
 

En støtte-/kontaktperson iht. til servicelovens § 99 eller  
§ 85 er en støtte, som kan tilbydes i en begrænset periode: 
indtil DU er klar til at komme videre.. 
 
Det kunne f.eks. betyde at du er klar til..  
 
 At blive visiteret til dagtilbuddet på Hjørnet 
 At få et andet sted at bo  
 At have og få et arbejde 
 At få en bedre kontakt til det etablerede system 
 At få kontakt til familien 
 
Mulighederne er mange, og du skal selv arbejde med på 
hvad og hvordan DU gerne vil have at dit liv skal være/
blive.. 
 
 
Hvem kan henvende sig til os om muligheden for 
støtte-/kontaktperson? 
 
 Borgeren selv 
 Pårørende 
 Venner  
 Naboer 
 Læger 
 Sygehuset 
 Sagsbehandlere 
 Politi  
 … og og og  
 
Endelig visitation til/bevilling af støtte-/kontaktperson  
§ 85 går gennem Myndighed i Langeland Kommune. 

 

 

 

 
Iht. servicelovens § 85 og § 99 

 

 

 

 

Socialpsykiatri Langeland 



Hvad er en støtte-/kontaktperson iht. servicelovens  
§ 99? 
 
Et opsøgende tilbud til de mest isolerede og socialt udsatte 
sindslidende, socialt udsatte, hjemløse og misbrugere med/
uden en sindslidelse, der ikke kan (eller vil) gøre brug af de 
etablerede tilbud i kommunen. Formålet er primært at ska-
be kontakt. På sigt er formålet at støtte-/kontaktpersonen 
kan fungere som brobygger/tolk/formidler til det etablerede 
system og de etablerede tilbud. 
 
Hvad er en støtte-/kontaktperson iht. servicelovens  
§ 85? 
 
Individuel støtte og hjælp til at mestre hverdagen i en selv-
stændig bolig. Formålet med hjælpen er at der ydes en fore-
byggende indsats for at borgerne med den givne hjælp får 
mulighed for at få struktur på hverdagen - og for at klare de 
basale opgaver i hverdagen. 
 
 
Hvem er vi? 
Vi 4 støtte-/kontaktpersoner i Langeland Kommune, der 
har base i Frivilligehuset (det tidligere Forebyggelsescen-
ter) på Fredensvej 1 i Rudkøbing. 
 
Leder af Socialpsykiatrien og støtte-/kontaktperson 
Ole Sørensen (tlf. 21 49 44 74) 
   
Støtte-/kontaktperson 
Karina Ralby (tlf. 21 49 58 27)  
 
Støtte-/kontaktperson 
Trine Egelund Hansen (tlf. 21 38 05 50) 
 
Støtte-/kontaktperson 
Lis Steen Mortensen   (tlf. 30 56 13 84) 
 
 

Hvad kan vi tilbyde? 
 
 Samtaler (besøg i hjemmet eller andet 

’opholdssted’) 
 
 Støtte og hjælp til at bryde og/eller ændre vaner, 

mønstre og rutiner 
 
 Hjælp til selvhjælp (praktiske opgaver i hjemmet) 
 
 Støtte til kontakt med offentlige myndigheder  
 
 Ledsagelse til samtaler med sagsbehandlere 
 
 Støtte til kontakt med Distriktspsykiatrien og/eller 

afd. P 
 
 Støtte til at få - og fastholde - kontakt med alko-

holambulatoriet 
 
 Støtte til kontakt med behandlingscenter Svend-

borg 
 
 En handleplan - hvad er formålet med indsatsen, 

hvilke mål vil DU gerne nå, og hvordan hjælper vi 
dig til at Du når dem..? 

 
 Vi har selvfølgelig tavshedspligt - og du kan være 

tilknyttet en støtte-/kontaktperson uden at være/
blive registreret med cpr.nummer 


