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 GENTOFTE KOMMUNE 
 SOCIAL & HANDICAPDRIFT                                 

                                                                                                                                                                                     

Ydelsesbeskrivelse 

Overskrift 

 

Blomsterhusene 

Individuel bostøtte efter Servicelovens § 85 til borgere med han-

dicap der bor i botilbud efter ABL §105  

 
 

Leverandør 

 

Gentofte Kommune 

Blomsterhusene 

Palle Simonsens vej 23A 

2820 Gentofte 

 

Leder: Jane Svejgaard Petersen  

Tlf. 3998 7850 

 

Hjemmeside:  www.blomstehusene.dk 

E-mail: blomsterhusene@gentofte.dk 

 

Målgruppe 
Målgruppen er voksne over 18 år med svære multiple funktionsnedsættel-

ser. Borgerne har behov for omfattende og/eller massiv hjælp og støtte til 

alle dagligdagens funktioner samt behov for individuelt tilpassede vel-

færdsteknologiske hjælpemidler 

 

Borgerne har forskellige kommunikationshandicap, få har verbalt sprog 

med enkelte ord, mens de fleste kommunikerer via enkelte ord, lyde, mi-

mik, øjenbevægelser, tegn til tale, billeder, konkreter, kommunikationstav-

ler samt velfærdsteknologiske kommunikationshjælpemidler. 

 

Antal pladser 39 pladser 

 

Fysiske rammer Alle lejligheder er 42 m2 netto og 68m2 brutto inkl. andel af fællesareal og 
adgangsareal. 

Lejlighederne forberedes for etablering af køkken med hvide skabsele-
menter inkl. køleskab og højde indstillelig bordplade med stålvask. Der 
kan etableres kogeplade efter nærmere aftale. 

mailto:blomsterhusene@gentofte.dk


2 

 

Der er toilet med dobbeltskyl og mulighed for montering af toiletbræt med 
vaske/skylle funktion. Brusebad med termostatbatteri. Handicapegnede 
blandingsbatterier på håndvask og køkkenvask. 

Alle lejligheder, fællesarealer og friarealer er fuldt tilgængelige i kørestol. 
Alle lejligheder har monteret loftlift. 

Alle boliger har adgang til egen terrasse foran boligen. 

Botilbuddet er beliggende på Sognevej og Palle Simonsens Vej ved siden 
af den fredede Gammelmose. Hele bebyggelsen ligger rundt om en fæl-
les grønning. 

Desuden er der en større fælleshave samt to beskyttede gårdhaver i hver 

boenhed. 

Området rummer 120 almene boliger til borgere med handicap.  

I området er der desuden dag- og døgninstitutioner til børn, diverse aktivi-
tets- og samværstilbud til voksne, sundhedstilbud og specialterapifunktio-
ner samt 50 almene familieboliger. i det nordlige hjørne ved Sognevej. 

 

Værdigrundlag Blomsterhusene arbejder ud fra en rehabiliterende/habiliterende tilgang. 

Borgerne motiveres og støttes, ud fra et helhedsperspektiv, til at bevare, 

forbedre og udvikle de fysiske, psykiske og sociale ressourcer og potenti-

aler de hver især har.  

Borgerne støttes til at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livs-

glæde, samt støtte til at, kunne kommunikere og opleve størst mulig ind-

flydelse på eget liv.  

Alle har potentiale for at udvikle og vedligeholde færdigheder under de 

rigtige forudsætninger. 

Faglig målsætning 
Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i et indgående kendskab 

til den enkelte borgers behov og ønsker, udviklingsniveau, ressourcer og 

vanskeligheder, med fokus på den borgerrettede effekt af indsatsen.  

Vores faglige mål er, at vi konstant har fokus på og til stadighed udvikler 

indsatser og pædagogiske mål, der tilgodeser den enkeltes aktuelle be-

hov  

Vi lægger vægt på en koordineret indsats omkring borgeren og samarbej-

der med øvrige fagspecialister, der kan supplere det pædagogiske ar-

bejde. 
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Pædagogiske til-

gange og metoder 

Pædagogikken tager sit udgangspunkt i en helhedsvurdering af den en-

keltes funktions- og udviklingsniveau.  

 

Low arousal. 
Rogivende, konfliktnedtrappende pædagogisk praksis, som forebygger 
problemskabende adfærd. 

