Ydelsesbeskrivelse for
døgnophold

Ydelsesbeskrivelse
Tilbud om døgnophold efter lov om social service § 108
Indholdet i ydelsen beskrives på baggrund af indholdsparagrafferne i lov om social service § 83 og § 85.
Indhold i ydelsen
Indsatsen omfatter
Formålet med ydelsen Indsatsens omfang
I henhold til lov om
social service § 83:
Al personlig pleje og
praktisk hjælp ydes med
udgangspunkt i omsorgegenomsorgsprincippet.

En praktisk og personlig
hjælp, hvor brugerinddragelse er central.

Velvære. Opretholde en
sufficient
sundhedstilstand og forebygge fysiske gener/lidelser.

Praktisk hjælp med:
 rengøring
 tøjvask
 indkøb
 madlavning
 medicinadministration
 økonomi
 ernæring
 fysiske
gener/lidelser
 motion
 konsultation
hos
sundhedsprofessionelle i primærsektoren.
 Hjælpemidler
og
støtteforanstaltninger

Praktisk hjælp:
 Motivere beboeren
til at udføre praktiske opgaver
 Støtte til at udføre
praktiske opgaver
 Personalet udfører
helt eller delvist de
praktiske opgaver
 Udredning og stabilisering af økonomi
 Evt. tilberedning af
måltider
 Guidning ift. spisesituationer
 Vejledning i sund
kost
 Afhjælpning og forebyggelse af fysiske gener/lidelser
eksempelvis obstipation og diabetes
 Motivere og evt.
ledsage til motion
 Motivere, evt ledsage og følge op
på konsultation hos
sundhedsprofessionelle i primærsektoren
 Formidling af hjælpemidler og støtteforanstaltninger.

Praktisk hjælp:
 At beboeren oplever små succeser i
dagligdagen ift. at
mestre hverdagslivet, herunder egen
økonomi
 At beboeren oplever størst mulig indflydelse på eget liv
 At sikre beboeren
får en alsidig og ernæringsrigtig kost
 At beboeren opretholder og/eller udvikler sit funktionsniveau
 At beboerens sociale rettigheder sikres.

Praktisk hjælp:
 Rengøring i boligen
en
gang
ugentlig
 Tøjvask en gang
ugentlig
 Personalet kan efter
hygiejniske
overvejelser foretage rengøring og
tøjvask efter behov
 Indkøb en gang
om ugen
 Medicinadministration efter behov
 Personalets
indsats omkring kosten varierer fra
støtte og planlægning til udførelse af
alle praktiske gøremål

Personlig pleje med:
 bad
 hårvask
 tandbørstning/mundhygiejne
 neglepleje
 på/afklædning
 toiletbesøg

Personlig pleje:
 Motivere til at tage
vare på egen hygiejne
 Støtte til at udføre
egen hygiejne
 Personalet udfører
helt eller delvis
personlig hygiejne

Personlig pleje:
 Beboeren føler sig
velsoigneret og accepteret i sociale
sammenhænge
 Beboeren oplever
størst mulig indflydelse på eget velvære
 Beboeren oplever

Personlig pleje:
 Hjælp eller guidning af 1-2 personer, en-to gange
dagligt
 Vedvarende hjælp
af 2 personer kræver vurdering ift.
bevilling af tillægsydelser
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Indhold i ydelsen

Indsatsen omfatter

Formålet med ydelsen
helt eller delvis at
kunne tage vare på
egen hygiejne
 Styrke beboerens
selvværd gennem
bevarelse af egne
ressourcer.
 Forebygge eksempelvis caries, nedgroede negle, dårligt blodomløb og
decubitus.

Indsatsens omfang

Indhold i ydelsen
I henhold til lov om
social service § 85:

Indsatsen omfatter

Formålet med ydelsen

Indsatsens omfang

Levekår og levevilkår for
mennesker med psykiske lidelser, som bl.a.
viser sig ved:
Angst
Ambivalens
Hallucinationer
Vrangforestillinger
Associationsforstyrrelser
Tvangshandlinger
Autisme
Døgnrytme forstyrrelser
Jeg svaghed
Nedsat realitetstestning
Nedsat evne til at skabe
struktur/initiativ
Maniske tilstande
Depressive tilstande
Demens i svær grad
Udadreagerende adfærd

Et trygt og fleksibel miljø
præget af faglighed, respekt og tillid ud fra en
individuel målrettet og
struktureret indsats.
Brugerinddragelse
er
det centrale punkt og tilgangen hviler på et evidensbaseret
grundlag
med anvendelse af kognitive
behandlingsformer, miljøterapi, Marte
Meo metoden og Recovery-tankegang.

At den enkelte beboer
får det bedst mulige liv
med sin psykiske lidelse.

Jeg støttende og styrkende sygepleje:

Realitetsorientering
Grænsesætning
Skærmning
Strukturering
Containing
Nærhed og afstand
Praktiske gøremål
samhandlen

At kompensere for et
svagt jeg.
Formålet er at skabe
struktur og forudsigelighed.

Motivation
Kommunikation

og

Støtte/vedligeholde/udvikle ressourcer.
Skabe tryghed, tillid og
udviklende fortrolighed.
Kvalitetssikring af sygeplejen.
Mindske angstniveauet
og psykotiske symptomer
i
dagligdagen
m.h.p. mestring af tilværelsen.

