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Længerevarende botilbud 
Kvalitetsstandard 2023 
 
Hvad er formålet med støtten? 
I Haderslev Kommune ønsker vi at møde mennesker med respekt, nysgerrighed og empati. Den støtte du får, skal tage 
udgangspunkt i det, der er mest værdifuldt for dig. Vi ved, at langt de fleste mennesker ønsker at bestemme over deres eget liv. 
og leve uafhængigt af kommunal hjælp. Vi er dog opmærksomme på, at det ikke altid kan lade sig gøre. Derfor vil vi i Haderslev 
Kommune gøre vores ypperste for støtte dig, når du har brug for hjælp og har vanskeligt ved at klare hverdagens opgaver selv.  
 
Målet med støtten er, at du hjælpes til at klare dig selv. Haderslev Kommunes medarbejdere kommer og løser opgaverne 
sammen med dig. Vi arbejder rehabiliterende og støtter dig i selv at udføre opgaverne og hjælper der, hvor du ikke kan selv. Du 
kan også få støtte og vejledning til at løse opgaver, som det svært at overskue på egen hånd. Du er selv med til at tilrettelægge 
støtten og løse de enkelte opgaver, og vi finder fælles løsninger i samarbejde med dig og dine nærmeste. Det er vigtigt, at 
kommunens støtte gør en positiv forskel, og at du, i samarbejde med kommunen, kan leve et selvstændigt, meningsfuldt og 
værdifuldt liv.   
 
I kvalitetsstandarden beskrives det, du kan få støtte til. 
 
 
En kvalitetsstandard – hvad er det? 
En kvalitetsstandard er et redskab til at formidle de regler og retningslinjer, hvor Byrådet i Haderslev Kommune udfylder den 
lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Kvalitetsstandarden beskriver målet med støtten, og hvem den kan tilbydes. Den er 
dermed med til at give et godt grundlag for at vurdere, om du er berettiget til at modtage støtte, og et grundlag for sikre dig og 
andre borgere en ensartet sagsbehandling.  
 
Der er i kvalitetsstandarderne tale om et vejledende niveau. Det betyder, at der i udmålingen af støtten tages udgangspunkt i 
den beskrevne kvalitetsstandard samtidig med, at der altid foretages en konkret og individuel vurdering af dit støttebehov. Den 
individuelle vurdering vægter altid højest i udmålingen af støtten, fordi vi som kommune gerne vil støtte dig med det, der er 
værdifuldt for dig.  
Støtten kan i nogle tilfælde ligge højere og i andre tilfælde lavere end beskrevet i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarderne er 
udtryk for det niveau, der vil være gældende i langt de fleste situationer.   
 
Kvalitetsstandarderne er udtryk for den faglige strategi, som Haderslev Kommune arbejder efter, hvor målet er, at du støttes i at 
udvikle egne kompetencer og dermed får mulighed for at leve et mere selvstændigt liv og indgå i sociale fællesskaber. Den 
faglige strategi er baseret på den rehabiliterende tilgang, fordi vi respekterer, at vi kun er på besøg i dit liv.   
 
Kvalitetsstandarderne vil gælde både i forhold til nye ansøgninger og for dig, som i dag modtager tilbud efter de omhandlede 
paragraffer i Lov om Social Service. Det betyder, at igangværende forløb vil blive revurderet ud fra kvalitetsstandarderne, hvis dit 
støttebehov efter den nye kvalitetsstandard og ud fra en konkret individuel vurdering giver anledning hertil.   
 
Indsatserne tilrettelægges ud fra en forståelse af, at voksne med sociale og psykiske problemer og/eller misbrug skal have 
mulighed for at leve et liv med livskvalitet, selvhjulpenhed og selvstændighed i så høj en grad som muligt. Der skal være fokus 
på at øge dine muligheder for at mestre egen hverdag og for også at kunne bo så selvstændigt som muligt. 
Kvalitetsstandarderne bidrager til at præcisere, hvordan dette kan omsættes til praksis, inden for de givne økonomiske rammer.  
 
Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
 
Ansøgning 
Hvis du ønsker at søge om et længerevarende botilbud, skal du henvende dig til Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed i 
Haderslev Kommune. 
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Voksenudredningsmetoden (VUM) 
Ved ansøgninger vil vi foretage en vurdering af din samlede situation, og din socialrådgiver vil foretage en konkret og individuel 
vurdering af dit behov for støtte. Som metode for udredning heraf anvender vi Voksenudredningsmetoden (VUM). Det er en 
metode, som er udviklet af Socialministeriet og Kommunernes Landsforening.  
 
Du skal være opmærksom på, at vurderingen af din ansøgning baserer sig på det materiale og viden, vi har fra din ansøgning og 
dig, samt den viden og oplysninger vi kan få fra andre instanser. Det kan for eksempel være sygehus, din læge, Jobcentret med 
videre. Det er dog dig, der skal give os lov til at indhente og anvende sådanne oplysninger. Hvis der er oplysninger, der kan 
underbygge, at du har behov for støtte, kan det være til gavn for dig at lade os få adgang hertil.  
 