Vi tager afsæt i, at borgerens adfærd, uanset om den er hensigtsmæssig 
eller ej, altid er et udtryk for en meningsfuld mestring/måde at løse proble-
mer på for borgeren. Den pædagogiske støtte tilrettelægges derfor på ba-
sis af borgerens behov, i stedet for på borgerens adfærd. 

 

Neuropædagogisk tilgang. 

Neuropsykologisk viden om hjernens funktion, som vi omsætter til neuro-
pædagogisk praksis. 

Via neuropsykologisk screening af borgeren og via supervision af det pæ-
dagogiske personale, kortlægger vi den enkelte borgers funktionsni-
veauer på områder som: kommunikation, sociale kompetencer, hukom-
melse, arousal, opmærksomhed, orienteringsevne m.fl.  

Ved at kende borgerens funktionsniveauer, kan det pædagogiske perso-
nale stimulere og understøtte der, hvor borgeren har muligheder og øn-
sker/behov for udvikling. 

Vi fokuserer på borgerens stærke områder, og undgår at stille udfordrin-
ger, hvor borgeren pga. neurologiske dysfunktioner ikke kan medvirke.  

Sanseprofiler, et terapeutisk redskab udarbejdet for den enkelte borger, 
benyttes som hjælperedskab i det pædagogiske arbejde. Sanseprofilerne 
har til formål, at kortlægge og afklare en borgers sansebearbejdnings-
mønster og forstyrrelser og iværksætte tiltag og fremgangsmåder i det 
pædagogiske miljø, som bidrager til, at borgeren oplever færre sansebe-
arbejdningsforstyrrelser. 

 

SMTTE 

SMTTE-modellen er en tydelig og væsentlig del af hverdagen. Med mo-
dellen sættes konkrete mål, for den enkelte borger, der er med til at øge 
livskvalitet og trivsel for borgeren.  

Med SMTTE modellens fem indbyrdes forbundne elementer -  Sammen-
hæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering, arbejder vi systematisk med bor-
gernes udvikling eller fastholdelse af færdigheder og dette er er med til at 
synliggøre resultater for borgere og medarbejdere.  

 

Spisevurdering 

For at sikre, at den enkelte borger får en sufficient kost, har vi et tæt sam-
arbejde med relevante fagpersoner, og for en del borgere udarbejdes en 
spisevurdering.  
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Spisevurderingen tager afsæt i den enkelte borgers udfordringer og han-
dicap og vejleder det pædagogiske personale. 

Risikovurdering med Trafiklysmodellen 

Vi læser borgernes signaler og beskriver personalets pædagogiske hand-
lemuligheder ved hjælp af Trafiklysmodellen. I modellen beskrives borge-
rens adfærd i henholdsvis ‘grøn’, ‘gul ‘eller ‘rød’ zone. ‘Grøn’ vil sige, at 
borgeren er i sin komfortzone, ‘gul’ betyder problemadfærd, og ‘rød’ er 
konfliktzone med truende eller voldsom fysisk adfærd. 

Målet er at aflæse borgerens behov og tilrettelægge/tilpasse det pædago-
giske arbejde så borgeren hjælpes med at være i/hjælpes tilbage i grøn-
zone 

 

Ydelse 

 

Samspillet og relationerne mellem borger og personale er et væsentligt 

element i grundlaget for alle de ydelser, der gives til den enkelte borger.  

I Blomsterhusene får borgerne støtte og hjælp af pædagoger, omsorgs-

medhjælpere, social- og sundhedsassistenter m.fl.  

Ydelserne gives i praksis inden for den ramme af forskellige aktiviteter, 

som hverdagen består af i Blomsterhusene. 

Ydelserne beskrives med udgangspunkt i en helhedsforståelse af hverda-

gens mange forskellige aktiviteter og handlinger. Vurderet enkeltvis giver 

ydelserne ikke et dækkende billede af den komplekse og nuancerede vir-

kelighed som hverdagen er, og som ydelserne leveres i.  

I Blomsterhusene kan den enkelte borger få hjælp og støtte efter service-

loven §§ 83 og 85. Indholdsmæssigt er ydelsen en kombination af begge 

paragraffer. Afsættet for ydelsen er en pædagogisk tilgang. 

