VISITATION – PSYKIATRI OG HANDICAP
Dato: 29. maj 2019

Visitation til botilbud i Vesthimmerlands Kommune
Velfærd Psykiatri- og Handicap 2020
I Vesthimmerlands Kommune er vi på Psykiatri- og Handicapområdet optaget af, at borgerne
selv i højere grad en tidligere bliver den vigtigste aktør, og selv er med til at bestemme og
definere, hvori kerneopgaven består. På den baggrund er der udarbejdet et velfærdsdokument
med titlen; ”Velfærd i Psykiatri og Handicap i Vesthimmerlands Kommune. Handleplan frem
mod 2020”. Dette beskriver blandt andet, at en overordnet målsætning i afdelingen er at
understøtte borgeren i sin definition af Det Gode Liv, og hvor vi inddrager alle gode kræfter
omkring borgeren – og med respekt for borgerens egne ønsker. Der er i tilslutning hertil
formuleret 3 strategiske mål som pejlemærker, og disse er a) Rehabilitering, b) Effekt og c)
Samskabelse. Disse er tæt forbundne, og er fundamentet for indsatsen i Psykiatri og
Handicap.
Visitation til botilbud
Når borgere i Vesthimmerlands Kommune er omfattet af målgruppen for blive visiteret til
botilbud, gennemfører vi et grundigt visitationsforløb forud for visitation til botilbud i
Vesthimmerlands Kommune.
Visitationsforløbet har borgeren og borgerens mål i centrum og omfatter en grundig
målgruppevurdering. Dette indbefatter møde med borgeren, hvor evt. også pårørende og/eller
værge deltager, samt eventuelt suppleret med andre fagpersoner, der kender borgeren godt.
Visitationsforløbet har til hensigt at få en grundig indsigt i borgerens diagnose, fysiske,
psykiske og sociale situation, adfærd samt de støttebehov, han/hun måtte have. Indsigten
opnår vi gennem sagsbehandlers udredning af borgeren efter Voksenudredningsmetoden,
VUM. Denne sikrer, at vi får beskrevet borgeren ift. fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og
sociale problemer (problemskabende adfærd, herunder bl.a. udad reagerende adfærd m.m.).
Borgerens øvrige funktionsniveau beskrives gennem tematikkerne mobilitet, egenomsorg,
kommunikation, praktiske opgaver i hjemmet samfundsliv, socialt liv, sundhed.
Den grundige udredning skal medvirke til at vurdere hvilken støtte, rådgivning og faglighed, der
matcher forinden borgeren visiteres til botilbud i Vesthimmerlands Kommune, således der
bliver et match mellem borgeren og det konkrete botilbud.
Matchet sker via orientering på Tilbudsportalen, hvor der findes fyldestgørende information om,
hvad de enkelte botilbud i Vesthimmerlands Kommune er godkendt til, og hvilke rammer og
faglige kompetencer vi kan tilbyde på disse. Det gælder medarbejdernes og ledelsens faglige
kompetencer, tilbuddets faglige tilgange, pædagogiske metoder og værdimæssige tilgang samt
de beskæftigelses-, sundheds-, og aktivitetstilbud samt fysiske rammer, vi kan tilbyde
borgerne.
Borgeren og evt. pårørende/værge orienteres om det konkrete botilbud, som borgeren visiteres
til, samt de oplyses i generelle vendinger om de øvrige beboere for at sikre, at beboerne kan
profitere af hinandens selskab. Dette med et sigte om at understøtte kvalitetsmodelles temaer:
uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed, relationer, sundhed og trivsel samt målgruppe,
metoder og resultater.
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Det samme gør sig gældende, hvis der kommer henvendelser fra andre kommuner ift. at købe
botilbud i Vesthimmerlands Kommune. Her vil der også ud fra en udførlig udredning samt
borgerens handleplan fra dennes handlekommune vurdere borgerens match til kommunens
botilbud.
Hvad angår borgere fra Vesthimmerlands Kommune udgør Vesthimmerlands Kommunes
myndighedsafdeling visitationsenheden til botilbuddene i tæt samarbejde med lederne på de
enkelte botilbud. Visitationen foregår som ovenfor beskrevet, idet vi anser det som et fælles
ansvar at sikre det bedst mulige match i visiteringerne, hvorved der opnås overensstemmelse
mellem botilbuddets juridiske grundlag og beboernes visitationsgrundlag.
Opfølgning på borgere visiteret til botilbud
Når en borger er indskrevet på et botilbud i Vesthimmerlands Kommune, har
visitationsenheden i samarbejde med ledelsen på de pågældende tilbud ansvar for ved det
årlige handlemøde at følge op på, om visitationen fortsat er i overensstemmelse med
borgerens mål og behov. Ligeledes skal der ske en vurdering af, hvorvidt der er evt. er sket
ændringer, som gør, at borgeren ikke længere tilhører tilbuddets målgruppe beskrivelse. En
evt. re-visitation vil altid forgå i henhold til gældende lovgivning og med hensyntagen til
borgerens juridiske rettigheder. Der er dog opmærksomhed på, at flytning fra flytning fra et §
108 tilbud, er underlagt strenge betingelser, og således er særdeles vanskelig.

Vi ønsker at finde det optimale bosted til hver enkelt borger med det bomiljø og
personalemæssige kompetencer, som borgeren har brug for.
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