
Kvalitetsstandard: Aktivitets- og Samværstilbud 

 
Indhold Beskrivelse:   

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med 

handicap med gældende ændringer. 

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til 

personer med handicap. 

 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

Aktivitets- og samværstilbud er for borgere med et handicap, der har 

et behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.  

 

Tilbuddet kan medvirke til, at borgerne kan få mulighed for at komme 

hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og hvor der er mulighed 

for at udfolde sig sammen med andre samt deltage i et socialt 

fællesskab. Herunder indgår også træning i daglige funktioner og 

muligheden for støtte og omsorg. 

 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

Ydelsen har til formål: 

 

• At støtte borgeren i at kunne mestre sit liv på egne præmisser 

• At støtte borgeren i at vedligeholde sine fysiske, psykiske og 

sociale færdigheder og funktioner 

• At støtte borgeren i at kunne benytte øvrige tilbud i 

lokalområdet med henblik på, at problemerne ikke forværres 

for den enkelte 

• At forebygge isolation 

• At støtte borgeren i at få et fællesskab med andre ligestillede 

• At tilbyde borgeren at gennemføre et OCN-forløb 

 

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

 

 

 

 

 

Borgere med handicap, kan blive visiteret til aktivitets- og  

samværstilbud, hvis: 

 

• Borgeren har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 

• Borgeren har behov for hjælp og støtte til at opretholde eller 

forbedre sine sociale færdigheder 

• Borgeren har lyst til socialt samvær og er motiveret for at 

indgå i aktivitetstilbuddene 

• Borgeren har brug for støtte og omsorg med et aktiverende 

formål 

• Borgeren er selvhjulpen i forhold til hygiejne  

5. Hvilke aktiviteter kan 

indgå i ydelsen? 

Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. 

 

Eksempler på ydelser: 

• Socialt samvær og træning 

• Støttende samtaler og vejledning i personlige forhold 

• Særlige beskæftigelsesforløb 

• Træning i almindelige livsfunktioner 

 



Brugerne har mulighed for selv at komme med forslag til aktiviteter 

og har dermed medindflydelse på aktivitetstilbuddene som f.eks. kan 

være følgende: 

• Maling 

• Musik, sang og dans 

• Motion, som motionscenteret, og gåture 

• Gymnastik 

• Udflugter 

• Forskellige former for spil 

• Film 

• Madlavning, bagning 

• Underholdning 

• Håndarbejde 

• Dagligdags færdigheder 

• Ledsagelse til offentlige instanser 

• At kunne opnå OCN-læringsbeviser, ud fra borgerens 

individuelle kompetencer.   

 

6. Hvilke aktiviteter indgår 

ikke i ydelsen? 

Der ydes ikke støtte til følgende 

• Hjemmehjælpsydelser 

• Aflastning 

• Genoptræning  

• Behandlingsmæssig indsats efter vurdering 

• Medicindosering 

7. Hvad er ydelsens 

omfang? 

Aktivitets- og samværstilbuddet har åbent på hverdage i dagtimerne 

med mulighed for aftenåbent efter behov.   

Der er mulighed for aktivitets- og samværstilbud i Nuuk og Paamiut. 

8. Hvad koster ydelsen? Selve ydelsen er gratis.  

 

Der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med enkelte 

aktiviteter. 

 

9. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Visitationsudvalget for Handicap og Socialpsykiatri 

10. Hvem leverer ydelsen?  Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri i Forvaltning for Velfærd 

og Arbejdsmarked 

 

11. Kompetencekrav til 

leverandøren? 

Personalet kan være social- og sundhedsassistenter, pædagoger, 

faglærte indenfor psykiatrien, eller personer med lignende 

socialfaglig uddannelse eller ufaglærte. 

 

Der skal være sammenhæng mellem medarbejdernes specialviden 

og faglige baggrund i forhold til kompleksiteten af borgerens behov 

og for pædagogisk træning, vejledning, støtte og omsorg. Det 

forudsættes, at leverandøren kan varetage opgaven uafhængig af 

borgerens primære lidelse. 

 

12. Hvordan følges op på 

ydelsen?  

Personalet er ansvarlige for udarbejdelsen af en årlige statusrapport, 

som lægger op til revurdering af borgerens handleplanen. 

 

13. Klagevejledning Der kan indgives en klage indenfor 6 uger fra afgørelsens dato til: 



Det Sociale Ankenævn  

Imaneq 29, 1.sal 

Postboks 689  

3900 Nuuk.  

 

Hverdage Kl.10:00-15:00 

 

E-mail: maalaarut@nanoq.gl 

Tlf.: (+299) 328033 

www.sullissivik.gl/ 

 