Praktisk hjælp 

Serviceydelsen omfatter hjælp til personlig hygiejne, til af- og påklædning 

m.v. og tilbud om hjælp eller støtte til praktiske opgaver, som fx rengø-

ring, tilberedning af måltider, vask af tøj/linned samt indkøb.  

Socialpædagogisk bistand og omsorg 

Udgangspunktet for denne serviceydelse er at skabe en tilværelse på bor-

gerens egne præmisser. Indsatsens sigte er, at borgeren kan bevare, for-

bedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.  

Støtten tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker, og 

gives både som individuel hjælp og som hjælp i grupper. Støtten tilrette-

lægges ud fra en faglig vurdering og viden om den enkelte borger og bor-

gerens funktionsniveau i dialog mellem borgeren og personalet i Blom-

sterhusene. 
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Arbejdet bliver tilrettelagt i et team omkring borgeren for at sikre en høj 

faglighed og forskellige perspektiver på borgerens situation. Vi samarbej-

der med borgerens netværk, som kan bestå af pårørende, værge og an-

dre faggrupper.    

Blomsterhusene er opdelt i fem levegrupper. Der er 3 levegrupper med 

hver 9 boliger og 2 levegrupper med hver 6 boliger. 

Der er medarbejdere til rådighed for borgerne i alle levegrupper i tidsrum-

met kl. 07:00 – 23:00. På hverdage i dagtimerne fra 09:00 – 15:00 er der 

personale i forhold til de borgere der har hjemmedag.  

Desuden er der vågne nattevagter i Blomsterhusene  

 

Det er en forudsætning for takstberegningen i Gentofte Kommunes botil-

bud efter servicelovens §§ 107, 108 og boliger opført efter almenboliglo-

vens §105, at den enkelte borger er i uddannelse, beskæftigelse eller ak-

tivitet minimum 4 hverdage ugentligt. For borgere i helhedstilbud er bor-

gerne i aktivitet 5 dage ugentligt. 

På tilbuddet tilbydes alle borgerne en årlig ferie eller ferieoplevelser på 5 

dage. Der arrangeres individuelt tilrettelagte aktiviteter som f.eks. enkelt 

dages udflugter, sommerdaghøjskoleaktiviteter eller andre alternative ak-

tiviteter, når borgerne ikke skal eller kan overnatte ude. 

Graduering af støt-

tebehov 

I Gentofte Kommune gradueres støttebehovet i forhold til borgere med fy-

sisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer ud 

fra 4 kategorier: 

Let støtte  

- Borgeren klarer for det meste selvstændigt sit eget hverdagsliv. 

Der er enkelte områder som klares med vejledning og/eller træ-

ning og undervisning.  

Moderat støtte 

- Borgeren klarer sit eget hverdagsliv i perioder, men har behov for 

nogen støtte i forhold til flere områder. 

Omfattende støtte 

- Borgeren kan ikke overskue områder i sit hverdagsliv og har be-

hov for omfattende støtte til at udføre enkelte delprocesser. Eller 

Borgeren kan overskue områderne i hverdagslivet, men ikke ud-

føre dem. 

Fuld støtte 

- Borgeren kan klare eller overskue få eller ingen områder i sit hver-

dagsliv og har behov for fuld støtte. Fuldstøtte er ikke end betyd-

ning med 1:1 støtte 

 

Blomsterhusene hører til typen af specialiserede tilbud og yder fuld støtte 

 

Se yderligere om graduering af støtten på www.gentofte.dk.   

http://www.gentofte.dk/
http://www.gentofte.dk/
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Ydelsens indhold 

og omfang i rela-

tion til de 7 VUM 

temaer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelserne i Blomsterhusene er opdelt efter voksenudredningsmeto-

dens(VUM’s) temaer.  

I Blomsterhusene vil det pædagogiske arbejde med temaerne have fokus 

på, at borgeren opnår færdigheder i selv at kunne mestre eller kunne 

håndtere at få hjælp til de forskellige delelementer i temaerne.  

Målet er, at borgeren bliver så selvhjulpen som hans/hendes potentialer 

muliggør.  

Herunder beskrives det, hvordan temaerne relaterer sig til ydelserne i 

Blomsterhusene. 

