Bostedet Vangeleddet

Vision:
Bostedet Vangeleddet
er førende i forhold til
velfærdsteknologi og
socialpædagogiske
tiltag.
Beboerne fremmer
deres udvikling,
selvstændighed og
sundhed gennem
velfærdsteknologi og
socialpædagogiske
tiltag.
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Kommunen oplever høj
synlig kvalitet i
arbejdet med
beboerne

Medarbejderne
arbejder i et
inspirende og fagligt
opbyggende miljø,
hvor de går i front
med den seneste
socialfaglige indsats

Effekter for beboere
1. Beboere opnår selvstændighed

a. Beboere har mindre kontakt til fagpersoner eller
kontakten mellem beboere og fagpersoner ændres, så
der er mindre behov for instruktion eller vejledning,
og mere fokus på relationen.
b. Beboere styrer selv deres hverdag f.eks. via en app
c. Beboere udfører selv praktiske opgaver i
hverdagen.

2. Beboere opnår bedre trivsel

a. Beboerne kan mærke og italesætte deres behov, fx
trække sig tilbage hvis det er nødvendigt
b. Beboerne er mindre udadreagerende eller urolige
c. Færre magtanvendelser

3. Beboere opnår sociale kompetencer

a. Beboerne deltager i obligatoriske møder og
planlagte arrangementer
b. Beboere deltager i øvrige aktiviteter med netværk,
pårørende og lokalsamfundet.
c. Beboere tager selv initiativ til sociale
arrangementer

4. Beboere opnår størst mulig tryghed

a. Mindre behov for tryghedsskabende samtaler, især
om natten (plejebehov vil fortsat være der)
b. De faglige metoder tager udgangspunkt i
individuelle planer, som viser en klar struktur og
forudsigelig

5. Beboere har et aktivt liv

a. Beboere er en del af lokalsamfundet, fx gennem
deltagelse i uddannelse, beskæftigelse eller
fritidsinteresser.
b. Beboere bruger deres kompetencer.

6. Beboere opnår almen sundhedstilstand

a. Beboere tager kontakt til læge, tandlæge, øjenlæge
mv.
b. Beboere tager deres eventuelle medicin og spiser
sund kost
c. Beboere har en hensigtsmæssig døgnrytme
d. Beboere varetager deres egen hygiejne

7. Beboere oplever, at der er et godt samarbejde
mellem netværket og bostedet

a. Pårørende og netværk er inddraget i samarbejdet
på en respektfuld måde.
b. Frivillige er inddraget

Målgruppe
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Hvordan kan vi vide, at effekten er
opnået?

Målgruppen er som udgangspunkt personer fra det fyldte 18. år med udviklingsforstyrrelser med varigt og
betydelig nedsat funktionsevne, f.eks. autismespektrum, ADHD og Asperger Syndrom. Der er ingen øvre
aldersgrænse.
Bostedet Vangeleddet er rettet mod personer med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som betyder, at
de er udfordret i forhold til at indgå i sociale og følelsesmæssige relationer samt indgå i dialog med andre.
Det er personer, som har en anden måde at opleve på. Det gælder både i forhold til deres følelser, tanker,
sprog, adfærd og sanser. Beboerne vil derfor i varieret grad have brug for støtte til kommunikation, socialt
samspil og almene dagligdags opgaver.
I forhold til kommunikation er det ikke alle, som vil have et aldersudviklet verbalt sprog. Flere mangler helt
ekspressiv sprogbrug, hvor andre har sparsomt ordforråd. I forhold til socialt samspil har beboerne typisk
svært ved at forstå, hvordan man er sammen med andre mennesker og at andre mennesker har et andet
perspektiv end en selv. Derudover har de ofte vanskeligheder ved at indgå i større sociale sammenhænge. De
evner ikke at gennemskue konsekvenserne af deres handlinger, og de er generelt udfordret i forhold til at
læse sociale kontekster.
Med hensyn til almene dagligdags opgaver har beboerne behov for hjælp og støtte til f.eks. personlig
hygiejne, tøjvask, rengøring, indkøb, madlavning og økonomi. Derudover har de behov for støtte til at
vedligeholde og understøtte kontakten til pårørende, samt håndtere eventuelle adfærdsproblematikker som
f.eks. selvskadende og udadreagerende adfærd.
Beboerne har et varigt behov for en socialpædagogisk indsats i en bolig, hvor der er adgang til personale hele
døgnet.
Beboerne må ikke have et aktivt misbrug.
Visitationen til bostedet Vangeleddet sker altid efter en individuel vurdering. Der er mulighed for, at
personer med andre funktionsnedsættelser (f.eks. mindre fysisk handicap, kognitive forstyrrelser) kan
visiteres til bostedet Vangeleddet, hvis det giver mening i den konkrete situation.
VUM score (tema vurdering)
Den primære målgruppe for Bostedet Vangeleddet er personer med svære problemer (3) i hovedparten af
temaerne. I enkelte tilfælde kan målgruppen også være personer med moderate problemer (2) eller
fuldstændige problemer (4) i hovedparten af temaerne.
Målgruppen vil som udgangspunkt ikke omfatte personer med ingen problemer (0) eller lette problemer (1) i
hovedparten af temaerne. Det skyldes, at denne målgruppe ikke vurderes til at have omfattende behov på
tværs af temaerne.
VUM score (samlet vurdering)
Den primære målgruppe for Bostedet Vangeleddet er borgere med svære problemer (D) i den samlede VUM
vurdering. I enkelte tilfælde kan det være borgere med moderate problemer (C) i den samlede vurdering.
Målgruppen vil som udgangspunkt ikke omfatte personer med ingen problemer (A), lette problemer (B) eller
fuldstændige problemer (E) i den samlede vurdering. Det skyldes, at denne målgruppe enten har for lille eller
for stort støttebehov.
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Socialfaglig indsats
Personaledækning
Bostedet Vangeleddet har en daglig leder samt social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Bostedet
Vangeleddet har personaledækning hele døgnet, 365 dage om året.
Socialpædagogisk støtte i bostedet Vangeleddet
Den socialfaglige støtte i bostedet Vangeleddet vil blive tilrettelagt ud fra en konkret, individuel vurdering.
Støtten dækker bredt og eksempler kan være støtte og hjælp til:










