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Oplysninger om borgeren 
Cpr.nr./ navn  
Adresse/ postnr./ by 
Borgers kontaktinformation (a): 
Mail/ mobil       
Alternativ kontaktperson (b): 
(hvis borgeren selv står for kontakten skri-
ves intet) 

Navn: 
Relation til borger: 
Mail/ mobil: 

Henvisningsårsag (c): 

(Borgeren oplever i hverdagen 
disse vanskeligheder:) 

(minimum ét kryds) 

☐ Fysiske og motoriske udfordringer
Hvilke:

☐ Sprog- og talevanskeligheder
Hvilke:

☐ Psykologiske problemstillinger
Hvilke:

☐ Pædagogiske problemstillinger
Hvilke:

☐ Kognitive problemstillinger
Hvilke:

☐ Andet
Hvilke:

Formål med forløbet (d): 
(Hvad ønsker borgeren hjælp 
til/ at blive bedre til?) 

1.

2.

3.

Sprog (e): ☐ Borgeren taler primært grønlandsk i dagligdagen
☐ Borgeren taler primært dansk i dagligdagen
☐ Borgeren taler både grønlandsk og dansk i dagligdagen
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Nødvendige dokumenter og oplysninger: 
Fælgende dokumenter skal sendes med den udfyldte visitationsformular (g): 

Pissassarfik’s samtykkeerklæring 

Kommunal handleplan 

Relevante udtalelser/notater - skal sendes med, hvis de haves 
Udtalelse/ notat (h): 

Faglige udtalelser er vigtige i forhold til, 
om sagen kan visiteres.  

☐ Beskrivelse af eventuelle hjælpemidler
☐ Medicinliste (skal medbringes)
☐ Kommunal statusrapport – støtteperson
☐ Fysioterapeutnotat
☐ Ergoterapeutnotat
☐ Talepædagognotat
☐ Psykologudtalelse
☐ Lægenotat/ speciallægenotat/ epikrise
☐ Pædagogisk handleplan (døgninstitution)
☐ Pædagogisk handleplan (daginstitution)
☐ MISI-indstilling eller notat
☐ Konsulentrapport
☐ Begrundelse for/ indstilling til handikapregistrering
☐ Andet: __________________________________________

Diagnosen (i): 
 Lægenotat skal medsendes

Medrejsende (j): 
1. Pårørende/ støtteperson, der skal
med til forløb på Pissassarfik:

Navn:
Mobil:

Særlige hensyn (f): ☐ Allergi – hvilke?: ________________________________________
☐ Udfordringer ved transport (fly/ skib) – hvilke?:

_______________________________________________________
☐ Andet: ________________________________________________

Er borgeren i forløb hos 
en terapeut? (g) 

☐ Nej
☐ Fysioterapeut
☐ Ergoterapeut
☐ Psykolog
☐ Talepædagog
☐ Andet, hvad? ___________________________________________

Hvor ofte?      ___________________________________________
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☐ Støtteperson/ personale
☐ Pårørende: (angiv relation) _________________________

Evt. 2. pårørende/ støtteperson, der 
med til forløb på Pissassarfik:  

Navn: 
Adresse: 
Mobil: 
☐ Støtteperson/ personale
☐ Pårørende: (angiv relation) _________________________

Vær opmærksom på, at tabt arbejdsfortjeneste søges hos kommunen 

Den ansvarlige sagsbehandler godkender hermed henvisning til Pissassarfik (k): 
Visiterende hjemkommune 
Visiterende afd. i by/ bygd 
Sagsbehandlers navn 
Sagsbehandlers mail 
Direkte telefonnummer/ mobil 
Hvis anden opholdskommune: 
Sagsbehandlers navn  
Sagsbehandlers mail/ tlf./ mobil 

Dato ___________  Underskrift sagsbehandler _________________________________________ 

Dato ___________ Underskrift borger  _________________________________________

Andet/ kommentarer: 

Huskeliste sagsbehandler: 

☐ Støttebehov på Pissassarfik (støtteperson)
☐ Overskud/ motivation – borgers overskud og motivation til forløb
☐ Medrejserbehov i undervisningen (pårørende/ støtteperson/ fagperson)
☐ Tabt arbejdsfortjeneste (dækkes ikke af Pissassarfik)
☐ Samtykke + relevante notater skal medsendes
☐ Handleplan på grønlandsk og dansk
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VEJLEDNING GENERELT: 

• Henvisningsskema og samtykkeerklæring kan downloades fra www.uupi.gl
• Skemaet udfyldes af sagsbehandleren sammen med borgeren, der skal visiteres til et for-

løb ved Pissassarfik
• Som udgangspunkt kan alle borgere i Grønland med et rehabiliteringsbehov henvises til 