Praktiske opgaver i hjemmet 

Fuld støtte til udvikling eller vedligeholdelse af kompetencer, der knytter 

sig til den enkelte borgerens evne til at mestre praktiske opgaver i hjem-

met. 

Det betyder konkret kompetencer og færdigheder, der knytter sig til bor-

gerens evne til fx: rengøring, i egen bolig, oprydning i egen bolig, vask af 

tøj, madlavning, indkøb af daglige og større fornødenheder, daglig og lø-

bende vedligeholdelse af boligen, betjening af tekniske apparater. 

Se kvalitetsstandard for  §§ 85 og 83 på www.gentofte.dk  

Egenomsorg 

Fuld støtte til udvikling eller vedligeholdelse af kompetencer, der knytter 

sig til den enkelte borgerens evne til egenomsorg. Egenomsorg i hverda-

gen er her kompetencer og færdigheder, der knytter sig til borgerens evne 

til fx at: Spise, drikke, tage tøj af og på, personlig pleje og hygiejne, toilet-

besøg samt foretage valg der sikrer egenomsorgen fx årstidsbestemt tøj. 

Socialt liv 

Socialt liv er her primært fuld støtte til at udvikle kompetencer og færdig-

heder i forhold til fx: Kunne modtage hjælp til at opholde sig sammen med 

andre samt blive introduceret til de simpleste sociale spilleregler, kunne 

opbygge tryghed i eget selskab og eventuelt tryghed til at deltage i aktivi-

teter med andre borgere og personale. Omfattende eller fuld støtte til at 

kunne kontakte andre på en hensigtsmæssig måde, samt arbejde med at 

kunne udskyde egne umiddelbare behov i forhold fællesskabet og lign.  

Fuld støtte til at fastholde netværk, herunder pårørende, dagtilbud, skole 

med flere. 

Sundhed 

Fuld støtte til at opnå kompetencer og færdigheder i forhold til fx at: Få en 

sufficient kost og få dækket væskebehov. Deltage i fysiske aktivitet, finde 

ro og hvile, håndtere sanseindtryk, samt vedligeholde basale funktioner 

gennem aktivitet.  

http://www.gentofte.dk/
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Øvrige ydelser og 

servicemeddelelser 

Fuld støtte til at mærke og gøre opmærksom på tegn på sygdom, medi-

cinhåndtering samt, fuld støtte til at kunne benytte sig af sundhedsvæse-

nets tilbud.  

Kommunikation 

Fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i forhold til at 

kommunikere med andre.  

Kommunikation er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til 

at: opnå viden i forhold fx til at: udtrykke sig ekspressivt gennem tale eller 

kommunikationsteknologier samt forstå andres kommunikation.  

Fuld støtte til at kende og kunne formidle egne holdninger, drømme og 

behov, samt kunne sige til og fra i forhold til andre.  

Mobilitet 

Fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i forhold til at 

bruge kroppen hensigtsmæssigt samt gøre brug af sunde kropsvaner og 

motion m.m.    

Mobilitet er her primært kompetencer i forhold til fx at: gå, sidde, ligge og 

bevæge sig ergonomisk korrekt, gøre opmærksom på kropslig utilpashed. 

Fuld støtte til at færdes med transportmidler eller i trafikken med ledsager 

eller på egen hånd.  

Samfundsliv 

Fuld støtte til at udvikle eller vedligeholde kompetencer i forhold til at del-

tage i samfundslivet i eller uden for rammerne af botilbuddet.  

Samfundsliv er her primært kompetencer og færdigheder i forhold til med            

fuld støtte at kunne frekventere relevante fritids- kulturelle- samt dagtilbud 

ud fra borgerens funktionsniveau.  

Fuld støtte til styring og administration af egen økonomi, og til håndtering 

af egen post.  

 

Øvrige ydelser og servicemeddelelser  

Vi samarbejder med de specialer i regionen som den enkelte borger har 
behov for. 
For Blomsterhusene gælder det fx 

 Der er tilknyttet ergoterapeutisk bistand og vedligeholdende fysio-
terapi fra Center for specialterapi i Gentofte Kommune, som en del 
af serviceydelsen 

 Der er adgang til specialtandpleje og praktiserende læge. 

 Samarbejde med Oligofreniteamet på Psykiatrisk Center Glostrup. 

 Samarbejde med Filadelfia, Dianalund. 

