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Tangkær – Bomiljø HS 

1. Lovgrundlag 

 

Længerevarende ophold efter lov om social service (SL) § 

108 og midlertidigt ophold efter SL § 107. 

 

2. Mål- og aldersgruppe 

 

Borgere med Huntingtons sygdom med behov for 

døgndækkende botilbud. 

 

Bomiljø HS har desuden mulighed for at yde støtte, hjælp og 

vejledning til borgere med andre beslægtede neurologiske 

lidelser, herunder degenererende neurologiske lidelser, der 

medfører en adfærd, hvor psykiatrifaglig viden spiller en rolle 

i den socialfaglige indsats. 

 

Aldersgruppen er fra 18-100 år. 

 

3. Antal pladser  

 

18 døgnpladser. 

4. Kerneydelse 

 

Tangkær yder støtte til hverdagslivet og udvikling af 

borgernes livskompetencer. 

 

Den specialiserede psykosociale indsats konkretiseres i  

samarbejde med borgeren i en individuel plan indenfor 

livsområderne: psykisk velbefindende, sociale relationer, 

fysisk velbefindende, selvbestemmelse, 

aktivitet/beskæftigelse, materielle forhold og deltagelse i 

samfundet. 

 

Den faglige indsats tager udgangspunkt i SL § 141- 

handleplan/kommunal bestilling og kan indeholde: 

 

Vedrørende borgeren: 

 Håndtering af psykosociale handicap fx træning i 

daglige færdigheder, herunder de paradokser der 

typisk mødes i det daglige levede liv. 

 Hjælp til trivsel i hverdagslivet. 

 Personlig hygiejne. 

 Støtte vedr. kost og forplejning. 

 Vejledning i sundhedsfremmende tiltag fx kost og 

motion. 

YDELSESBESKRIVELSE 
 
 

 

 



 

 

 

 Støtte i forbindelse med behandling og evt. pleje af 

somatiske sygdomme, herunder støtte og ledsagelse i 

forbindelse med aftaler ved læge og speciallæge. 

 Støtte til daglig livsførelse, bl.a. støtte/ledsagelse i 

forbindelse med dagligvareindkøb og aktiviteter med 

videre. 

 Praktiske gøremål fx rengøring, oprydning, tøjvask. 

Såfremt en beboer på grund af sine udfordringer ikke 

kan varetage rengøring – evt. med bistand fra 

medarbejdere – til byder bostedet dette svarende til, 

hvad personer i eget hjem modtager som praktisk 

støtte. 

 Støtte til medicinhåndtering. 

 Hjælp og vejledning og evt. styring af økonomi. 

 Indflydelse på hverdagslivet fx via beboermøder. 

 Eksternt samarbejde med sagsbehandler, psykiater, 

misbrugsbehandler, kriminalforsorg, politi og egen 

læge. 

 Sundhedstjek. 

 

Vedrørende samarbejde med myndigheden: 

 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen med 

afholdelse af statusmøder – efter behov og mindst en 

gang årligt. 

 

Vedrørende kontakt til familie/netværk: 

 Samarbejde med de pårørende og private netværk i 

det omfang, den enkelte borger ønsker det, fx støtte 

til genetablering og opretholdelse af kontakt til familie 

og netværk. 

 Råd og vejledning til den HS-ramte familie og dennes 

øvrige netværk. 

 

Beboerne kan frit benytte fælles faciliteter, herunder fx 

stuer, køkkener, værksteder, motionsrum, musikrum. 

 

5. Takststruktur 

 

Der er mulighed for indskrivning på to takstniveauer: 

 

For begge takstniveauer gælder, at 

 tilbuddet er døgndækket med vågen nattevagt 

 der er ikke krav om tilkøb af dagtilbud. 

 

Takstniveau 1: Kr. 3.283 pr. døgn (P/L 2023)   

Anvendes typisk ift. de borgere som grundet deres tilstand 

har brug for et tilbud, der kan håndtere de komplekse følger 

af Huntingtons Sygdom, og som eksempelvis endnu ikke har 

brug for hjælp til personlig pleje / hygiejne. 

 

Takstniveau 2: Kr. 4.190 pr. døgn (P/L 2023)   

Anvendes som basistakst med elementer beskrevet under 

”kerneydelser”. 

 

Ud fra intensiteten i borgerens sygdom og de afledte sociale 

og sundhedsfaglige udfordringer, vil det fagligt og til 

stadighed blive vurderet, om borgeren har et støttebehov 



 

 

 

udmålt efter takstniveau 1 eller 2. Dette vil altid ske i et 

samarbejde med myndigheden.  

 

For borgere med ekstra udredningsbehov eller behov for 

særligt intensiv støtte tilkøbes ekstra ydelser jf. SL § 141- 

handleplan/kommunal bestilling, fx til særlig 

skærmning, til individuelle indsatser eller ved udfordrende 

adfærd. 

 

Der beregnes kr. 447 pr. ekstra støttetime (dagstakst) og 

492 kr. pr. ekstra støttetime (aften- og nattakst)  (P/L 2023) 

 

Det er endvidere muligt at tilkøbe specifikke udredninger til 

ex. hjælpemidler samt udarbejdelse af specifikke 

træningsprogrammer (kognitive såvel som fysiske). 

 

 

6. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. 

 

Fremmødet i dagvagt og aftenvagt kan variere afhængigt af 

de aktuelle beboeres behov for støtte. 

 

7. Nattevagt 

 

2 vågne medarbejdere.  

 

 

 


