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Behandlingstilbud 
Dette er til dig, som har behov for et tilbud af behandlingsmæs-
sig karakter med henblik på at bevare eller forbedre dine fysi-
ske, psykiske eller sociale funktioner. 
 

Det er en betingelse, at du ikke kan opnå behandlingen gennem 
det sædvanlige behandlingssystem, f.eks. fordi der er behov for 
en særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingen. 
 

Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation og 
afklarer dit behov, herunder om du kan bevilges et behand-
lingstilbud. 
 

Du vil i forbindelse med din ansøgning få råd og vejledning med 
fokus på, om du kan have gavn af andre offentlige, private eller 
frivillige tilbud.  
 

Hvad kan et behandlingstilbud indeholde? 
Tilbud af behandlingsmæssig karakter kan f.eks. bestå af tand-
behandling, psykologbehandling, ergoterapi eller fysioterapi. 
 

Hvem kan få et behandlingstilbud? 
Tilbud om behandling kan gives til dig med betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige so-
ciale problemer. 
 
Du kan få tilbud om behandling, hvis du har behov for en ganske 
særlig behandling, og der ikke er et relevant tilbud inden for det 
sædvanlige behandlingssystem. Det gælder situationer, hvor du 
efter en konkret vurdering er afskåret fra at benytte tilbud i det 
sædvanlige behandlingssystem f.eks. på grund af utilstrækkelig 
specialviden eller ekspertise. 
 
Behandlingstilbuddet skal ikke kunne tilbydes efter anden lov-
givning, f.eks. sundhedsloven.  
 
Du kan ikke få et behandlingstilbud blot fordi, der er egenbeta-
ling eller ventetid på tilbud efter anden lovgivning, da dette er 
et vilkår for alle. 
Det skal være lægevidenskabelig dokumenteret i Danmark, at 
behandlingen har en effekt. 
 

Sådan søger du om et behandlingstilbud  
Hvis du ønsker at søge om et behandlingstilbud eller har 
spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte Velfærdsrådgivnin-
gen på telefon 79 75 58 20 på alle hverdage mellem kl. 09.00-
13.00.   
 

Alle rådgivere kan kontaktes direkte i deres telefontid, som er 
mellem kl. 09.00-10.00. 
 

Når der træffes afgørelse om tilbud til behandling, modtager du 
en skriftlig afgørelse med en dertilhørende begrundelse. 
 

Hvad er dit ansvar?  
Når du søger om et behandlingstilbud, er der brug for, at du op-
giver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kom-
munens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, her-
under indhentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 

Hvad koster et behandlingstilbud? 
Det er gratis for dig, at modtage et behandlingstilbud 

 
 
 
 

 

Svarfrist 
Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 2 måneder.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 

Klagemuligheder  
Hvis du får afslag på din ansøgning om behandlingstilbud, kan 
du vælge at klage over denne. Hvordan du kan klage, vil fremgå 
af klagevejledningen, der er vedhæftet din afgørelse. 
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstan-
dard for behandlingstilbud.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Dit behandlingstilbud bliver bevilget og til-
rettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for behandlingstilbud 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om behandlingstilbud.  
 

Indhold Beskrivelse   
Lovgivning 
Lov om social service, 
SEL § 102 
 

Tilbud af behandlingsmæssig karakter. 
 
Tilbuddet gives med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller soci-
ale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes ef-
ter anden lovgivning. 
 

Målgruppe  
 

Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med sær-
lige sociale problemer. 
 
Borgeren kan få et relevant behandlingstilbud, 
- når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller eksper-

tise, eller 
- at det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være 

egnet til at behandle den konkrete borger.  
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

- Tandbehandling 
- Psykologbehandling 
- Ergoterapi 
- Fysioterapi  

 

Andre særlige forhold Velfærdsrådgivningen skal først tage stilling til, om det ansøgte kan dækkes efter servicelovens 
§ 102. Hvis den ansøgte hjælp ikke kan ydes efter servicelovens § 102, skal Velfærdsrådgivnin-
gen tage stilling til, om det ansøgte kan søges efter aktivlovens §§ 81 eller 82 og sende ansøg-
ningen videre i forvaltningen. 
 
Det skal være lægevidenskabelig dokumenteret i Danmark, at behandlingen har en effekt. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


