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Henvendelse fra borger
(borger, pårørende eller berøringsflade i øvrigt)

Søger du på vegne af en anden person som værge, fuldmagtshaver eller pårørende?
Ja
Nej
Oplysninger om borger:
Navn:
CPR:
Adresse:
Postnr.:
Telefon:
Civilstand:
Har du en værge?
Nej
Økonomisk værge
Navn
Adresse:
Telefon:

Personlig

værge Værgens oplysninger:
Postnr.:

Oplysninger om pårørende eller anden i berøringsfladen, der henvender sig på vegne af borger:
Navn
Adresse:
Postnr.:
Telefon:
Angiv din tilknytning til borgeren:

Er der givet fuldmagt til at andre kan tale din (borgers) sag.
Ja
Oplysninger om fuldmagtshaver – person der må handle i din (borgers) sag:
Navn
Adresse:
Postnr.:
Telefon:

Nej

Beskriv hvad du (borger) ønsker støtte/hjælp til:
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Beskriv årsag til at du (borger) ønsker støtte (fx hvad der er svært for dig, hvorfor det er svært):

Beskriv formålet med støtten/hjælpen (fx om du skal afprøve en færdighed):

Får du (borger) støtte eller hjælp bevilliget af kommunen?
Ja
Nej
Hvis ja, beskriv hvilken (fx ledsagerordning, mentor, hjemmehjælp mv.):

Søger du (borger) om hjælp til pleje
Ja
Nej

Har du (borger) en diagnose?

Er du (borger) i behandling? Ja

Hvis ja, beskriv hvilken pleje du (borger) har brug for:

Ja

Nej

Nej

Hvis ja, angiv diagnose:

Hvis ja, angiv navn og kontaktoplysninger:
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Har du (borger) selv lægepapirer?
Ja
Nej
Beskriv særlige fysiske og/eller psykiske konsekvenser af diagnose:

Har du (borger) en dom?
Ja
Nej
Hvis ja, beskriv omstændigheder og varighed mv.:

Er du (borger) omfattet af tilsyn?
Ja
Nej
Hvis ja, angiv navn og telefonnummer på tilsynsførende:

Er du (borger) tilknyttet retspsykiatrien?
Ja
Nej
Hvis ja, angiv adresse og telefonnummer:

Er du (borger) tilknyttet distriktspsykiatrien?
Ja
Nej
Hvis ja, angiv adresse og telefonnummer

Har du tilknytning til andre behandlingssteder?
Ja
Nej
Skriv eventuelt andet behandlingssted:

Angiv indtægtsforhold
Kontanthjælpsmodtager
Pensionist
Hvis andet, angiv indtægtsforhold:

Lønmodtager
Andet
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Har du behov for særlige hensyn i forhold til medvirken i sagen? Fx tolkebistand, fysiske
eller psykiske begrænsninger)

Hvordan er du (borger) blevet opmærksom på Voksenspecialenheden?
Jeg (borger) er blevet henvist
Kommunens hjemmeside
Andet
Angiv hvor du er blevet henvist fra:

Underskrift:
Jeg er informeret om nedenstående
1) Jeg er informeret om at jeg ifølge Persondataloven har ret til at få at vide, hvilke
oplysninger, som registreres om mig i forbindelse med min henvendelse. Hvis der
er registreret forkerte oplysninger, kan jeg kræve at få dem rettet.
2) Jeg giver hermed Kalundborg kommune tilladelse til at indhente de oplysninger
efter retssikkerhedslovens §11 a, stk. 1 og integrationslovens §50, stk. 1, der er
nødvendige for behandling af sagen, fx lægepapirer, akter hos offentlige
myndigheder, tilbudssted.
3) Der gives mundtligt samtykke til ovenstående.
Dato

Underskrift

Er dette skema relevant for dig?
Målgruppen for henvendelsesskemaet er som udgangspunkt borgere i alderen 18-65 år med betydelig
nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problematikker, der giver betydelige begrænsninger
for den enkelte i hverdagen i forhold til almindelige dagligdags aktiviteter og daglig livsførelse. Det
vil sige, at borgeren ikke er i stand til selv at kunne klare sig i hverdagen uden socialpædagogisk
støtte.
Der vil altid ligge en faglig vurdering til grund for, om borgeren tilhører den målgruppe, der kan
bevilges ydelser fra Voksenspecialenheden. Den faglige vurdering vil altid tage udgangspunkt i
borgerens oplevelser af borgerens egen funktionsevne sammenholdt med den faglige vurdering.
Der arbejdes ud fra et princip om mindst mulig indgriben, hvilket betyder, at Voksenspecialenheden
som udgangspunkt hjælper og støtter i eget miljø, med inddragelse af de ressourcer, der er til stede
i familien, i det øvrige private netværk, samt i det generelle forebyggende system.
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