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Handicap og Autisme  
indsats 
 

Målgrupper for handicap og autisme indsats 

Dronningborg Aktivitetscenter 

 Borgere med vidtgående fysiske og/eller 

psykiske handicap 

Hjernecenter Randers 

 Borgere med senhjerneskade 

Tilbuddet Markedsgade 

 Borgere med autisme spektrum forstyrrel-

ser og generelle udviklingsforstyrrelser 

 

5. Dronningborg Aktivitetscenter  

(Klub 85’s lokaler) 

Se hvornår du kan møde op til rådgivning på 

www.handicap.randers.dk via ikonet ”Fremskudt 

rådgivning”.  

Adresse: Stenaltvej 1, 8930 Randers NØ  

Mail: Fremskudthandicap@randers.dk 

Tlf. nr. : 51 56 23 66 

 

 

 

 

 

 

 

RANDERS KOMMUNE  

Socialområdets 
Støttemodel   

6. Tilbuddet Markedsgade 

Se hvornår du kan møde op til rådgivning på 

www.handicap.randers.dk via ikonet ”Fremskudt rådgiv-

ning”.  

Adresse: Markedsgade 16F, 8900 Randers C.  

Mail: Fremskudtautisme@randers.dk 

Tlf.nr.:  61 14 69 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hjernecenter Randers  

Se hvornår du kan møde op til rådgivning på 

www.handicap.randers.dk via ikonet ”Fremskudt rådgiv-

ning”.  

Adresse: Bakkevej 1, 8920 Randers NV   

Mail: Fremskudtsenskade@randers.dk  

Tlf. nr.: 61 14 72 53  

mailto:Fremskudthandicap@randers.dk
mailto:Fremskudtautisme@randers.dk
mailto:Fremskudtsenskade@randers.dk


Hvad betyder den nye   
støttemodel? 
 

Kodeordet er den fremskudte rådgivning. Borge-

re med behov for støtte skal henvende sig eller 

henvises til en række fysiske støttepunkter med 

fremskudt rådgivning.  

I den fremskudte rådgivning vil borgeren kunne:  

 Få her & nu hjælp 

 Blive hjulpet på vej til rette instans 

 Komme i kontakt med frivillige  

 Modtage op til tre afklaringssamtaler 

 Blive tilbudt et råd- og vejledningsforløb i 

op til et ½ år 

 Eller blive henvist til udredning i forhold til 

§ 85 støtte 

 

Med andre ord: Vi har nu flere tilbud til borgerne, 

og vi erstatter den traditionelle procedure for ind-

visitering med fremskudt rådgivning. 

På de næste sider fremgår det, hvor borgeren 

kan møde op og modtage råd- og vejledning.  

 

Hvis du er tvivl om, hvor borgeren skal henvises 

til, kan følgende nummer kontaktes:  

61 14 61 15.  

 

 

 3. Slotsgården (Kirkens Korshær) 

Se hvornår du kan møde op til rådgivning på 

www.socialtudsatte.randers.dk via ikonet 

”Fremskudt rådgivning”.  

Adresse: Slotsgården 5, 8900 Randers C 

 

Psykiatriindsats  

Målgrupper for Psykiatriindsats:  

 Borgere med  betydelig nedsat funktion 

som følge af f.eks.  

 Skizofreni, bipolar affektiv lidelser, 

svære udviklingsforstyrrelser med epi-

sodiske psykoser, OCD, spiseforstyr-

relser eller ADHD  

4. Psykiatriens Hus 

Se hvornår du kan møde op til rådgivning på 

www.psykiatri.randers.dk via ikonet 

”Fremskudt rådgivning”.  

Adresse: Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C 

Mail: Fremskudtpsykiatri@randers.dk 

Tlf.nr.: 89 15 71 00 

Særlig Social Indsats  

Målgrupper for Særlig Social Indsats: 

 Hjemløse borgere 

 Borgere der har svært ved at fastholde 

bolig 

 Borgere med rusmiddelproblemer 

Mail: Fremskudtudsatte@randers.dk 

Tlf.nr. 89 15 77 85 

1. Perron 4  

Se hvornår du kan møde op til rådgivning på 

www.socialtudsatte.randers.dk via ikonet 

”Fremskudt rådgivning”.  

Adresse: Jernbanegade 4D, 8900 Randers C 

 

 

 

 

 

 

2. Gl. Hadsundvej 1  

Se hvornår du kan møde op til rådgivning på 

www.socialtudsatte.randers.dk via ikonet 

”Fremskudt rådgivning”.  

Adresse: Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C  

mailto:Fremskudtpsykiatri@randers.dk
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