Vi beder kun om de oplysninger, der er relevante for din ansøgning. Det er dig og kun dig, der kan give os tilladelse til at få 
disse oplysninger, og du kan altid sige nej.  
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Kvalitetsstandard for længerevarende 
botilbud 
 
Lovgivning 
Lov om Social Service § 108 
 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af 
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner 
eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis 
 
 
Formål med indsatsen 
Formålet med et længerevarende botilbud er:  

• At forebygge, at de udfordringer du har forværres, og at støtte dig i at fastholde eller forbedre dine sociale og 
personlige funktioner og dine udviklingsmuligheder.  

• At forbedre dine muligheder for livsudfoldelse gennem kontakt, samvær, aktiviteter, omsorg og pleje. 
• At yde en helhedsorienteret og omfattende støtte til almindelige, praktiske funktioner fx pleje, omsorg eller behandling, 

og som du ikke kan få dækket på anden vis. 
• At sikre de bedst mulige rammer for et godt liv for dig.  

 
Et ophold i et længerevarende botilbud, har som udgangspunkt et habiliterende og rehabiliterende sigte. Det habiliterende og 
rehabiliterende sigte kan have fokus på at fastholde, optræne og forebygge tab af færdigheder ved at:  

• At skabe muligheder for, at du træner og vedligeholder dine funktioner, kompetencer og færdigheder, og dermed 
bevarer dit nuværende funktionsniveau.  

• Fastholder dine funktioner, kompetencer og færdigheder. 
• At understøtte dig i at anvende dine egne ressourcer.  
• Forebygge at du taber færdigheder og deraf følgende nedgang i funktionsniveau.  

 
 
Målgruppe og vigtige betingelser for tildeling 
For at være omfattet af målgruppen skal du have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne og have behov for omfattende 
støtte til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg.  
 
Derudover skal du have et nødvendigt behov for ophold i et længerevarende botilbud fx som følge af:  

• Erhvervet hjerneskade   
• Psykiske vanskeligheder  
• Udviklingsforstyrrelse  
• Udviklingshæmning  
• Særlige sociale problemer  
• Fysiske funktionsnedsættelser 

 
Vi vil tilbyde dig at få den støtte, vi vurderer, er værdifuldt i forhold til formålet, og som er så lidt indgribende i dit liv som 
muligt, og en støtte, der giver dig de bedste muligheder for at klare dig selv bedst muligt og mest muligt.  
  
Hvis du kan få dækket behovet for støtte til daglige funktioner, pleje- og omsorg på anden og mindre indgribende vis og/ efter 
anden lovgivning, vil du derfor ikke være i målgruppen for et længerevarende botilbud. 
  
Anden og mindre indgribende er fx ophold i egen bolig med støtte efter den sociale lovgivning eller tilbud om et midlertidigt 
ophold i et botilbud efter Lov om Social Service § 107.  
 
I vurderingen af om du kan bevilges et § 108 tilbud, ser vi blandt andet på:  
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• Din fysiske og psykiske funktionsevne.  
• Hvad er dit behov for støtte til almindelige daglige funktioner.  
• Dit behov for støtte, pleje og omsorg i dagtimer, aftentimer og om natten samt om dette kan afhjælpes med mindre 

indgribende tilbud. 
• Hvad er dit behov for særlige foranstaltninger. 
• Om dit behov for støtte er længerevarende. 
• Dit behov for at have nærhed i de fysiske rammer. 
• Om dine funktioner, kompetencer og færdigheder kan genskabes og udvikles. 
• Om dit behov for støtte er tilstrækkelig afdækket i forhold til anden og mindre indgribende indsats. 

 
Vi tager altid udgangspunkt i den støtte, du ellers modtager, uanset om det er fra kommunen eller fra dit private netværk. På det 
grundlag laver vi en konkret helhedsorienteret vurdering af din funktionsnedsættelse, og det deraf afledte støttebehov. 
 
Du skal som udgangspunkt have behov for omfattende, længerevarende og fleksibel støtte til opretholdelse af din hverdag, 
herunder behov for støtte i både dagtimerne, i aftentimerne og eventuelt i nattetimerne. 
 
Du skal have et behov for støtte, som vi vurderer kun kan afhjælpes ved et ophold i et længerevarende botilbud. Alternativt kan 
du tilbydes ophold i et midlertidig botilbud med botræning eller vurdering af dit støttebehov. 
 
Hvis dit støttebehov ændrer sig, så du ikke længere har behov for et længerevarende botilbud, vil din støtte blive revurderet. 
 
 
Indhold  
Det længerevarende ophold tilbydes i et botilbud efter Lov om Social Service § 108 eller Lov om almene boliger (ABL) § 105, der 
er egnet til at varetage indsatsen overfor de særlige behov, som du har.  
 
I opholdet kan der indgå:  

• Socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service § 85 samt personlig pleje og praktisk bistand efter Lov om Social 
Service § 83, som kan ydes i form af hjælp, støtte og guidning til: 

- Fastholdelse og træning af dit funktionsniveau 
- Støtte til praktiske opgaver 
- Støtte til samfundsdeltagelse 
- Støtte til relationer og fællesskaber 
- Støtte til sundhed  
- Aktiviteter i hverdagen i og uden for botilbuddet 
- Ledsagelse 

 
Indholdet i tilbuddet vil være forskelligt alt efter den enkeltes borgers udfordringer og handicap. Den støtte du kan få, vil fremgå 
af den afgørelse, du får. 
I bilaget kan du få en fornemmelse af, hvad indholdet i et botilbud kan være. 
 