Pissassarfik
• Det er ikke nødvendigt, at borgeren er omfattet af handicapforordningen
• Borgeren skal være udskrevet og afsluttet fra evt genoptræningsforløb på sygehuset

(medicin undtaget)
• Pissassarfik tilbyder en suplerende udredning, træning og undervisning. Et forløb er ikke 

et alternativ til genoptræningen fra sundhedsvæsenet og kommunen
• Det er et krav, at borgeren kan klare sig selv i Pissassarfiks boafdeling med kommunalt 

medsendt støttepersonale
• Vi tilbyder rehabiliterende forløb ved ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, pædagog og 

talepædagog
• Personalet ved Pissassarfik vurderer ud fra de indsendte oplysninger, om vi har de nød-

vendige kompetencer og ressourcer til at tilbyde borgeren et relevant forløb. Det er der-
for nødvendigt, at oplysningerne er så opdaterede og fyldestgørende som muligt

• Sagbehandleren modtager efter forløbet et afslutningsnotat, som skal gennemgåes 
sammen med borgeren

Familie: 
Pissassarfik er klar over at der er familierelationer ift. familie med børn og søskende.  
Når et barn bevilliges ophold, skal der komme 2 medrejsende med. Vi foreslår at det er én 
forældre og én daglige støtte/ fagperson. Erfaringerne viser, at en forældre formidler videre til 
familien og ligeledes fagpersonen til vedkommendes omgivelser. 
Når en voksen bevilliges ophold, skal der komme én medrejsende med, her kan ikke medbri-
nges børn under 18 år. I særligt tilfælde kan der bevilges 2 medrejsende. 
I særlige tilfælde kan hele familien inkluderes, i disse tilfælde kontaktes Pissassarfik før hen-
visning.     

Medrejse–indsats: 
Medrejsende bliver inddraget aktivt i forløbet. Nogle gange er den eneste mulige indsats afhæ-
ngig af en medrejsende. Det er krav til medrejsende, at han/ hun støtte borgeren både i selve 
forløbet og efter hjemkomsten. Medrejsende kan være en familie, nære ven eller professionelt 
personale/ støtteperson, der har en jævnlig kontakt med borgeren. 

Deltagelse af borgerens medrejsende bør prioriteres af nedenstående årsager: 
1) Medrejsende skal støtte borger i et træningsforløb
2) Medrejsende skal have kendskab til informationer om vanskeligheder og muligheder i

borgerens dagligdag
3) Medrejsende skal videreformidle informationer til personale og andre pårørende der-

hjemme
4) Medrejsende skal støtte borgeren i at følge op på træningsforløbet, når de er hjemme

igen (både øvelser, opmærksomhed og evt. opfølgning ved andre behandlingstiltag)

http://www.uupi.gl/
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Transport og indkvartering:
Pissassarfik arrangerer og dækker billetudgifter mellem hjembyen og centeret for både borger 
og medrejsende og evt. overnatning. Man sørger selv for transport og forplejning undervejs. 
Borger og medrejsende fra kysten indkvarteres med kost i enkeltværelser på Pissassarfik. Man 
bliver afhen-tet i Sisimiut ved ankomst.  
Hvis forplejningen ikke falder i borgerens smag, må borgeren selv bekoste alternativ forplej-
ning. 
Hvis borgeren har allergi overfor særlige fødevaregrupper, oplyses dette i visitationsformula-
ren, så vi - om muligt - kan tage højde for det i kostplanen.  
Det er ikke tilladt at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer på Pissassarfik. 

(a)  
Kontaktinformationer/ kontaktperson: Pissassarfik skal bruge både telefonnummer og en mail-
adresse, som enten borgeren selv eller en pårørende/ værge/ støtteperson har daglig tilgang 
til. Vi benytter kontaktinformationerne til opfølgning af forløb. 

(b) 
Alternativ kontaktperson: Den person, der skal kontaktes, såfremt borgeren ikke selv er i stand 
til at varetage kontakten (f.eks. hvis borger ikke har mail, ikke kan tale i telefon eller ikke selv 
har mulighed for at stå for planlægning). Dette kan f.eks. være en deltagende pårørende eller 
støtteperson.  

(c) 
Henvisningsårsag: Hvad er borgerens type af vanskeligheder? Det er vigtigt med en kort og 
præcis beskrivelse af borgerens primære/relevante vanskeligheder. Hvis der allerede findes en 
faglig vurdering eller diagnosering af disse, skal denne medsendes (h). I mangel af dette bør 
sagsbehandleren – i samråd med borgeren – lave en præcis beskrivelse. Alle borgerens van-
skeligheder beskrives (der kan sættes flere krydser).  
OBS: Det er ikke nok f.eks. at skrive, at borgeren er diagnostiseret med apoplexi. Vi har brug 
for at vide, om apoplexien har givet fysiske, psykiske, kognitive eller sproglige vanskeligheder. 

