
Vejledende visitationsgrundlag for Grib København (§ 82 a, b og d) 

 

Lovgrundlag § 82a:  Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko 

for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan 

kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om 

gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret 

optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en 

forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i 

sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle 

funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de 

sociale problemer forværres. 

 

§ 82 b: Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko 

for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan 

kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om 

tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt 

tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af 

færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en 

forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil 

kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller 

forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer 

forværres. 

 

§ 82 d: Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko 

for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan 

kommunalbestyrelsen tilbyde støtte efter §§ 82 a og 82 b etableret 

i samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. 

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at 

deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre det aktuelle 

funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de 

sociale problemer forværres. 

 

Målgruppe  Målgruppen for § 82 a, b og d er borgere over 18 år, der har 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, 

og personer der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller 

sociale problemer. 

 

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at 

deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre det aktuelle 

funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de 

sociale problemer forværres. 

 

https://danskelove.dk/serviceloven/82a
https://danskelove.dk/serviceloven/82b


Indsatsen er tidlig og forebyggende og skal minimere risikoen for, 

at borger forværrer funktionsnedsættelse/sociale problemer. 

 

Det er således hensigten med lovgivningen, at indsatser efter § 82 

a, b og d primært anvendes for borgere med lette 

funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer, og borgere 

som har en risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale 

problemer.  

 

Målgruppen omfatter ikke • Borgere der har behov for længerevarende 

socialpædagogisk støtte 

• Borgere, hvor der skal iværksættes en opsøgende indsats 

jf. målgruppen for servicelovens § 99, for at borgeren kan 

gøre brug af tilbuddet 

• Borgere med et moderat til omfattende støttebehov 

 

Vurderingen af, hvem der er i målgruppen, beror dog på en 

konkret og individuel vurdering. 

 

Formål Formålet med støtte efter § 82 er gennem vejledning, individuel 

og gruppebaseret støtte: 

 

• At forebygge, gennem en tidlig indsats, at borgerens 

problemstillinger forværres, og at det bliver nødvendigt 

med mere indgribende foranstaltninger 

• At understøtte borgerens recoveryproces gennem en 

rehabiliterende og individuelt tilrettelagt støtte 

• At borgeren tilegner sig kompetencer til at kunne leve et 

selvstændigt liv med bæredygtige relationer.   

• At borgeren forbinder sig til andre mennesker og 

fællesskaber for herigennem at stå stærkere i 

hverdagslivet, opleve forbedret trivsel og kompetencer til 

handlekraft og deltagelse.  

 

Indhold  § 82 a, b og d er organisereret i Psykiatrienhedens afdeling ’Grib 

København’. Grib København står på to ben: 1) Den individuelle 

støtte i op til seks måneder samt 2) kobling til byens fællesskaber 

og muligheder på baggrund af Grib Københavns stærke kendskab 

til byens sociale og kulturelle fællesskaber, herunder gruppeforløb 

i kommunalt og/eller i frivillig regi. 

 

Indholdet i indsatsen sigter efter ambitionen i Københavns 

Kommunes socialstrategi:   

København skal være en by med plads til alle – også 

københavnere med særlige behov. En by, hvor vi tager hånd om 



dem, der har brug for ekstra hjælp i hverdagen. En by, hvor alle 

har en plads i små som store fællesskaber. 

 

Den individuelle støtte handler for det første om at inspirere til 

forandring, bygge bro til ønskede fællesskaber og grupper og være 

sparringspartner i forandringsprocessen. For det andet ydes støtte 

til hverdagslivets udfordringer, som kan stå i vejen for ønskede 

forandringer. Støtten kan bestå af: 

 

• Udvikling, oplæring og genoptræning af daglige færdigheder 

– fx struktur og overblik over hverdagens gøremål. 

• Værdiafklaring og støtte til at træffe egne beslutninger 

• Rådgivning og støtte til at kunne varetage egen økonomi, 

være i en konstruktiv kontakt med fx. sundhedsvæsenet og 

beskæftigelsessystemet  

 

Ved opstart af et forløb udarbejder borgeren og tovholderen i Grib 

København en samarbejdsaftale om, hvad der skal arbejdes med 

individuelt og i forhold til at forbinde sig til attraktive 

fællesskaber for borgeren. Derudover optegnes borgerens 

professionelle og private netværk og det aftales, hvem der er 

relevante og gavnlige at invitere ind i samarbejdet. 

 

Der følges løbende op på samarbejdsaftalen, bl.a. med 

udgangspunkt i metoden Feedback Informed Treatment. 

Relevante parter inviteres ind efter behov, eksempelvis via ’Åben 

Dialog’ samtaler.  

 

Afgrænsning i forhold til indhold • Praktisk hjælp og personlig pleje ydes efter servicelovens § 83 

og serviceniveauet for dette område.  

• Ledsagelse alene som kompensation for nedsat psykisk og / 

eller fysisk funktionsevne ydes efter servicelovens § 97. 

Ansøgninger herom behandles af Borgercenter Handicap  

• Sygepleje samt lægefaglig, psykologisk og fysioterapeutisk 

behandling ydes i henhold til gældende regler i 

sundhedsloven. 

 

Omfang og varighed  Støtten efter § 82 b kan ydes maksimalt 6 måneder. 

 

Hvert forløb tilrettelægges ud fra den enkeltes borgers ideer, 

ønsker og behov. Indledningsvist i forløbet vil kontakten til 

borgeren være mere intensiv (ugentlig kontakt). Den individuelle 

støtte aftager typisk i takt med, at aktiviteter via § 82 a og d 

iværksættes. Dette kan dog variere alt efter, hvilke problematikker 

der fremgår i forløbet. 



 

Kriterier for tildeling af indsatsen Der er ikke fastsat nærmere betingelser, udover at borgeren skal 

være omfattet af målgruppen for indsatsen.  

 

I vurderingen af en ansøgning foretager Borgercenter Voksne altid 

en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i den 

enkelte borgers særlige behov og forudsætninger. Der udarbejdes 

ikke en VUM (voksenudredningsmetode) i vurderingen af, om 

borger er omfattet af målgruppen. 

 

Der kan ikke klages over Borgercenter Voksnes afgørelse til 

Ankestyrelsen eller anden administrativ myndighed. 

 

Levering af indsatsen Støtten efter § 82 b gives af Borgercenter Voksnes personale, der 

har pædagogisk, socialfaglig, sundhedsfaglig eller 

brugererfaringer (peer støtte) som baggrund.  

 

Støtten kan foregå både individuelt og i grupper, og kontakten kan 

både foregå som personligt møde, skærmbaseret dialog og 

telefonisk kontakt.  

 

Støtten kan både leveres i borgerens bolig og uden for boligen, 

f.eks. som gruppeindsatser/arbejdsfællesskaber i frivillig regi eller 

på aktivitets- og samværstilbud.  

 

Kvalitetskrav/standard i indsatsen Indsatsen ydes som oftest af borgercentrets eget korps af uddannet 

personale. 

 

Omkostninger for borgeren Ingen omkostninger 

 

Særlige opmærksomhedspunkter  Nej  

 

 