Støtten kan ydes som en fleksibel støtte, hjælp og guidning i dagtimerne og aftentimerne. Enkelte botilbud kan ikke yde støtte i 
nattetimerne. Støtten vil blive tilrettelagt individuelt, så den tilgodeser dit støttebehov. 
 
Et socialpædagogisk tilbud har altid øje for dine muligheder, hvorfor det er naturligt i hverdagen at understøtte, bevare og 
udvikle dine kompetencer på alle områder. Derfor er det naturligt, at du selv hjælper med til at: 

- Komme op/ud af sengen og i seng 
- Personlig hygiejne 
- Toiletbesøg 
- Påklædning og afklædning 
- Mad (smøre egen mad, spise selv) 
- Forflytning (går fra seng til toilet) 
- Social kontakt og aktiviteter 
- Medicin 
- Kalde efter hjælp 



  
 
 

5 

 

 
For yderligere oplysninger omkring indholdet i det konkret botilbud, henvises der til botilbuddets servicebeskrivelse. 
 
Det socialpædagogisk arbejde med at understøtte, bevare og udvikle dine kompetencer sker i et tæt samarbejde mellem dig og 
det pædagogisk personale. 
 
Den konkrete indsats og støtte fastlægges i et samarbejde imellem dig, Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed og botilbuddet. 
 
 
Varighed  
Der er ikke tidsmæssige grænser for længden af et længerevarende ophold.  
 
Du kan dog visiteres til anden og mindre indgribende indsats, såfremt dit behov for omfattende og længerevarende hjælp og 
støtte ændrer sig. 
 
Der vil som udgangspunkt ske en opfølgning på den støtte, du er bevilliget i botilbuddet 1 gang årligt. En opfølgning kan 
betyde, at din støtte reduceres eller dele af indholdet ophøre, hvis dit behov for omfattende hjælp og støtte ændrer sig.  
 
 
Indsatsen omfatter ikke 
 

• Genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service § 86  
• Aktivitets - og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service §§ 103 og 104.  
• Ledsagelse til behandling/sygehus jf. sektoransvarlighedsprincippet. 

Sektoransvarlighedsprincippet handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder 
har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske 
aspekter i politikudviklingen på de respektive områder. 

 
 
Handleplan efter Lov om Social Service § 141  
I forbindelse med bevilling af et længerevarende botilbud, vil vi tilbyde dig, at der udarbejdes en handleplan efter Lov om Social 
Service § 141 
  
Handleplanen er et samarbejdsredskab, der indeholder konkrete mål, som er knyttet til den/de indsats (-er), du modtager. 
 
Handleplanen genvurderes minimum én gang hver anden år på opfølgningsmøde eller efter behov.  
 
Hvis du ikke ønsker, at der udarbejdes en handleplan, skal du medvirke til, at der aftales et formål med opholdet i det 
længerevarende botilbud, og at der aftales konkrete mål for opholdet.  
 
 
Leverandør 
Botilbuddet tilbydes som udgangspunkt i Haderslev Kommune.  
  
Hvis der på grund af særlige forhold ikke kan tilbydes et botilbud i Haderslev Kommune, vil du få tilbudt et botilbud i en anden 
kommune. 
 
Du har dog mulighed for at vælge et andet botilbud end det Haderslev Kommune tilbyder, hvis det er egnet og ikke er 
væsentligt dyrere. Det er Haderslev Kommune, der afgør, om botilbuddet er et egnet alternativ. 
 
 
Leverandørens arbejdsmiljø 
Når du modtager støtte, bliver din bolig en arbejdsplads for de medarbejdere, der kommer for at støtte dig. Disse medarbejdere 
skal holde til at arbejde i mange år, og det er vigtigt, at arbejdsmiljøet er i orden. Derfor vurderes din bolig i forhold til de 
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opgaver, medarbejderen skal udføre. Det kan være nødvendigt at ændre indretningen i boligen eller lave særlige aftaler om 
samarbejdet. 
 
Det er vigtigt, at der samarbejdes om at få gjort plads til eventuelle hjælpemidler. Arbejdsmiljølovgivningen stiller særlige krav til 
f.eks. indeklima og arbejdsmiljø i hjemmet.  
 
Haderslev Kommune har følgende forventninger til dig, når du skal modtage støtte: 

• Du har luftet ud, inden medarbejderen kommer i din bolig. 
• At du ikke ryger, mens medarbejderen er i din bolig. 
• Hvis du har dyr, er de i et aflukket rum, hvor medarbejderen ikke behøver at komme. 
• Hvis du har våben i dit hjem, er de i et aflukket rum, hvor medarbejderen ikke behøver at komme. 

