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PSYKIATRI OG HANDICAP

VISION
I Vordingborg Kommune er vi kendt for at
støtte det enkelte menneske uanset
funktionsnedsættelse i at leve sit eget liv i
egen bolig. Vi har fokus på identitet og
selvstændighed og giver derved mulighed
for at deltage i alle dele af samfundet og
bidrage med værdifulde ressourcer til
fællesskabet.
Vi vil skabe rammerne om det gode og
sunde liv samt skabe gode sundheds- og
rehabiliteringsforløb for at sikre en så god
funktionsevne som muligt
Vi har fagligt stærke og attraktive tilbud,
hvor der er fokus på den enkelte borgers
samlede behov.

POLITISKE MÅLSÆTNINGER
Borgere med betydelige psykiske og
fysiske funktionsnedsættelser inkluderes i
almene tilbud, hvor det er muligt.
 Vi sikrer, at borgere får støtte af fagligt
stærke og specialiserede tilbud, hvor
de trives og får sat egne ressourcer i
spil.
 Vi yder en social indsats, der giver
borgeren mulighed for et aktivt og
socialt liv gennem en sammensat vifte
af kommunens tilbud.
 Vi støtter borgere i at deltage på
arbejdsmarkedet og dermed være en
del af fællesskabet.

 Vi sikrer, at borgere med svære
psykiske og fysiske
funktionsnedsættelser bliver

kompenseret for de manglende
funktioner, så de kan deltage i
fællesskabet og opleve, at de får den
nødvendige støtte.

ØNSKET EFFEKT
Borgere får støtte af fagligt stærke og
specialiserede tilbud, hvor de trives og får
sat egne ressourcer i spil.
En målrettet, tidsbegrænset og tværfaglig
social indsats til borgere med et let
støttebehov.
 Andelen af borgere, der bliver
selvhjulpne efter et rehabiliterende
støtteforløb, er steget.
 Overgangen fra barn til voksen foregår
i samarbejde med den unge og dennes
pårørende.
Borgeren oplever, at vi yder en social
indsats, der giver borgeren mulighed for
et aktivt og socialt liv gennem en
sammensat vifte af kommunens tilbud.
Dialogmøder med borgere og pårørende
og der samarbejdes med frivillige, hvilket
styrker muligheden for et aktivt og socialt
liv.
 Der ydes rådgivning og vejledning til
den enkelte borger uanset støttebehov.
 Borgere og deres pårørende oplever at
blive inddraget i at opbygge og bevare
et socialt netværk.
 Andelen af borgere på Bo- og
Naboskabsområdet, der anvender
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velfærdsteknologi i deres hverdag, er
steget.
 Borgere oplever, at velfærdsteknologi
er meningsfyldt og gør hverdagen
nemmere for både borgere og
medarbejdere.
 Tilsynsrapporterne viser scoringer fra
4-5 inden for temaerne
”Selvstændighed og relationer” og
”Målgruppe, metoder og resultater” ud
fra kvalitetsmodellens kriterier og
indikatorer, hvor 4 er ”i høj grad
opfyldt” og 5 er ”i meget høj grad
opfyldt”.
Borgere støttes i at deltage på
arbejdsmarkedet for dermed at være en
del af fællesskabet.

kompenseres for de manglende
funktioner, så de kan deltage i
fællesskabet og opleve, at de får den
nødvendige støtte.
En vedligeholdende og kompenserende
støtte bevarer en meningsfyldt og værdig
tilværelse og en oplevelse af, at den
enkelte borger får den
helhedsorienterede støtte, der er
nødvendig.
 Borgere og pårørende oplever kvalitet
og fagligt højt niveau i vores
døgntilbud. Borgerne oplever ligeledes
at være en del af fællesskabet på egne
præmisser og med forskellige behov
på forskellige tidspunkter i livet.

En rehabiliterende indsats til borgere, der
støtter dem i at opnå eller bevare
tilknytning til arbejdsmarkedet.
 Borgere oplever at komme sig helt eller
delvist og dermed genoptage eller
fastholde tilknytningen til
arbejdsmarkedet samt mestre og tage
ansvar for eget liv. Dermed oplever
den enkelte at kunne bevare mental
trivsel og forebygge en forværring af
livssituationen.
Borgere med svære psykiske, fysiske
og/eller sociale funktionsnedsættelser

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018
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