 Der er adgang til specialøjenlæger på Glostrup hospital. 
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Dokumentation og 

kvalitetssikring 

 

FKO indsatsplan (faglige kvalitetsoplysninger)  

FKO indsatsplan udarbejdes på tilbuddet i samarbejde med borgeren på 

baggrund af handlekommunens konkrete bestilling og § 141 handleplan. 

FKO indsatsplan har til formål, at beskrive og dokumentere hvordan ind-

satsen i § 141 handleplanen/bestillingsmålene konkretiseres og omsættes 

i praksis. Planen skal samtidig danne rammen om det konkrete samar-

bejde mellem borger, handlekommune og tilbud om de ydelser som bor-

geren modtager. 

Tilbuddet dokumenterer arbejdet med målene og følger systematisk op på 

målene i handleplanen. FKO indsatsplanen revideres minimum x 1 årligt.   

Såfremt indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte ind-

satsmål samt omfanget af de bevilgede ydelser, skal sagen revurderes i 

forhold til om borgeren er korrekt takstindplaceret og fortsat er i målgrup-

pen for tilbuddet. 

Tilsyn Blomsterhusene er omfattet af flere tilsyn:  

 Socialtilsyn 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 Samt øvrige lovpligtige tilsyn.  

Se tilsynsrapporter på www.gentofte.dk 

Takst  

 

Betalingskommunen betaler en takst pr. døgn. Taksten dækker udgifter til 
den modtagne hjælp, omsorg og støtte. Taksten fastsættes en gang år-
ligt.  
 
Det er en forudsætning for takstberegningen på Blomsterhusene, at den 
enkelte borger er i uddannelse, beskæftigelse eller aktivitet minimum 4 
hverdage ugentligt.  
 
Blomsterhusene hører til typen specialiserede eller højtspecialiserede til-
bud og yder støtte af omfattende til fuldt omfang. 
 
Det er i begrænset omfang muligt at etablere skærmede enheder med in-
dividuel udmålt støtte og dermed en særlig takst. 
Med afsæt i VUM kategoriernes gradueringer for omfattende og fuld 
støtte beskrives de 5 gradueringer for taksten for tilbuddene på Bank-Mik-
kelsens Vej-området.  
 

Borgerens konkrete støttebehov er afgørende for hvilken takst for ydel-

sen, der skal benyttes.  

 Borgere der har behov for omfattende støtte:  Takstniveau 4 

 Borgere der har behov for omfattende støtte:  Takst niveau 3  

http://www.gentofte.dk/
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 Borgere der har behov for fuld støtte:  Takst niveau 2  

 Borgere der har behov for fuld støtte Takst niveau 1½ 

 Borgere der har behov for fuld støtte: Takst niveau 1   

Borgere på Blomsterhusene er primært indplaceret på takstniveau 2, 

takstniveau 1½ og takstniveau 1. 

Der kan i særlige tilfælde være behov for at ansøge om en tidsbestemt til-

lægstakst / særtakst: 

 For borgere der kræver 1:1 støtte om natten opkræves en 

særtakst baseret på de faktiske omkostninger til ekstrastøtten  

 For borgere hvis støttebehov overstiger den højeste takstgruppe 

opkræves en særtakst. 

 For borgere der midlertidigt har en væsentlig eller betydelig for-

værring af deres handicap/situation. 

Der henvises til www.tilbudsportalen.dk samt www.gentofte.dk  for nær-

mere beskrivelse af takster og takstniveau. 

Egenbetaling Borgeren betaler for en række obligatoriske ydelser samt husleje jf leje-

kontrakt. 

Der henvises til ”Serviceniveau for brugerbetaling” på www.gentofte.dk 

Opfølgning og re-

vision af ydelses-

beskrivelsen 

Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for bru-

gerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune som, kan ses 

på www.gentofte.dk  

Ydelsesbeskrivelsen drøftes og revurderes 1.gang i hver kommunalbesty-

relses periode eller efter behov.  

Denne ydelsesbeskrivelse er ajourført maj 2020 og afventer endelig god-

kendelse af socialudvalget v/ Socialdirektør Helene Rasmussen  

 

 

http://www.tilbudsportalen.dk/
http://www.gentofte.dk/
http://www.gentofte.dk/
http://www.gentofte.dk/