 
 
Betaling for ophold  
Du skal selv betale for din bolig i botilbuddet. Hvis boligen er en almen bolig (ABL § 105), betaler du husleje, varme og el på 
baggrund af en lejekontrakt indgået med et boligselskab.  
 
Hvis boligen ikke er en almen bolig, fastsættes din egenbetaling for boligen på baggrund af boligens faktiske omkostninger, 
arealet, forbrug af el og varme og på baggrund af din indtægt. 
 
Når vi fastsætter din egenbetaling, vil vi tage hensyn til, at du har et rimeligt beløb (3.500 kr. pr. måned) til personlige 
fornødenheder og kost.  
 
 
Betaling for ydelser i botilbud  
Du skal selv betale for kost og vask mv. 
 
 
Afgørelse, klage og ankemulighed 
Myndighed i Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed træffer afgørelse om længerevarende botilbud på baggrund af en 
ansøgning fra dig.  
 
Et behov for et længerevarende botilbud skal være veldokumenteret, fx i form af lægeudtalelser, psykolog/ psykiatererklæringer 
og lignende erklæringer eller udtalelser fra interne og eksterne samarbejdspartnere. Det skal være veldokumenteret, at dit 
behov er omfattende, og ikke kan imødekommes helt eller i kombination af andre tilbud. 
 
Socialrådgiveren i Myndighed fremsender en skriftlig afgørelse til dig.  
 
Afgørelsen kan være en bevilling eller et afslag. 
 
I afgørelsen fremgår begrundelse for beslutningen, og hvis det er en bevilling, fremgår formål og mål med den bevilligede 
indsats samt den støtte, du er bevilget i botilbuddet.  
 
Hvis du får bevilget støtte, bortfalder den som udgangspunkt igen, når de konkrete mål, som er knyttet til den/de indsats (-er), 
som du modtager, er opnået 
 
Hvis du bevilges botilbud, vil selve valget af botilbud ske i samarbejde med dig. Hvis et botilbud i Haderslev Kommune kan 
opfylde dit behov for støtte, vil dette botilbud blive prioriteret medmindre afgørende hensyn i særlige tilfælde taler imod det, 
eller du ønsker at gøre brug af frit valg. 
 
Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage over den indenfor 4 uger efter, at du har modtaget den. Klagen skal du sende til 
Haderslev Kommune, Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed. 
 
Hvis du klager, vil vi vurdere din ansøgning på ny med de oplysninger eller indsigelser, du giver os. 
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Hvis den endelige afgørelse er uændret, sender vi afgørelsen til dig på ny og sender samtidig din klage og sagens akter til 
Ankestyrelsen. Så vil Ankestyrelsen se på din klage og efterprøve vores afgørelse. 
 
 
Sagsbehandlingstid  
Vi behandler din ansøgning, så hurtigt som muligt. Alt efter, hvor meget vi skal undersøge og udrede, kan sagsbehandlingstiden 
for afgørelse om længerevarende botilbud være op til 12 uger.  
 
 
Opfølgning og tilsyn  
Vi følger op på dit botilbud første gang indenfor 3 måneder efter, at du er flyttet ind.  
 
Herefter vil vi løbende følge op på opholdet for at sikre, at tilbuddet opfylder formålet.  

 
Ved opfølgningerne vil der bl.a. være fokus på følgende:  

• Om tilbuddet afhjælper dine behov for pleje og støtte. 
• Om trives du i botilbuddet. 
• Om og hvordan der arbejdes med de mål, som er lagt sammen med dig. 
• Om dit behov for støtte har ændret sig. 

 
Bevillingen ophører: 

• Hvis formålet med støtten er opfyldt, og de opstillede mål er nået. 
• Hvis formålet med støtten og målene ikke har den forventede effekt. 
• Hvis du ikke samarbejder om de opstillede mål. 
• Hvis dit behov for støtte er ændret eller ophørt 

 
Det er kommunen, der vurderer og træffer afgørelse om ophør. 
 
Du vil naturligvis få besked omkring opfølgning på fra din socialrådgiver. 
 
Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuelle ændringer i din funktionsevne, som kan påvirke dit behov for støtte. 
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Bilag: Indhold i botilbud 
 

Støtte til praktiske opgaver 
Støtte til daglige opgaver i hjemmet 
 

- Indkøb af personlige 
fornødenheder, tøj, sko, 
briller m.v. 

 

Støtte og hjælp til indkøb kan gives som guidning eller som kompenserende hjælp 
afhængigt af dit funktionsniveau. 
 
Som udgangspunkt hjælper vi dig til selv at klare indkøb af personlige fornødenheder, 
tøj, sko, briller m.v. Personalet vil guide og undervise dig i at planlægge og udføre 
indkøb. Hvis du ikke er i stand til at deltage i indkøb, er udgangspunktet, at Haderslev 
Kommune udfører indkøb for dig svarende til det til enhver tid fastsatte serviceniveau 
på seniorområdet. Du kan læse mere herom i kvalitetsstandarden….(link)  
 
Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning og planlægning af indkøb  

- Hjælp til planlægning af indkøb 
- Hjælp til at bestille varer på apotek 
- Ledsagelse ved indkøb med råd og vejledning – f.eks. tøj, sko, briller, hygiejne 

artikler. 
 
