
BOSTØTTE
Støtteteam Åstrupvej

Denne pjece indeholder vigtige og praktiske oplysninger til dig der er 
visiteret til bostøtte fra Hjørring Kommune efter servicelovens § 85. 



Formålet med bostøtten

Formålet er at styrke din trivsel og udvikling ud fra dine forudsætninger, mål og 
ønsker. Målet er at du bliver i stand til at udnytte dine egne ressourcer, og mestrer 
hverdagen og samfundslivet på egne præmisser. 

Der er mulighed for at modtage bostøtte i dag timerne mandag – fredag.  

Som udgangspunkt er bostøtte midlertidig og altid med fokus på rehabilitering. Der 
vil blive fulgt op på indsatsmålene efter 3 måneder og derefter årligt eller ved behov.  

Ved opfølgning på bostøtte tages der udgangspunkt i en statusbeskrivelse, som  
bliver udarbejdet af din bostøtte i samarbejde med dig.

Hvad går støtten ud på?

Bostøtte udmåles efter individuel vurdering, og der arbejdes ud fra de indsatsmål 
som rådgiver fra myndighed handicap har lavet i samarbejde med dig

Ved møde med din rådgiver aftaler I, hvilken indsats du bevilliges støtte til.  
Med udgangspunkt i dine indsatsmål, vil støtten f.eks. kunne bestå af:

• At planlægge, strukturere og skabe overblik over hverdagen 

• At bruge kalender og evt. apps til overblik og struktur

• At opbygge rutiner omkring hverdags gøremål som f.eks. madlavning, indkøb, 
rengøring m.m.  

• Støtte til at lære, læse, forstå og handle på mails og post

• Støttende samtaler om udfordringer i hverdagen

• Socialt liv, f.eks. kontakt til familie, netværk og fritidsaktiviteter 

• Sundhed, f.eks. sygdomserkendelse, kost og motion

Hvad indgår i bostøtteindsatsen? 

Du tildeles en pakke fra rådgiver i myndighed. Den indeholder indsatsmål og tidsrum 
som er tilpasset dine behov for bostøtte. Dette kan variere alt efter støttens omfang. 
En bostøttepakke kan indeholde:



• Fysisk besøg af bostøtte

• SMS, telefonopkald og online kontakt mellem dig og bostøtte

• Dokumentation, kommunikation og samarbejdsmøder vedr. din sag med  
pårørende, rådgiver og øvrige samarbejdspartnere

Dokumentation

Bostøttemedarbejderen skal dokumentere i din journal, og har derfor en tablet med 
når han/hun kommer hos dig. I skal sammen aftale, hvad der skal skrives i din journal. 
Det kan fx være observationer om, hvordan du har det, eller hvordan der arbejdes 
med dine indsatsmål.  

Bostøtten har tavshedspligt, og ser kun oplysninger der er relevante i forhold til det 
der arbejdes med hos dig.

Hvor kan bostøtten foregå?

• I dit eget hjem

• Via SMS, telefon eller Teams

• På offentlige steder, f.eks. biblioteket

• På Hjørring Kommunes væresteder

Forventninger til dig

Du skal være motiveret for at modtage bostøtte, og have et ønske om at samarbejde 
om hvilke mål der skal arbejdes med.  

Bostøtte ydes ud fra hjælp til selvhjælp, og forudsætter, at du deltager aktivt.  

Vi forventer, at du overholder aftaler om besøg og giver besked, hvis der er ændringer 
eller aflysninger. 

Sygdom og ferie

I forbindelse med bostøttens fravær som følge af sygdom, ferie, kursus 
og lignende, skal der altid laves en konkret aftale med dig om håndte-
ring af dine behov i samarbejde med din bostøtte under din/dine faste 
bostøtters fravær. Hvis du selv er utilpas med influenza el.lign., forventer 
vi at du aflyser bostøtte den pågældende dag.



Kæledyr 
Har du kæledyr, skal du ligeledes være opmærksom på, at din bo-
støtte kan være allergisk eller bange for dyr og kan bede om, at de 
er i et andet rum imens du har besøg.

Rygning 
Du skal være opmærksom på, Hjørring Kommune har regler 
omkring rygning for at tilgodese at man som medarbejder ikke 
udsættes for passiv rygning. Derfor bedes du undlade at ryge i 
hjemmet, imens du har besøg, og lufte ud mindst 30 min. inden 
bostøtten kommer.

Kørsel 
Bostøtte må ikke medtage borgere i egen bil. Bostøtte må kun køre 
borgers bil, såfremt borger har en handicapbil som borger ikke selv 
kan være fører af. Transportudgifter i forbindelse med bostøtte, er 
for borgers egen regning.

COVID-19 
Vi følger de gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen og 
har fokus på hygiejne, afstand og brug af værnemidler hvor det 
anbefales. Du kan være med til at forebygge smittespredning ved 
også at være opmærksom på hygiejne og afstand, f.eks. ved at 
være med til at der i dit hjem kan skabes et rum hvor det er muligt 
at modtage bostøtte og samtidig holde afstand.
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