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Sagsnummer: 2022-35151 

Dokumentnummer: 2023-35166 

Afdeling: Sundhed og Rehabilitering – Voksen myndighed 

 

Kvalitetsstandard for Midlertidigt ophold i botilbud 

 

 

Kvalitetsstandarden er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering. 

 

Lovgrundlag 

§ 107 i Lov om Social Service samt § 85 i Lov om Social Service. 

 

Formål med tilbuddet 

 At forbedre dine muligheder for livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behand-

ling, omsorg og pleje. 

 At forbedre dine sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. 

 

Hvem kan modtage tilbuddet? 

Tilbuddet er til dig som er fyldt 18 år og som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har 

særligt socialt problem, og i en periode har behov for omfattende hjælp, til almindelige, daglige funktioner, 

brug for pleje, eller behov for særlig behandlingsmæssig støtte. For eksempel i forbindelse med genoptræ-

ning eller anden udvikling af færdigheder. 

 

Derudover omfatter det dig der er fyldt 18 år, som har nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-

blemer, der har behov for pleje og/eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare 

dig uden støtte. 

Det afgørende for målgruppeafklaringen er, at dit behov ikke kan løses i mindre omfattende tilbud, herunder 

egen bolig med socialpædagogisk støtte, jf. servicelovens § 85. 

 

Målgruppen til midlertidigt botilbud adskiller sig fra målgruppen til længerevarende botilbud ved, at din funkti-

onsnedsættelse er betydelig, men ikke nødvendigvis varig.  

 

Målgruppen vil derfor typisk være:  

• Borgere som har et midlertidigt behov for en særlig indsats i et botilbud, og hvor der er en forventning om, 

at funktionsniveauet forbedres.  

• Borgere, hvor funktionsnedsættelsen ikke er afklaret.  

 

Hvad indeholder tilbuddet? 

Støtten tager udgangspunkt i dine behov og mål og gives inden for et eller flere af følgende områder: 

 Praktiske opgaver i hjemmet Det kan for eksempel være, at du har brug for støtte til at strukturere 
praktiske opgaver, som eksempelvis rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning.  

 Egenomsorg Det kan for eksempel være, at du har brug for støtte til din personlige hygiejne og på-
klædning. Desuden kan du få støtte til at håndtere personlige forhold. Det kan for eksempel også 
være, at du har brug for støtte til at forstå din egen sygdom og/eller dit handicap. Det kan også 
være støtte til at gennemføre din udredning og behandling, tage din medicin, etablere en sund døgn-
rytme, spise sundt og være fysisk aktiv. 
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 Kommunikation Det kan for eksempel være, at du har brug for støtte til, hvordan du kommunikerer 

med dine omgivelser. 
Desuden kan du få støtte til at gennemgå og handle på din post. 

 Mobilitet Det kan for eksempel være, at du har brug for støtte til at færdes selvstændigt uden for 
hjemmet og tage offentlig transport.  

 Samfundsliv Det kan for eksempel være, at du har brug for støtte til din privatøkonomi, blandt andet 
at lægge et budget og betale dine regninger.  

 Relationer -Det kan for eksempel være, at du har brug for støtte til at udvikle dine sociale kompeten-
cer, etablere og opretholde sociale relationer, håndtere konflikter, og deltage i aktiviteter i lokalsam-
fundet.  

 

Hvordan ansøger jeg? 

Du skal rette henvendelse til Myndighed Handicap og Psykiatri på telefon 64 82 83 40 eller mail: handi-

cap@nordfynskommune.dk  

 

På vores hjemmeside kan du se vores åbningstider. 

 
Når du har ansøgt om støtte, får du tilknyttet en sagsbehandler. 
Sagsbehandleren tager kontakt til dig for at have en samtale med dig om dit støttebehov. Du har pligt til at 
komme med oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af dit støttebehov. 
 
Efterfølgende udarbejder sagsbehandleren en udredning og en vurdering af, om du kan få støtte. Du modta-
ger herefter en afgørelse.  
Sagsbehandlingstider fremgår på hjemmesiden. 
 
Hvis du er omfattet af målgruppen, udarbejder vi sammen en handleplan, der beskriver, hvilke områder og 
mål der skal arbejdes med i botilbuddet. 
 

 

Hvordan leveres tilbuddet? 

Du får støtte af medarbejdere med socialpædagogiske eller sundhedsfaglige kompetencer.  

Der er ikke frit valg af leverandør. Det betyder, at det er Nordfyns Kommune, der anviser det konkrete tilbud. 

Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af relevant leverandør af indsatsen. 

 

Hvad koster tilbuddet? 
Du skal betale husleje, el og varme samt kost ved ophold i botilbuddet. Herudover skal du selv betale for in-
ternet, tv og forsikringer. 
Du skal også betale for kørsel. 
 
Beboere, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for det midlertidige botil-
bud. I de tilfælde, hvor der fastsættes betaling for det midlertidige botilbud, skal der tages hensyn til udgifter i 
forbindelse med opretholdelsen af boligen og sådan, at beboerne får mulighed for at opfylde deres hidtidige 
forpligtelser, og at de har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder.  
 
Beboere, der ikke har en indtægt, opkræves ikke betaling for opholdet. 

 

Opfølgning 

Vi arbejder ud fra dine mål, ønsker, håb og drømme for fremtiden, hvor vi i samarbejde med dig har fokus på 

hvad et godt liv er for dig og på dine ressourcer.  

 

Myndighed Handicap og Psykiatri laver individuel opfølgning som minimum 1 gang om året. 

 

 

mailto:handicap@nordfynskommune.dk
mailto:handicap@nordfynskommune.dk
http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynskommune.dk/vores-kommune/generel-information/sagsbehandlingstider/
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Hvordan klager jeg? 

Du kan klage over afgørelsen. Sammen med din afgørelse modtager du en klagevejledning.  

 

 

Godkendt den 28.02.2023 i Kommunalbestyrelsesmøde  