Du kan som udgangspunkt få hjælp til indkøb, hvor du skal ledsages til 4 gange årligt. 
 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Kørsel til indkøb. 
- Indkøb hvor du ikke selv medvirker. 
- Afhentning af varer på apotek. Apoteket kan udbringe varerne mod betaling 
- Gaver til pårørende 

 
Støtte til indkøb kan bevilliges efter Lov om Social Service § 83 eller § 85 afhængigt af 
dit funktionsniveau. 
 

Støtte til daglige opgaver i hjemmet 
 

- Hverdagsoprydning og -
rengøring 

Støtte og hjælp til hverdagsoprydning og rengøring kan gives som guidning eller som 
kompenserende hjælp afhængigt af dit funktionsniveau. 
 
Som udgangspunkt hjælper vi dig til selv at klare rengøringen. Personalet vil guide og 
undervise dig i at udføre rengøringen. Hvis du ikke er i stand til at deltage i 
rengøringen, er udgangspunktet, at Haderslev Kommune udfører rengøring svarende 
til det til enhver tid fastsatte serviceniveau på seniorområdet. Du kan læse mere 
herom i kvalitetsstandarden …. (Link) 
 
Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning, planlægning og igangsættelse af oprydning og rengøring. 

- Støvsugning og gulvvask. 
- Tørre støv af på tilgængelige overflader i nå højde. 
- Rengøring af køleskab. 
- Indendørs vinduespolering. 
- Skift af sengetøj. 
- Aftørring af sanitet og spejl på badeværelse. 
- Rengøring af hjælpemidler. 
- Lettere oprydning. 

 
Rengøring og oprydning omfatter: entre, badeværelse, køkken, soveværelse, 
opholdsstue og gangareal svarende til 65 m2. 
 
Du kan som udgangspunkt få hjælpe til oprydning og rengøring hver anden uge. 



  
 
 

9 

 

 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Vask af gulv der kræver specialbehandling,  
- Aftørring af køkkenlåger, fodlister, dørpaneler og fliser 
- Vask af vinduer udvendigt 
- Afrimning af fryser 
- Rengøring af trapper uden for boligen 
- Afkalkning af sanitet, brusehoved, vandhaner, toiletter og fliser 
- Støvsugning af møbler/madras 
- Gardinvask og vask af persienner 
- Rensning af tæpper 
- Aftørring af vandrette flader med duge og genstande 
- Der gøres ikke ekstra rent efter husdyr eller oprydning efter gæster.  
- Der fjernes ikke løse tæpper, og der flyttes ikke møbler og lign. 
- Rengøring efter håndværkere. 
- Rengøring ved fraflytning. 
- Vending af madrasser. 

 
Støtte til oprydning og rengøring kan bevilliges efter Lov om Social Service § 83 eller § 
85 afhængigt af dit funktionsniveau. 
 

Støtte til daglige opgaver i hjemmet 
 

- Tøjvask 
 

Støtte og hjælp til tøjvask kan gives som guidning eller som kompenserende hjælp 
afhængigt af dit funktionsniveau. 
 
Som udgangspunkt hjælper vi dig til selv at klare tøjvask. Personalet vil guide og 
undervise dig i at udføre tøjvask. Hvis du ikke er i stand til at deltage i aktiviteten 
Tøjvask, er udgangspunktet, at Haderslev Kommune udfører tøjvask svarende til det til 
enhver tid fastsatte serviceniveau på seniorområdet. Du kan læse mere herom i 
kvalitetsstandarden….(link)  
 
Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning, planlægning og igangsættelse af tøjvask. 

- Vask og tørring af tøj i egen maskine i boligen eller i fælles vaskeri 
- Hjælp til at hænge tøj til tørre. 
- Hjælp til at lægge tøj på plads. 

 
Du kan som udgangspunkt få hjælp til tøjvask hver anden uge. 
 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Håndvask af tøj. 
- Vask af tøj for andre i husstanden. 
- Strygning og rulning af tøj. 
- Ophængning af tøj til lufttørring 
- Reparation af tøj 
- Gardinvask. 

 
Støtte til tøjvask kan bevilliges efter Lov om Social Service § 83 eller § 85 afhængigt af 
dit funktionsniveau. 
 

Støtte til administration 
 

- Økonomi og post 
 
 

Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning og støtte til: 

- Etablering af betalingsservice og budgetkonto i banken. 
- Betaling af regninger, tilmelding til betalingsservice og etablere 

afdragsordninger. 
- Formidling og forståelse af post og støtte til at handle på det, herunder 

besvarelse af post. 
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- Mobil – og kalenderløsninger i forhold til aftaler. 
- Anvendelse af NemID, E-Boks, borger.dk, netbank m.v. 
- Trafiktræning kan indgå som en del af indsatsen efter en konkret individuel 

vurdering.  
- Ansøgning om fritagelse for digital post. 

