
Borgervejleder 
Social Omsorg



Borgervejlederen …

 ER gratis tilbud for borgere of 
pårørende tilknyttet SO

 KAN hjælpe med: 

 At finde rundt i regler eller forstå 
en afgørelse, eller henvise dig til 
den du skal kontakte for at komme 
videre med din sag.

 At finde vej gennem det 
kommunale system

 At forstå klagevejledninger

 At forstå informationer fra Social 
Omsorg.



Opstart 
Uge 33

Telefontid hver tirsdag

Mulighed for fysiske møder hver torsdag fra 15-17



Hvordan udbredes kendskab til 
Borgervejlederfunktionen?

• Plakat 
• Hjemmeside
• Informationsskærme
• Presse
• Brochurer/trykt materiale fravalgt (informationer risikerer ikke at være 

aktuelle).



Plakat

 Hvad kan borgervejlederen hjælpe 
med og hvor kan jeg finde mere 
information



Afgrænsning
Social Omsorg omfatter Voksenhandicap- og Seniorområdet.

Det vil sige: § 85-støtte i eget hjem, bofællesskaber, plejehjem, hjælpemidler, 
rehabilitering, hjemmepleje, sygepleje og genoptræning.



Plakater sættes op på? 

• ADMINISTRATIVE HUSE

• SYGEPLEJEKLINIKKER
• VELFÆRDSRÅDGIVNINGEN
• HJÆLPEMIDDELDEPOTET

• PLEJEHJEM
• BOSTEDER/BOFÆLLESSKABER



Informationsskærme

 Viser det samme som på plakaten



Hjemmeside

 Findes på Hedensteds Kommunes 
hjemmeside. Om kommunen -> 
Kontakt og indgangsbokse under 
”fagområder” Ældre, Voksne m. 
handicap, Sundhed og sygdom

 Oplysninger om navn. træffetid, mail 
og telefonnr. 

 Mere uddybende oplysninger om hvad 
BV kan/kan ikke kan hjælpe med



Borgervejleder kan/kan ikke hjælpe 
med….

Kan…

 Guide og vejlede dig

 Hjælpe med at forstå 
informationer fra Social Omsorg

 Hjælpe med at forstå 
klagevejledninger og hjælpe dig 
med at finde vej til rette 
klageinstans

 Formidle kontakten til den rigtige 
person, afdeling eller kontor.

Kan ikke…

 Lave konkret sagsbehandling eller 
behandle din klage over f.eks. 
sagsbehandlingstid, personalets 
optræden, politiske beslutninger 
m.m.

 Vurdere det faglige indhold i en 
afgørelse

 Lave en myndighedsafgørelse eller 
træffe en beslutning for dig



Fremtidige Fokuspunkter

 Journalføring/dokumentation/registrering

 Henvendelser fra der berører andre områder (Læring, Beskæftigelse

 Intern kommunikation (personale/medarbejdere) Ledermøde 22.juni, 
medarbejdernettet/dialognet

 Første træffetid tirsdag den 16. august (uge 33)

 Plakater sætte op efter tirsdag uge 32

 Hjemmeside aktiveres efter tirsdag uge 31

 Presse sidst uge 32?
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