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Kvalitetsstandard midlertidig botilbud servicelovens § 107 

Lovgrundlag 

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 

Formål 

Formålet med et midlertidigt botilbud er at skabe en fysisk boligmæssig ramme, hvor borgere med 

funktionsnedsættelse eller sociale problemer tilbydes en målrettet hjælp med henblik på udredning, 

udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne. 

Et midlertidigt botilbud er som udgangspunkt for borgere, hvis støttebehov ikke kan dækkes i egen bolig 

med socialpædagogisk støtte eller i et opgangsbofællesskab. 

Formålene med et midlertidigt botilbud er desuden: 

 At give borgeren et sted at bo, hvor vedkommende kan udvikle eller genetablere sine psykiske, 

fysiske og sociale evner og færdigheder, herunder arbejde med at give borgeren mulighed for 

at flytte i en selvstændig bolig. 

 At afklare borgerens funktionsniveau, ressourcer og behov i forhold til fremtidige støtte- og 

boligbehov. 

Hensigten er at få en afklaring af fremtidig boform og støtteforanstaltninger samt evt. erhvervs- og/eller 

uddannelsesmuligheder. 

Indhold 

Midlertidigt botilbud ydes forskellige indsatser, der tager udgangspunkt i at understøtte borgerne i at 

udvikle en så aktiv og selvstændig hverdag som muligt ud fra den rehabiliterende tankegang, på 

handicapområdet habilitering og for borgere med psykisksårbarhed understøtte rekovery processer.  

Afhængigt af de individuelle behov vil borgeren få mulighed for at videreudvikle og vedligeholde 

færdigheder indenfor nedenstående temaer i voksenudredningsmetoden (VUM): 

 Samfundsliv 

 Socialt liv 

 Sundhed 

 Kommunikation 

 Mobilitet 

 Egenomsorg 

 Praktiske opgaver i hjemmet 

 

Indholdet i ydelsen kan være følgende: 



Fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse samt sociale problemer 

Borger kan modtage støtte til håndtering og udvikling af den nedsatte/forandrede fysiske/psykiske 

funktionsevne som følge af sindslidelse, udviklingshæmning eller andre diagnoser/problematikker, 

herunder sociale problemer. 

Egenomsorg 

Støtte borger til udvikling af færdigheder og kompetencer herunder træning i dagligdagsfunktioner såsom 

varetagelse af personlig hygiejne, toiletbesøg, påklædning, spisevaner mv. 

Mobilitet 

Støtte borger til øget mobilitet fx blive bedre til at anvende offentlige transportmidler. 

Kommunikation 

Støtte borger til håndtering af post, fx læse og forstå forskellige skrivelser. Støtte til videreudvikling 

mestringsstrategier og kommunikative evner, herunder fx at opsøge hjælp ved behov for konfliktløsning. 

Velfærdsteknologiske digitale løsninger ind tænkes i opgaveløsningen. 

Samfundsliv 

Støtte borger til kontakt til samarbejdspartnere vedrørende uddannelse/beskæftigelse, støtte til 

administration og budgetlægning af økonomi, eventuelt i samarbejde med værge. 

Socialt liv 

Støtte borger til videreudvikling af evnen til at indgå i relationer, herunder støtte til at indgå i oplevelser/ 

aktiviteter, der støtter borgerens selvstændighed og mulighed for at indgå i sociale relationer. 

Der er kontinuerlig fokus på at arbejde frem mod udslusning til en selvstændig bolig eller hvor det ikke er 

muligt til et mere varigt botilbud. 

 Sundhed 

Støtte borgeren i såvel den fysiske som den psykiske sundhed ud fra det dobbelte KRAM, der er et samspil 

mellem helbreds-KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) samt mental sundheds-KRAM (kompetencer, 

relationer, accept, mestring). 

Der kan gives støtte til borgeren til gennemførsel af besøg relateret til det dobbelte KRAM blandt andet 

læge, psykiater, tandlæge, rusmiddelcenter og lignende behandling samt gives råd- og vejledning om 

seksualitet og prævention, kost, motion og sund livsstil.  

Omgivelserne 

Støtte borger til håndtering af/forståelse for holdningerne i omgivelserne/boligområder samt fx håndtering 

af sociale og/eller kulturelle normer. 

Praktiske opgaver 

Støtte og guidning af borger til varetagelse af praktiske opgaver i hjemmet, fx i form af hjælp til 

strukturering af hverdagens opgaver. 



Rengøring er som udgangspunkt en pædagogisk aktivitet med involvering af borgeren, og fylder på lige fod 

med andre aktiviteter i hverdagen.  

Hvis borger ikke selv kan være en del af rengøringen, henvises der til standarden for ældreområdet. Er der 

ønske om rengøring derudover, har borger mulighed for at tilkøbe rengøring hos privat leverandør.   

Pædagogisk ledsagelse 

Ledsagelse til behandling.  

Socialpædagogisk Ledsagelse til aktiviteter og nødvendige indkøb uden for botilbuddets rammer, vurderes 

af botilbuddet individuelt ud fra borgerens behov.  

Pårørende/netværk 

Borgeres netværk og pårørende inddrages i det omfang borger ønsker det.  