 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Administration af din økonomi/penge. 
- Håndtering af adgangskoder 
- Hæve penge for dig. 
- Transport til bank, borgerservice mv. 
- Støtte til f.eks. skattesager, køb og salg af hus eller bil, arv/erstatning, 

gældssanering, privat gæld, retssager mv. 
- Sætte papirer/breve i mapper. 
- Tjek af konti udskrifter. 
- Integrationsbistand  

 
Støtte til etablering i bolig Aktiviteter som kan være en del af støtten: 

Motivation, vejledning, guidning og støtte til praktiske opgaver, der retter sig mod 
etablering i din bolig i botilbuddet.   
 
Der ydes støtte til etablering i bolig i op til 3 måneder med det formål, at du er 
etablereret i din bolig i botilbuddet. 
 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Praktisk udførelse af opgaver i forbindelse med flytning 
- Støtte til selve flytningen 
- Støtte til udpakning af flyttekasser 
- Praktisk udførelse til indkøb af møbler og indbo til boligen 
- Integrationsbistand  
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Støtte til samfundsdeltagelse 

Støtte til kontakt til offentlige og 
private indsatser 
 

Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning og støtte til: 

- Kontakt til offentlige myndigheder. 
- Kontakt til egen læge 
- Kontakt til værge 
- Kontakt til Kriminalforsorgens tilsynsværge 
- Henvisning til relevante tilbud i samfundet – eksempelvis retshjælp, 

socialvagten, boligsociale indsatser, bank, frivillige tilbud, IKT-hjælpemidler mv. 
 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Kontakt til offentlige myndigheder uden din medvirken eller tilstedeværelse 
- Ledsagelse til møder hos andre offentlige myndigheder, fx møder på 

Jobcentret eller hos Lokalpsykiatrien. 
- Transport til møder 
- Integrationsbistand  

 
Støtte til transport Aktiviteter som kan være en del af støtten: 

Vejledning og støtte til: 
- At udvikle din evne til at færdes selvstændigt 
- At tage bussen til og fra beskæftigelse, uddannelse m.v. 
- At bestille transport til læge, sygehusbesøg m.v. 
- Transport til læge, tandlæge og sygehus 

 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Transport til ferie uden personale 
- Transport til private begivenheder 

 
Støtte til beskæftigelse Aktiviteter som kan være en del af støtten: 

Vejledning og støtte til: 
- At etablere hensigtsmæssige rutiner og strukturer i forhold til at varetage 

beskæftigelse 
- Støtte til at kontakte Jobcenter for at etablere et skånejob. 
- Støtte til kontakt med beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103 og 104. 
- Trafiktræning kan indgå som en del af indsatsen efter en konkret individuel 

vurdering.  
 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Ledsagelse til arbejdspladsen 
- Tilstedeværelse på arbejdspladsen 
- Søge efter et arbejde 
- Støtte der bør gives som mentorstøtte efter Lov om Aktiv 

Beskæftigelsesindsats 31 b. 
- Integrationsbistand  

 
Støtte til uddannelse Aktiviteter som kan være en del af støtten: 

Vejledning og støtte til: 
- At etablere hensigtsmæssige rutiner og strukturer i forhold til at varetage en 

uddannelse 
- Trafiktræning kan indgå som en del af indsatsen efter en konkret individuel 

vurdering.  
 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 
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- Ledsagelse til uddannelsessted 
- Tilstedeværelse på uddannelsesstedet 
- Støtte der bør ydes som hjælp og støtte til at gennemføre en uddannelse efter 

Lov om Specialpædagogisk Støtte. 
- Støtte der bør ydes som mentorstøtte efter Lov om Aktiv 

Beskæftigelsesindsats § 31 b. 
- Integrationsbistand  
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Støtte til relationer og fællesskaber 

Støtte til sociale relationer Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning, planlægning og støtte i forbindelse med sociale relationer 

- Etablering og fastholdelse af sociale aktiviteter – herunder f. eks støtte til 
døgnrytme, kalender- og mobilløsning, ugeskemaer mv. 

- Etablering og fastholdelse af netværk 
- Støtte til adfærd og normer i sociale relationer 
- Støtte til konflikthåndtering i sociale relationer 

 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Integrationsbistand  
 

Støtte til varetagelse af 
forældrerollen 

Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning og støtte hvis din nedsatte funktionsevne har indflydelse på din evne til at 
fungere som forælder 

- Strukturering og håndtering af opgaver, som er en almindelig del af 
forældreansvaret, og hvor samværet mellem barn og forælder er centralt  

 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Støtte i forhold til manglende forældreevne  
- Støtte i forhold til barnets behov. 
- Praktisk hjælp i forhold til børn i hjemmet. 
- Deltagelse i møder med familieafdelingen. 
- Støtte til samværsordninger og kontakt til Statsforvaltningen. 
- Generel pasning og omsorg for barnet, jf. Lov om Social Service kap. 11. 
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Støtte til sundhed 

Støtte til behandling Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning og motivation til: 

- At fastholde beslutning om behandling af fx misbrug 
- At opretholde igangværende behandling (misbrug, medicinsk eller 

psykologisk) 
- Genoptræning og vedligeholdende træning 

 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Samtaler og tilbud af behandlingsmæssig karakter 
- Socialpædagogisk ledsagelse til behandling 

 
Støtte til sund levevis 
 

- Støtte til madlavning og 
måltider 

Støtte og hjælp til madlavning og måltider kan gives som guidning eller som 
kompenserende hjælp afhængigt af dit funktionsniveau. 
 