Der kan nemt forekomme vanskeligheder på flere områder: 
• Fysiske og motoriske udfordringer: Fysisk funktionsnedsættelse bl.a. balance, koor-

dination og fysisk formåen, som giver udfordringer i dagligdagen, samt for børn også san-
semæssige problemer og forsinket motorisk udvikling

• Sprog- og talevanskeligheder: Vanskeligheder ved at forstå sprog eller at kunne udtryk-
ke sig forståeligt i daglig kommunikation

• Psykologiske problemstillinger: Adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder,
der er uhensigtsmæssige i hverdagen

• Pædagogiske problemstillinger: Behov for hjælp til egne grænser og grænsesætning.
Behov for støtte til realisering og løbende initiativ, og opståede udfordringer iblandt sam-
fundet

• Kognitive problemstillinger: Når udfordringer med at bruge tanker, bevidsthed og pro-
blemløsning giver problemer i hverdagen. Det kunne f.eks. være problemer med hukom-
melsen, nedsat evne til opmærksomhed, let til desorientering eller aggressioner.

• Andet: Problemstillinger, som ikke umiddelbart passer ind i ovenstående kategorier
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(d)
Formål med forløbet: Beskriv, hvad borgeren selv ønsker at blive bedre til og er motiviret til? Et 
godt resultat af forløbet baseres på, at borgeren selv fortsætter med en indsats efter forløbet. 
Derfor er det vigtig at medrejsende til borgeren deltager i forløbet.  

(e) 
Sprog: Det er hensigtsmæssigt med en angivelse af sprogkompetencer i fht. grønlandsk og 
dansk. Dette benyttes m.h.p en vurdering af tolkebehovet i forløbet og deraf følgende plan-
lægning.  
NB: Hvis borgeren har sproglige vanskeligheder, bør vurderingen tage udgangspunkt i borge-
rens modersmål. 

(f) 
Særlige hensyn: Pissassarfiks personale har brug for at kende til særlige hensyn, der bør tages 
i forhold til den henviste borgers transport og ophold. 
Borgerens daglige hjælpemidler skal selv medbringes, f.eks.: sondemad, kateter, bleer m.m. 

(g) 
Nødvendige dokumenter og oplysninger: Kommunal handleplan (skrevet på grønlandsk og 
dansk) og samtykkeerklæring SKAL medsendes henvisningsformularen. Er borgeren under 18 
år eller umyndig, skal værgen underskrive samtykkeerklæringen.  

(h) 
Relevante udtalelser/ notater: Skal vedlægges, når de haves. Fagpersonalet på Pissassarfik 
planlægger et relevant fagligt forløb for borgeren. Det er derfor nødvendigt med alle relevante 
informationer på forhånd, så vi kan lave en konkret vurdering af behov og indsats i forløbet.  

- Hjælpemidler: Hvis borgeren bruger hjælpemidler såsom f.eks. høreapparat, kørestol,
læsebriller, stok eller andet, skal disse medbringes på opholdet. Ved større apparatur
har vi brug for at tage forholdsregler angående transport og ophold

- Medicinliste: Hvis borgeren regelmæssigt indtager medicin, har vi behov for at kende til
dette

(i) 
Diagnosen skal noteres og dokumenteres. 

(j) 
Medrejsende (se også medrejseindsats ovenfor): Pissassarfik sørger for indkvartering, rejse, 
undervisning/ træning/ terapi samt forplejning af borgeren samt evt. medrejsende. Vi udfører 
ikke pleje- eller støtteopgaver. Borgeren skal klare sig selv under forløbet i alle døgnets 24 
timer med den medsendte medrejsende/ støtteperson. Derfor skal hjemkommunens sagsbe-
handler forholde sig realistisk til, om der skal flere støttepersoner med under opholdet. Vær 
opmærksom på, at behovet for støtte kan være større under forløbet på grund af ændrede 
omgivelser. Det er kommunen, der aflønner og har det overordnede ansvar for støttepersonale. 
Det er desuden hjemkommunen, der bevilger evt. tabt arbejdsfortjeneste til pårørende, der 
rejser med som støtte til borgeren. 
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(k) 
Henvisning: Sagsbehandleren modtager en kvittering for modtagelse af henvisningsskema pr. 
mail – og informeres ved visitation af forløb.

Henvisende sagsbehandler samt borger skal underskrive. 

Er der spørgsmål til visitationen, kan vi kontaktes via mail pissassarfik@nanoq.gl eller telefon 
+299 34 50 70
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