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Tangkær – Bomiljø SP 

1. Lovgrundlag 
 

Længerevarende ophold efter Lov om social service (SL) § 

108 og midlertidigt ophold efter SL § 107. 
 

2. Mål- og aldersgruppe 
 

Borgere med af svære psykiske sygdomme og dermed 

betydelig funktionsnedsættelse. Der er tale om mennesker, 

der ikke kan bo i egen bolig og som har behov for 

professionel hjælp for at kunne agere i sociale 

sammenhænge. 
  
Bomiljø SP har en gruppe bestående af yngre borgere med 

psykisk sygdom, retslige foranstaltninger, misbrug og/eller 

udadrettet adfærd og en gruppe bestående af borgere med 

psykisk sygdom og andre funktionsnedsættelser. 
 

Det kan være borgere, der 
 Lider af skizofreni, affektive lidelser, Korsakoffs 

psykose eller en anden svær psykisk sygdom. 
 Har en personlighedsforstyrrelse, der i betydelig grad 

har indflydelse på den enkelte borgers funktionsniveau 

fx i form af selvskadende adfærd. 
 Har en dobbeltdiagnose i form af en psykisk sygdom 

og et aktivt misbrug. 
 Ikke har en psykiatrisk diagnose, men som udviser 

symptomer og adfærd svarende til psykisk sygdom, 

herunder socialt handicap. 
 Har et behov for afklaring og udredning af den 

psykosociale indsats. 
 Har en retslig foranstaltning. 

 

Aldersgruppen er fra 18-100 år. 
 

3. Antal pladser  
 

43 døgnpladser 

4. Kerneydelse 
 

Tangkær yder støtte til hverdagslivet og udvikling af 
borgernes livskompetencer. 
 

Den specialiserede psykosociale indsats konkretiseres i  

YDELSESBESKRIVELSE 
 

 

 

 



 

 

 

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 og til at ændre 

uhensigtsmæssig adfærd. 
 Personlig hygiejne. 
 Støtte vedr. kost og forplejning. 
 Vejledning i sundhedsfremmende tiltag; bl.a. kost og 

motion. 
 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, fx støtte/ledsagelse i 

forbindelse med dagligvareindkøb og aktiviteter mv.. 
 Hjælp til praktiske gøremål ex. rengøring, oprydning, 

tøjvask.  
 Støtte til medicinhåndtering. 
 Hjælp og vejledning og bl.a. 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. 
 

Beboerne kan frit benytte fælles faciliteter, herunder fx 
stuer, køkkener, værksteder, motionsrum, musikrum. 
 

5. Takststruktur 
 

Der er mulighed for indskrivning på seks takstniveauer: 
 

For alle takstniveauer gælder, at 

 tilbuddet er døgndækket med vågen nattevagt 

 der er ikke krav om tilkøb af dagtilbud 
 



 

 

 

 
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 - 6. Dette vil altid ske i et 

samarbejde med myndigheden. 
 

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

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

 

Takstniveau 1 (kr. 1.895) (P/L 2023) 

Anvendes i et ophold, hvor der er tale om en vedligeholdende 

indsats eller i ophold, hvor der er tale om en udviklende 

indsats, såfremt borgeren kun i mindre grad har behov for 

støtte. 

 

Takstniveau 2 (kr. 2.453) (P/L 2023) 

Anvendes ved ophold, hvor der er tale om en 

vedligeholdende-eller udviklende indsats, med mindre grad af 

støtte, men hvor der er behov for, at denne støtte foregår i et 

fysisk skærmet miljø, og dermed et øget forbrug af 

personaleressourcer.      

 

Takstniveau 3 (kr. 2.789) (P/L 2023) 

Anvendes som basistakst, når der er behov for en stabil, 

planlagt og forudsigelig indsats, med udgangspunkt i de 

kerneydelser, der tilbydes på Tangkær. 

 

Takstniveau 4 (kr. 2.956) (P/L 2023) 

Anvendes når der er tale om en stabil, planlagt og 

forudsigelig indsats i et fysisk skærmet miljø, og dermed 

behov for et øget forbrug af personaleressourcer, som f.eks. 

kan skyldes dom til behandling, personlig og/eller økonomisk 

værgemål og lign.   

 

Takstniveau 5 (kr. 3.542) (P/L 2023) 

Anvendes hvor der er behov for udredning med henblik på 

planlægning af den psykosociale indsats og hvor der er behov 

for en særlig personalemæssig støtte til at indgå i det daglige 

sociale liv. Det kan f. eks. handle om et tæt samarbejde med 

andre aktører om koordinationsplaner, misbrugsbehandling, 

og lign. Desuden anvendes taksten, når der i visse situationer 

er behov for at to personaler er til stede af 

sikkerhedsmæssige årsager. 

 

Takstniveau 6 (kr. 3.895) (P/L 2023) 

Anvendes hvor der af sikkerhedsmæssige årsager er behov 

for fysisk skærmning, og tillige også ofte for ekstra 

bemanding i forbindelse med udførelse af den psykosociale 

indsats, som har til formål at støtte borgeren i at indgå i et 

dagligt socialt liv 

 

Særtakst  

Anvendes hvis der er en øget kompleksitet, som kræver øget 

supervision af personalet i specialiseret form, og ved 



 

 

 

uforudsigelig adfærd, som påvirker omgivelserne.  

 

6. Medarbejdere      
 

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. 
 

Fremmødet i dagvagt og aftenvagt kan variere afhængigt af 

de aktuelle beboeres behov for støtte. 
 

7. Nattevagt 
 

3 vågne medarbejdere til 61 beboere. (Der er fælles 

nattevagt med Tangkærs anden afdeling, Bomiljø HS).  
 

 
 

 