Som udgangspunkt hjælper vi dig til selv at klare madlavning og måltider. Personalet 
vil guide og undervise dig i at lave mad. Hvis du ikke er i stand til at lave mad eller 
indtage maden, er udgangspunktet, at Haderslev Kommune hjælper dig svarende til 
det til enhver tid fastsatte serviceniveau på seniorområdet. Du kan læse mere herom i 
kvalitetsstandarden….(link)  
 
Aktiviteter som kan være en del af støtten: 

- Støtte til tilberedning, anretning og indtagelse af mål og drikke 
- Planlægning, tilberedning af enkle og sunde hverdagsretter og oprydning i 

forbindelse med madlavning. 
- Råd og vejledning til indkøb af færdigretter og/eller benyttelse af spisesteder. 
- Spiseguidning til svært spiseforstyrrede – fx tilstedeværelse ved indtagelse af 

måltider samt tilstedeværelse efter et måltid. 
 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Ydelser der dækkes af andre ordninger f.eks. madordning. 
- Støtte til madlavning/oprydning efter gæster. 
- Kost- og diætvejledning som varetages af andre professionelle, jf. 

sektoransvarsprincippet. 
- Råd og vejledning om kost og vægt ved svær spiseforstyrrelse. 
- Støtte i spisesituationer, hvor du skal spise mod din vilje. 
- Overvågning før, under eller efter måltider 
- Støtte i forhold til vægttab/vægtøgning. 

 
Støtte til madlavning og måltider kan bevilliges efter Lov om Social Service § 83 eller § 
85 afhængigt af dit funktionsniveau. 
 

Støtte til sund levevis 
 

- Støtte til motion 

Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning og planlægning i forbindelse med motion 

- Etablering og fastholdelse af motion – herunder f. eks støtte til døgnrytme, 
kalender- og mobilløsning, ugeskemaer mv. 

- Ledsagelse til motion i nærområdet – der kan tilbydes 2 gange som 
introduktion. 

- Trafiktræning kan indgå som en del af indsatsen efter en konkret individuel 
vurdering.  

 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Ledsagelse udenfor kommunen. 
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- Kørsel (transport). 
- Medarbejderen deltager ikke i den fysiske motionsaktivitet. 

 
Støtte til sund levevis 
 

- Støtte til døgnrytme 

Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning og støtte i forbindelse med at genskabe eller opretholde din døgnrytme. 

- støtte til at fastlægge døgnrytme, kalender- og mobilløsning, APP’s, 
ugeskemaer mv. 

- vejlede og hjælpe med en hensigtsmæssig døgnstruktur 
- støtte til at fastholde en hensigtsmæssig døgnstruktur 

 
 

Støtte til personlig hygiejne/pleje Støtte og hjælp til personlig hygiejne kan gives som guidning eller som 
kompenserende hjælp afhængigt af dit funktionsniveau. 
 
Som udgangspunkt støtter vi dig til selv at klare personlig hygiejne. Personalet vil 
guide og undervise dig i at udføre din personlige hygiejne. Hvis du ikke er i stand til at 
tage vare på din personlige hygiejne, er udgangspunktet, at Haderslev Kommune 
udfører personlig hygiejne svarende til det til enhver tid fastsatte serviceniveau på 
seniorområdet. Du kan læse mere herom i kvalitetsstandarden….(link)  
 
 
Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Motivering, vejledning og støtte til f.eks.: 

- Bad:  
Brusebad som udgangspunkt 1 -2 gange pr. uge på hverdage. Af/påklædning, 
at blive tørret og almindelig hudpleje. Hjælp til at få vasket og friseret håret. 
Aftørring af vådt gulv for at forebygge faldulykker.  

- Øvre/nedre toilette:  
Vask af ansigt, arme, hænder, over- og underkrop, ben og fødder samt at blive 
tørret. Let makeup/læbestift.  

- Af-/påklædning: i forbindelse med personlig pleje.  
Hjælpe overtøj af og på,  

- Kropsbårne hjælpemidler:  
Hjælp i forhold til af- og påtagning, samt almindelig rengøring og vedligehold 
af proteser, skinner, høreapparat, briller og lignende.  

- Toiletbesøg:  
Hjælp i forhold til: at komme på toilettet, skiftning af ble, tømme urinkolbe, 
eller toiletstol.  

- Tandbørstning og mundhygiejne:  
Hjælp i forhold til at få tænder/protese børstet morgen og aften. 

- Almindelig hudpleje:  
Hjælp f.eks. til at få huden smurt i fugtighedscreme efter bad. 

- Barbering:  
Hjælp i forhold til at fjerne skæg og uønsket hårvækst i ansigtet med elektrisk 
barbermaskine eller skraber.  

- Forflytninger:  
Hjælp i forhold til at komme op/i seng, bækkenstol, hvilestol eller lignende, 
evt. ved brug af hjælpemidler. 

- Lejring og vending:  
Hjælp i forhold til at blive lejret i seng, stol, kørestol og lignende samt at blive 
vendt i sengen. 

