedsfunktionen.

Kvalitetsmål

Hjørring Kommune har 13 ugers sagsbehandlingsfrist vedrørende
ansøgning om § 102

Hvordan følges op på
indsatsen?

Der følges op på indsatsen inden for bevillingens rammer.

Særlige forhold, der gør sig
gældende?

Hvis behandlingen gives i borgerens eget hjem, bliver hjemmet at
betragte som en arbejdsplads. Hjemmet skal derfor indrettes, så
Arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes.

