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1 Kvalitetsstandard for speciel behandlingsmæssig bistand 

Lovgrundlag for 

ydelse 

§ 102 i Lov om Social Service 

Hvem kan modtage 

ydelsen? 

Voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller med særlige sociale problemer. 

Borgere der har behov for ganske særlig behandling kan få et relevant 

behandlingstilbud, når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer 

den fornødne specialviden eller ekspertise eller det sædvanlige 

behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være 

egnet til at behandle den konkrete borger. Det betyder, at tilbuddene 

inden for det sædvanlige behandlingssystem må anses for at være 

udtømte. 

Hvilket behov dækker 

ydelsen? 

Tilbud af speciel behandlingsmæssig karakter, når dette ikke kan opnås 

gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.  

Det kan være borgere med alvorlige handicap, sindslidelser eller 

misbrug, som kræver en særlig indsats eller en særlig indretning af 

behandlingstilbuddet. 

Hvad er formålet med 

ydelsen? 

Tilbud efter denne bestemmelse kan gives, når det er nødvendigt med 

henblik på at bevare eller forbedre de fysiske, psykiske eller sociale 

funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, 

der kan tilbydes efter anden lovgivning. Tilbuddene har ikke til formål at 

udvikle funktioner. 

Hvilke aktiviteter 

indgår i ydelsen? 

Speciel behandlingsmæssig bistand på grund af særlige behov herfor 

og hvor relevant behandling inden for det offentlige behandlingssystem 

eks. sundhedsloven ikke kan opnås.  

Der er tale om en ganske særlig behandling, der f.eks. kan være 

psykologisk, psykoterapeutisk, sygeplejemæssig, fysio- og 

ergoterapeutisk, specialpsykiatrisk, tandplejemæssig eller anden 

behandling. 

Der er tale om tilbud, der ligger ud over SEL § 85 om særlig social 

støtte, og hvor tilbuddene indenfor det sædvanlige behandlingssystem 

må anses for at være udtømte.  

Hvilke aktiviteter 

indgår ikke i ydelsen? 

 Ydelsen er subsidiær behandling efter anden lovgivning f.eks. 
sundhedsloven og aktivloven. 

 Ydelser, der er af socialpædagogisk karakter. 
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Lovgrundlag for 

ydelse 

§ 102 i Lov om Social Service 

Ydelsens omfang? 

(hyppighed, placering 

på dagen) 

Fastlægges ud fra en konkret og individuel vurdering i forhold til 

borgerens mulighed for at kunne benytte det offentlige 

behandlingssystem og under hensyn til mulig leverandør. 

Hvem leverer 

ydelsen? 

Bestemmes i det konkrete tilfælde. 

Er der valgmuligheder 

mht. leverandør? 

Det afhænger af behandlingen – valg af leverandør bør om muligt 

foregå i samarbejde med borgeren og på baggrund af faglige og 

økonomiske hensyn. 

Hvad koster ydelsen 

for modtageren? 

Der er ingen betaling for ydelsen.  

Der er dog egenbetaling ved tandpleje. Denne fastsættes en gang om 

året jf. Sundhedsloven Bek.179 af 28. februar 2012 om tandpleje §§ 29 

og 30. 

Hvordan følges op på 

ydelsen? 

Sagsbehandler i Social & Handicap myndighed følger op på den tildelte 

ydelse. 

Udarbejdelse og 

opfølgning? 

Kvalitetsstandarden er vedtaget i Socialudvalget den 11.09.2014. 

Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst én gang i 

hver valgperiode. 

Ved revision af standarden skal Handicaprådet høres. 
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