Ferie 

Borgere der er omfattet af målgruppen, har ret til 4 døgns ferie pr. år med socialpædagogisk ledsagelse. 

Der kan ansøges om yderligere selvfinansieret ferie jf. bestemmelserne i Tilkøbsloven. 

Målgruppe 

Borgere over 18 år med en veldokumenteret betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer med behov for:  

 Et individuelt udviklingsforløb og særlig behandlingsmæssig støtte med henblik på at kunne 

mestre eget liv. 

 Der på grund af en betydelig nyerhvervet funktionsnedsættelse har behov for et udrednings og 

genoptræningsforløb, hvor det ikke er afklaret, hvilket (bo)tilbud, der vil være det rette for 

dem, og udredning derfor er nødvendig. 

 Der pga. af deres fysiske eller psykiske funktionsniveau har brug for at blive stabiliseret, så det 

herefter kan vurderes hvilket tilbud, der vil passe til borgerens behov. 

 Der med et kortvarigt ophold på et botilbud, forventes at kunne rehabiliteres i et sådant 

omfang, at vedkommende ikke efterfølgende har behov for et botilbud.  

 Velfærdsteknologiske løsninger indtænkes. 

Afgørende for kommunens afgørelse om midlertidig botilbud er en vurdering af borgerens behov efter 

principperne om mindst indgriben 

Sagsbehandlingstid 

Der er fra ansøgning til afgørelse en sagsbehandlingsfrist på 3 måneder. Der tages dog altid udgangspunkt i 

den enkelte situation og hermed en vurdering af om der er akut behov for et tilbud. 

Findes borgeren i målgruppe for et midlertidigt botilbud, vil borgeren få tilbudt et botilbud, så snart der er 

et relevant tilbud ledig. 

Der tilsendes borger skriftlig afgørelse indeholdende klagevejledning og klagefrist. 



Målgruppe-vurdering 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være borgere, hvor behovet for en særlig indsats i et botilbud er 

midlertidigt, hvor funktions nedsættelsen eller graden af funktions nedsættelsen ikke er afklaret eller hvor 

borgerens mere varige behov for indsatser ikke kan fastslås. 

Tilbuddet omfatter typisk borgere:  

 Der på grund af psykisk lidelse/sygdom har behov for et individuelt udviklingsforløb og særlig 

behandlingsmæssig støtte med henblik på at kunne mestre eget liv. 

 Der på grund af en betydelig nyerhvervet funktionsnedsættelse har behov for et udrednings og 

genoptræningsforløb. 

 Hvor det ikke er afklaret, hvilket (bo)tilbud, der vil være det rette for dem, og udredning derfor 

er nødvendig. 

 Der pga. af deres fysiske eller psykiske funktionsniveau har brug for at blive stabiliseret, så det 

herefter kan vurderes hvilket tilbud, der vil passe til borgerens behov. 

Der med et kortvarigt ophold på et botilbud, forventes at kunne rehabiliteres i et sådant omfang, at 

vedkommende ikke efterfølgende har behov for et botilbud. 

Der kan dog være tilfælde på handicap/senhjerneskade-området, hvor behovet for et længerevarende 

botilbud kan være tilstede grundet manglende udvikling.  

Visitering 

På baggrund af borgers ansøgning til Handicap- og Psykiatrirådgivningen, udfærdiger sagsbehandleren en 

funktionsvurdering på baggrund af en VUM-udredning i samarbejde med borger og evt. andre relevante 

partere, som klarlægger, om borgeren har behov for at udvikle, fastholde og/eller undgå tab af færdigheder 

og sociale kompetencer på få, enkelte, flere eller de fleste funktionsområder. 

Ved bevilling får borger tilbud om en handleplan efter servicelovens § 141. 

Levering af indsats 

Er borger indenfor målgruppen tilbyder Vejen Kommune borger et botilbud i eller udenfor Vejen 

Kommune, som kommunen vurderer kan tilgodese borgers behov. 

Borgeren inddrages i valg af midlertidig botilbud.  

Tilsyn/opfølgning 

Det er Det Sociale Tilsyn, der godkender de oplysninger, der er registreret på www.tilbudsportalen.dk om 

bl.a. leverandørens kompetencer, og løbende sikrer, at oplysningerne er i overensstemmelse med de 

faktiske forhold hos leverandøren. 

Kun tilbud, som er registreret på www.tilbudsportalen.dk, kan indgå i den kommunale forsyning. 

Opfølgning 

Opfølgning sker ved afholdelse af statusmøde med deltagelse af borger, medarbejder fra tilbud og 

Handicap- og Psykiatrirådgivningen. 



 Første gang senest 3 måneder efter indskrivning og herefter mindst 2-3 gange årligt for at sikre, 

at der fortsat er overensstemmelse mellem behov og bevilling. 

Egenbetaling 

Der er egenbetaling for opholdet. 

Betalingsreglerne er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter 

Servicelovens kap. 20. 

Der er særlige regler, når borgeren bevarer sin egen bolig under opholdet, og for borgere uden indtægt. 

 

Godkendt,  

 

 

 


