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Midlertidigt botilbud 

Lovgrundlag Serviceloven § 107 og § 85 

Hvad er formålet 

med indsatsen? 

Formålet med et midlertidigt botilbud er at tilbyde en målrettet indsats i 

en bolig, med henblik på at udrede, udvikle eller stabilisere din 

funktionsevne. 

Opholdet i et midlertidigt botilbud skal afklare dit bolig- og støttebehov på 

længere sigt.  

Hvad er et 

midlertidigt 

botilbud? 

Et midlertidigt botilbud er en bolig, hvor der er ansat personale, der kan 

give dig den hjælp, støtte og omsorg, du har behov for, for at kunne klare 

dig i dagligdagen, samt optræning og hjælp til at udvikle og fastholde 

færdigheder. 

Hjælp og støtte ydes efter en rehabiliterende tilgang. Det betyder, at 

støtten udføres i et samarbejde med dig, hvor du har et medansvar og 

medindflydelse og med støtte fra personale på tilbuddet, skal udvikle 

kompetencer til at klare hverdagen og arbejde hen imod en forbedret 

trivsel og livssituation. 

I et midlertidig botilbud vil der være fokus på at undersøge, hvilken hjælp 

og støtte du har brug for på vejen mod at få det bedre og leve det liv, du 

drømmer om – med eller uden støttebehov fremover 

Hvem kan 

modtage 

indsatsen? 

Du kan være i målgruppen for midlertidigt botilbud hvis du: 

 er over 18 år 
 ikke kan få dækket dit behov for hjælp og støtte på anden måde, fx 

socialpædagogisk støtte i eget hjem og 
 har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer og i en afgrænset periode har omfattende 
behov for hjælp og støtte til at mestre dagligdagen, eller 

 har nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 
og i en afgrænset periode har behov for pleje eller behandling. 

Borgere der har behov for midlertidigt botilbud vil typisk have brug for: 

 En særlig indsats i et botilbud i en periode, hvor det forventes, at 
funktionsniveauet kan forbedres. 

 En afklaring af funktionsniveau og dermed det længerevarende 
støttebehov. 

Indsatsens 

indhold og 

omfang 

Et midlertidig botilbud kan have forskelligt indhold alt efter dine 

ressourcer og behov. Der vil altid være et væsentlig omfang af 

socialpædagogisk støtte og efter behov kan der være andre former for 

støtte, fx sundhedsfaglige ydelser. 

Roskilde Kommune har en række botilbud til forskellige målgrupper. I alle 

tilbuddene tilrettelægges hjælp og støtte, så det kan hjælpe dig til at 
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udvikle og fastholde dine færdigheder. Du vil blive støttet og vejledt til at 

planlægge, strukturere og udføre opgaver i hverdagen så selvstændigt som 

muligt. Støtten kan tilbydes inden for en eller flere af følgende temaer: 

 Praktiske opgaver – fx støtte til rengøring, tøjvask, indkøb. 
 Egenomsorg – fx støtte til personlig hygiejne, vejledning omkring 

mad (hvad er sund og varieret mad). 
 Kommunikation – fx støtte til dialog med dine omgivelser, læse og 

forstå post, kontakt til offentlige myndigheder. 
 Mobilitet – fx støtte til at færdes selvstændigt både i og uden for 

boligen. 
 Samfundsliv – fx støtte til uddannelse, arbejde, at kunne have styr 

på økonomi, boligforhold. 
 Socialt liv – fx støtte til at udvikle sociale færdigheder, udvikle og 

bevare sociale relationer, deltage i aktiviteter i lokalsamfundet. 
 Sundhed – fx støtte håndtering af medicin, hjælp til døgnrytme, 

psykisk sårbarhed, til at få nødvendig behandling og forståelse for 
egen sundhed. 

Derudover vil botilbuddet så vidt muligt være fysisk indrettet, så det 

passer til dine behov og ressourcer  

Ferie I Roskilde Kommune kan det enkelte botilbud efter beboernes ønske 

arrangere fælles ferie i op til 7 dage om året, hvor den normale støtte som 

beboerne får, følger med.  

Hvad omfatter 

indsatsen ikke  

Et midlertidigt botilbud omfatter ikke: 

 Dagtilbud – beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud 
samt særlig tilrettelagt undervisningstilbud. Dette kan bevilges 
som supplerende indsats.  

 Som udgangspunkt indgår ledsagelse til selvvalgte aktiviteter ikke 
i indsatsen, fx. kulturelle tilbud, større familiearrangementer og 
lignende. Dette kan bevilliges som supplerende indsats. 

Hvad er 

indsatsens 

varighed? 

Et midlertidigt botilbud bevilges typisk i en periode på mellem 3 måneder 

op til 2 år med mulighed for forlængelse alt efter dine individuelle 

støttebehov og status på indsatsmål. 

Opfølgning på 

indsatsen 

Voksenservice følger op på din bevilling om midlertidig botilbud første 

gang 3 måneder efter indflytning og herefter minimum hvert halve år. 

Opfølgningen foregår i dialog mellem rådgiver, dig og en kontaktperson 

fra tilbuddet. 

Det forventes, at du er aktivt deltagende i forhold til den hjælp og støtte, 

du modtager. Hvis du ikke er aktivt deltagende, kan det være nødvendigt 

at se, om du har det rette tilbud eller om støtten bør ophøre.  

Herudover gælder det, at du, dine eventuelle pårørende eller tilbuddet har 

pligt til at kontakte Voksenservice, hvis der sker væsentlige ændringer i 
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din funktionsevne, ressourcer og behov, da det har betydning for, hvilken 

type indsats, der er meningsfuld at tilbyde. 

Hvem leverer 

indsatsen? 

Roskilde Kommune har en række midlertidige botilbud målrettet 

forskellige behov: 

 St. Valbyvej 
 Toftebakken 
 Hyrdehøj 
 Mariehusene (botilbud med både midlertidige og varige 

botilbudspladser) 

Du kan læse mere om tilbuddene her for handicapområdet: link og her for 

psykiatriområdet: link. 

Du vil som udgangspunkt blive tilbudt et midlertidig botilbud i et af 

Roskilde Kommunes egne tilbud. Hvis du har behov, som ikke kan løses 

indenfor dette, vil Voksenservice undersøge tilbud i regionen, andre 

kommuner eller hos et privat tilbud. 

Er det muligt at 

skifte tilbud? 

Du kan ikke vælge et andet tilbud end Roskilde Kommunes eget tilbud 

eller et eksternt tilbud, som Roskilde Kommune har indgået aftale med. 

Udgifter for dig I midlertidige botilbud skal du som udgangspunkt betale for ophold, el, 

vand, varme. Derudover kan mad og tøjvask være inkluderet i 

egenbetalingen.  

Din egenbetaling udregnes på baggrund af dit forsørgelsesgrundlag og 

dine øvrige nødvendige udgifter. 

 

 

https://www.handicap.roskilde.dk/bo-og-ophold.asp
https://www.socialpsykiatri.roskilde.dk/botilbud.asp

