
 
 
 
 
Voksne med særlige behov 
 

 
Kvalitetsstandarder SEL § 108 stk. 1 

Bostedet Enggården og Bostedet Lupinvej 
 
Lovgivningsgrundlag 

 
Servicelovens § 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. 

 
Hvad dækker ydelsen? 

 
Længerevarende botilbud til voksne mennesker med 
betydelig varig fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse.  
Socialpædagogisk støtte, hjælp og vejledning til såvel 
personlige, praktiske samt sociale aktiviteter. 

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 
At skabe rammer, således at borgeren i størst muligt 
omfang får støtte til at kompensere for de 
vanskeligheder den fysiske/psykiske 
funktionsnedsættelse har medført.  
At holde fokus på borgerens ressourcer og give 
mulighed for et indholdsrigt og alsidigt liv. 
At borgeren oplever medinddragelse og mulighed for 
udvikling. 
At få dækket behovet for omfattende hjælp hele 
døgnet. 

 
Hvilke aktiviteter/opgaver indgår 
i ydelsen? 

 
Med udgangspunkt i den enkeltes muligheder, behov, 
interesser, forudsætninger og ressourcer ydes der bl.a. 
hjælp, støtte og vejledning til: 

• at skabe struktur og overskuelighed i hverdagen 

• at indgå i sociale sammenhænge 
• kontakt til familie/venner 

• vedligehold og udvikling af færdigheder 

• udflugter og aktivitetstilbud 

• transport til og fra dagsbeskæftigelse 



• personlig hygiejne og pleje 

• madlavning og alt indkøb 
• administration af økonomi 

• medicinadministration 

• ansøgning om hjælpemidler 
 
Der ydes ledsagelse til fester, læge, tandlæge, frisør 
o.lign.  
Der tilbydes ferietur en gang årligt. 
Der udarbejdes handleplan for den enkelte. Den 
socialpædagogiske indsats tager udgangspunkt i 
beboerens behov, ønsker, ressourcer og 
vanskeligheder. 
 

 
Hvem kan modtage ydelsen? 

 
Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne og som følge heraf har behov for 
omfattende hjælp og støtte til almindelige daglige 
funktioner, pleje og omsorg. 

 
Ydelsens omfang? 

 
Døgndækket botilbud. 

 
Hvem leverer ydelsen? 

 
Personalet ansat på det enkelte botilbud. 

 
Kompetencekrav til udføreren? 

 
Fagrelevant uddannelse 

 
Hvad koster ydelsen borgeren? 

 
Der er egenbetaling på husleje, lys, varme, forsikring, 
licens, kost, vask og rengøring. 

 
Hvordan følges der op på 
ydelsen? 

 
Minimum hvert andet år afholdes handleplansmøder. 
Efter behov afholdes møder med dagbeskæftigelsen. 
Der foretages årligt anmeldt og uanmeldt tilsyn af et 
uvildigt konsulentfirma. 

 
E der særlige forhold at tage 
hensyn til? 

 
Fællesarealerne både ude og inde samt boligerne skal 
være handicapvenlige, og indretningen skal være 
tilpasset målgruppen. Indretningen skal ligeledes bære 
præg af hjemlig hygge. 
Den enkelte skal have indflydelse på indretning af egen 
bolig. 
Jf. arbejdsmiljøloven skal arbejdet udføres 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. 
Medarbejderne har tavshedspligt. 

 


