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Bostøtte – Tagdækkervej

1. Lovgrundlag

Døgntilbud efter servicelovens (SL) §§ 83-87.

2. Mål- og aldersgruppe

Borgere med erhvervet hjerneskade/fysisk handicap med betydelig og varig funktionsnedsættelse.
Der kan være tale om
 neurologiske lidelser
 progredierende lidelser
 skader som følge af ulykker, fald eller slag mod hovedet.
Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske vanskeligheder såsom lammelser, problemer med hukommelsen,
ændringer i følelsesmæssige reaktioner, problemskabende
og/eller udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser og tidligere/nuværende misbrug.
Aldersgruppen er fra 18 år.

3. Antal pladser

18 døgnpladser.

4. Kerneydelse

Der ydes støtte til hverdagslivet med udgangspunkt i
 borgerens handleplan jf. SL § 141
 borgerens aktuelle livskompetencer
 borgerens tidligere livserfaring, værdier og forudsætninger.
Der arbejdes målrettet på at fastholde det funktionsniveau,
som den enkelte borger har, så fysisk og psykosocialt funktionsniveau vedligeholdes.
Med ovenstående udgangspunkter, en helhedsorienteret
handicapforståelse og en tværfaglig neuropædagogisk indsats omfatter ydelserne:
Vedrørende borgeren ydes der
 støtte til personlig pleje
 støtte til ADL (Almindelig Daglig Livsførelse)- herun-
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der mobilisering og spisning
støtte i forbindelse med sygdomsbehandling, herunder bl.a. støtte og ledsagelse i forbindelse med aftaler
og besøg ved læge og speciallæge
hjælp til at administrere lægeordineret medicin
afdækning af relevant dagbeskæftigelse og støtte til
fastholdelse
støtte til social interaktion
udredning vedrørende ergonomi og hjælpemidler
hjælp til ansøgning om fx ledsager, boligsikring, indskudslån, handicapkørsel, hjælpemidler mv.
støtte til styring af økonomi
støtte til brug af lokalsamfundet, indflydelse og medbestemmelse
støtte til varetagelse af praktiske gøremål som fx
tøjvask og rengøring (fastlagt ”bostøttedag”). Såfremt
en beboer på grund af sit funktionsniveau ikke kan
varetage rengøring – eventuel med bistand fra personale – tilbyder tilbuddet dette svarende til, hvad personer i eget hjem modtager som praktisk støtte.
udarbejdelse af og løbende opfølgning på individuel
plan for borgeren, herunder tilpasning af indsatsen i
forhold til udviklingen i borgerens behov.

Vedrørende samarbejde med myndigheden ydes der
 udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen og
afholdelse af statusmøder – efter behov og mindst en
gang årligt. Første møde afholdes senest tre måneder
efter indflytning.
Vedrørende kontakt til familie/netværk ydes der
 samarbejdsmøder med pårørende efter behov – der
afholdes møde en måned efter indflytning
 løbende dialog om forventninger og praktiske behov –
telefonisk og via mail.
Der er adgang til fælles faciliteter som fx tv-/opholdsstue,
spabad, motionsrum, have og bålhytte.
4. Takststruktur

Takstniveau 1: Kr. 2.005,- pr. døgn (P/L 2019)
Dette indebærer, at borgeren kan indgå i en gruppe på 3
personer i daglige aktiviteter, gøremål og ADL funktioner.
Takstniveau 2: Kr. 2.444,- pr. døgn (P/L 2019)
Dette indebærer, at borgeren kan indgå i en gruppe på 2-3
personer i daglige aktiviteter, gøremål og ADL funktioner.
Takstniveau 3: Kr. 2.927,- pr. døgn (P/L 2019)
Dette indebærer, at borgeren kan indgå i en gruppe på 1-2
personer i daglige aktiviteter, gøremål og ADL funktioner.
Taksten er eksklusiv dagtilbud.
Dagtilbud anbefales.

6. Medarbejdere

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat.

7. Nattevagt

2 vågne nattevagter som dækker bostøtten og rehabiliteringsafdelingen.

8. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der
mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, fx til særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141- handleplan.