Praktiske opgaver i hjemmet, f.eks. oprydning, opvask, rengøring, tøjvask, indkøb og tilberedning af
mad
Sund kost og motion
Personlig hygiejne, f.eks. tandbørstning, vask/bad, klipning, barbering og relevant påklædning
Opretholde og modtage behandlingstilbud
Økonomihåndtering f.eks. betalingsservice, etablere budgetkonto, budgetlægning samt administrere
egen økonomi
Deltage i møder med offentlige instanser, pengeinstitut og offentlige myndigheder
Anvende NemId og borger.dk
Kommunikation og samvær med andre
Brug af transportmidler

Derudover er der særlig fokus på indsatser i forhold til:




Opstart og opretholdelse af uddannelse, fritids- og beskæftigelsesrettede aktiviteter
Brug af velfærdsteknologiske løsninger, f.eks. apps
Pårørendeinddragelse

Metoder
Bostedet Vangeleddet vil gøre brug af velfærdsteknologiske løsninger, som gør, at beboerne tilegner sig
færdigheder og opnår størst mulig selvstændighed.
Der arbejdes ud fra en ressourceorienteret og rehabiliterende tilgang, hvilket betyder, at beboeren aktiveres,
involveres og gives ansvar, med henblik på at udvikle kompetencer til at mestre sin egen hverdag. Dette
indebærer, at medarbejderne fokuserer på borgerens ressourcer, og udnytter og udvikler disse bedst muligt i
hverdagen. En vigtig del af støtten er, at beboeren lærer at iagttage sig selv med henblik på at danne nye
tankemønstre. Denne læring sker gennem samtaler.
Bostedet Vangeleddet vil anvende struktureret og visualiseret pædagogik. Anvendte metoder er: TEACCH,
sociale historier og relationspædagogiske strategier, der for den enkelte beboer er særligt tilpasset hans eller
hendes personlige behov. Der vil blive udarbejdet både sociale og pædagogiske handleplaner for de enkelte
beboere.
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Støttepakker
Beboerne vil blive tilbudt socialpædagogisk støtte efter Serviceloven § 85. Støtte til personlig og praktisk
hjælp efter Serviceloven § 83 samt ledsagelse efter Serviceloven § 97 indgår ikke i støtten. Hvis beboere har
behov for dette, skal der laves en særskilt visitation.
Bostedet Vangeleddet har forskellige støttepakker, som tager udgangspunkt i beboernes individuelle
ressourcer, funktionsniveau, behov, motivation og ønsker.
Alle beboere vil som minimum blive visiteret til en basispakke. Hvis beboerne har behov for mere støtte end
basispakken, kan de blive visiteret til en af de andre støttepakker. I helt særlige tilfælde kan beboere med
meget omfattende støttebehov blive visiteret til ekstra individuelle timer i en afgrænset periode.
Hvis der er behov for at afklare beboerens støttebehov, vil beboeren i første omgang blive visiteret til
basispakken i en tidsbegrænset periode. Første opfølgning vil ske efter senest 3 mdr. for at sikre, at borgeren
modtager den rette støtte. Afhængigt af beboerens behov kan støtte reguleres gradvist op eller ned fra
støttepakke til støttepakke.
Støtten foregår enten som individuel støtte eller støtte i mindre grupper. I den første tid efter indflytning vil
beboere udelukkende modtage individuel støtte og derigennem vurdere deres ressourcer samt hvilken form
for støtte, de kan profitere af. Den tid, som bruges i forbindelse med fælles aktiviteter, f.eks. fællesspisning,
spilaften, ture ud af huset, beboermøder mv. er ekstra. Det betyder, at det ikke er medregnet i støttepakkerne.
Støttens omfang er udmålt i timer baseret på ATA (ansigt til ansigt). Støttens omfang bevilges i form af 4
forskellige støttepakker, som er præsenteret nedenfor.
Støttepakker
(Individuel støtte og/eller i grupper)
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Indhold

Basispakke

Mulighed for personaleadgang om natten samt 8
timers socialpædagogisk støtte i gennemsnit om
ugen.

Pakke 1

Basispakke plus op til 5 timers ekstra
socialpædagogisk støtte. Beboere, som visiteres til
denne pakke, vil i alt modtage op til 13 timers
socialpædagogisk støtte om ugen.

Pakke 2

Basispakke plus op til 8 timers ekstra
socialpædagogisk støtte. Beboere, som visiteres til
denne pakke, vil i alt modtage op til 16 timers
socialpædagogisk støtte om ugen.

Pakke 3

Basispakke plus et bestemt antal individuelle timer.
Beboere, som visiteres til denne pakke, kan
modtage fra 16 timers socialpædagogisk støtte i en
afgrænset periode.