 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Fodpleje. 
- Lakering af negle. 
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- Klippe negle, hvis du har diabetes. 
- Klippe og sætte hår.  
- Krølle og glatte hår, hårfarvning mv. 
- Voks af ansigt og krop. 
- Opgaver du selv kan udføre ved at benytte et hjælpemiddel 

 
Støtte til personlig pleje/hygiejne kan bevilliges efter Lov om Social Service § 83 eller § 
85 afhængigt af dit funktionsniveau. 
 

Støtte til seksualitet Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning til f.eks.: 

- At udtrykke din seksualitet hensigtsmæssigt 
- At sætte grænser  
- At opsøge støtte til rådgivning og vejledning i forhold til seksualitet, 

parforhold og funktionsnedsættelser 
- Vejlede om samtykke til sex. 

 
Følgende aktiviteter er ikke omfattet af støtten: 

- Støtte til praktisk udøvelse af din seksualitet 
 

Støtte til psykisk trivsel Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Vejledning og støtte til f.eks.: 

- Indsigt i og forståelse af egen situation 
- Støtte til at skabe struktur 
- Opbygning af positivt selvværd og identitet 
- Følelsesregulering og handlemønstre 
- Mestring af egen situation 
- Konflikthåndtering  

 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Samtaleterapi 
- Jeg-støttende samtaler 
- Psykologisk, terapeutisk eller lignende behandling 
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Ledsagelse 

Ledsagelse Pædagogisk ledsagelse er ledsagelse til aktiviteter, der kræver, at du har en 
pædagogisk medarbejder med til aktiviteten  
 
Aktiviteter som kan være en del af støtten: 
Pædagogisk ledsagelse til aktiviteter udenfor botilbuddets rammer: 

- Bank 
- Frisør 
- Læge 
- Tandlæge 
- Indkøb 
- Gruppeaktiviteter sammen med andre beboere fra dit botilbud 

 
Ledsagelsen kan være til dig alene eller sammen med andre fra dit botilbud. 
 
Følgende aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støtten: 

- Selvvalgte fritidsaktiviteter 
- Familiearrangementer 
- Selvvalgte kulturelle tilbud 
- Ledsagelse til beskæftigelsesfremmende aktiviteter. 
- Ledsagelse hvor socialpædagogisk bistand ikke indgår. 

 
Nogle borgere på botilbud kan have en ledsageordning efter servicelovens § 97. Dette 
er ledsagelse af ikke-pædagogisk personale til selvvalgte aktiviteter. 
 
 
Behandling og sygehusindlæggelse: 
Ledsagelse til behandling/sygehus jf. sektoransvarlighedsprincippet. 
Sektoransvarlighedsprincippet handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. 
Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for 
mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i 
politikudviklingen på de respektive områder. 
Det er sygehuset, der har ansvaret for at vurdere, om du har behov for ledsagelse. Hvis 
du har behov for ledsagelse, vil sygehuset og dit botilbud gå i dialog om det er muligt, 
at du kan ledsages af pårørende eller personale fra dit botilbud. 
 
 
Ferie: 
Hvis du har behov for socialpædagogisk støtte for at komme på ferie, så er der 
mulighed for, at dit botilbud kan tilbyde ledsagelse på en fællesferie i op til 5 døgn. 
Ferien kan afvikles sammenhængende eller som enkeltdage, dog altid indenfor det 
enkelte botilbuds økonomiske rammer. Feriens præcise længde vil afhænge af 
mulighederne, herunder du og dine medbeboeres funktionsniveau, udtrætning m.v., 
men også af feriestedets muligheder i forhold til ankomst- og afrejsetider. 
Hvis du ikke ønsker at deltage i botilbuddets fællesferie, så kan personalet hjælpe dig 
med at undersøge andre rejsemuligheder, f.eks. gennem brugerorganisationer eller 
frivillige organisationer. 
Du kan ikke medtage din socialpædagogiske ledsagelse til udlandet. 
 
Du skal selv betale for din egen ferie. 
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Aktivitet i hverdagen i og udenfor botilbuddet 

Aktiviteter Aktiviteter i hverdagen er en naturlig del af støtten på et botilbud. 
 
Aktiviteterne er målrettede pædagogiske indsatser i forhold til at styrke dine kognitive 
og sociale kompetencer. 
 
Aktiviteterne kan blandt andet være:  

- Borddækning 
- Praktiske opgaver i forbindelse med madlavningen 
- Fællesspisning 
- Film eller tv-aften 
- Højtlæsning 
- Sang 
- Kortspil 
- Socialt samvær i fællesrummet 
- Boldspil 
- Gåture  
- Cykelture  
- Dans 
- Gymnastik 
- Tur ud af huset 
- Sommerfest 

 
 

 
  



  
 
 

19 

 

 

 

 

 Handicap, Socialpsykiatri og 

Myndighed 

Christian X’s Vej 39 

6100 Haderslev 

Besøg Haderslev Kommunes 

Hjemmeside på 

www.haderslev.dk  

https://www.haderslev.dk/
https://www.haderslev.dk/
https://www.haderslev.dk/