Samtaler efter behov og
faglig vurdering.
Alle beboere har en opdateret ugeplan.
Faguddannet personale
der løbende opkvalificeres og som modtager
supervision 10 gange
årligt.
Skærmning på niveau 1.
Niveau 2 kan vurderes i
de enkelte grupper afhængig af de fysiske
rammer og varighed.
Niveau 3 kræver ekstra
bevilling.

Værne om beboerens
integritet.
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Indhold i ydelsen

Indsatsen omfatter

Formålet med ydelsen
Mindske udadreagerende adfærd.

Indsatsens omfang

Udarbejdelse af handleplaner

Udarbejdelse af handleplaner ved hjælp af
CAN-metoden.
(Camberwell Assesment of
Need).

Den enkelte beboer får
størst mulig indflydelse
på eget liv.
Målrettet indsats og sikre kvaliteten af indsatsen.

Der udarbejdes handleplaner
minimum
en
gang årligt.

Vedrørende medicinsk
behandling

Mulighed for psykiatrisk
konsulentbistand.

Sikre en sufficient medicinskbehandling
samt
vurdering/justering
af
ordineret medicin.

Konsulentbistand ca. 1
gang månedligt.

Observation og administration af den medicinske behandling, herunder motivation til at opretholde behandlingen.

Skærpet
opmærksom
på farmakologisk behandling jf. sundhedsstyrelsen
vejledning
herom.

Samarbejdspartnere

Samarbejdet
omfatter
øvrige samarbejdspartnere.

Skabe kontinuitet for
beboeren via samarbejde med øvrige samarbejdspartnere. F.eks. i
f.m. indlæggelse.

Kontinuerlig kontakt til
såvel beboere som personale under sygehusindlæggelse. Herunder
besøg. Udarbejdelse af
sygeplejebrev og udveksling af information.

Sociale kompetencer:
Kontaktsvaghed
Isolationstendens
Utilpasset adfærd
Nedsat evne til at skabe,
bevare og afvikle relationer.
Kulturelle og/eller sproglige barriere på baggrund af anden etnisk
oprindelse.

Indsatsen omfatter:
 Relationsarbejde
 Aktiviteter i og
udenfor huset
 Miljøterapi
 Social færdighedstræning
 Besøg hos familie/venner
med
personaleledsagelse
 Støtte til socialt
samvær
 Jeg styrkende og
støttende sygepleje
 Konkret støtte til at
opsøge kontakter
 Projekt Bryd Isolationen
 EDB-undervisning
fra Specialskolen i
Himmerland, Års.
 Mulighed for fælles
ferierejser
med
ledsagelse.

Formålet er at give beboeren mulighed for at
ændre på egen livssituation.

Diverse arrangementer i
forbindelse med helligdage og højtider. Fester
1-2 gange årligt for beboere og pårørende.

Beboeren og pårørende
mødes med anerkendelse.
Beboeren får sociale
kompetencer og muligheder.
Skabe og
netværk.

Ledsagelse til aktiviteter
beskrevet i handleplanen. F.eks. bytur, lægebesøg, frisør, tandlæge,
besøg (gennemsnitlig 1
gang ugentlig).

genskabe
Fri
adgang
systemet.

til

IT-

Specialundervisning efter udbud og behov.
Ledsagelse til ferierejser
aftales i de enkelte
bogrupper (maks. 7 dage).
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Indhold i ydelsen
Vedr. kognitive forstyrrelser:
Nedsat koncentrationsevne
Nedsat indlæringsevne
Nedsat hukommelse
Nedsat udholdenhed
Nedsat executive funktioner
Nedsat perceptionsevne

Indsatsen omfatter
Indsatsen omfatter kognitive
behandlingsformer.

Formålet med ydelsen
At den enkelte beboer
opnår
sygdomsindsigt
og erkendelse af egen
livssituation med henblik
på handlekompetence
og mestringsstrategier.
At skabe håb og lindring.

Indsatsens omfang
Planlagte
målrettede
samtaler med kognitivt
indhold.

Fysiske behov:
Seksualitet
Ernæringsproblemer
Livsstilsrelaterede sygdomme
Søvnproblemer

Mulighed for seksualvejledning
Fokus på sund levevis,
Forebyggelse og sundhedsfremme i.f.t Kost,
Rygning, Alkohol og Motion (KRAM-faktorer).

Formålet er at fremme
den enkelte beboers
velvære og sundhedstilstand.

Ledsagelse i forbindelse
med ex. besøg hos prostitueret.

Åndelig behov

Mulighed for følgeskab
til religiøse interesser.
Samtaler om eksistentielle emner.

For at tilgodese det åndelige behov.

Månedlig gudstjeneste
afholdes i huset.

Vedr. affektforstyrrelser:
Karakterafvigende træk
Udadreagerende adfærd
Selvskadende adfærd
Selvmordstanker
Impulsstyret adfærd

Jeg støttende og styrkende sygepleje.
Kognitiv
behandlingsformer
Konflikthåndtering
Motion
Voldsforebyggelse
Foranstaltning af kontakt
til relevante behandlingsinstanser ved behov for indlæggelser.
Anvendelse af Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. suicidalrisiko.
Kontaktpersonssystem.

Socialisering
gennem
læring og udvikling.

Indsatsen omfatter et
kontinuerligt
arbejde
mhp. at mindske eller
behandle misbruget ved
hjælp af:
- Kognitiv
behandling
- Jeg
støttende
og
styrkende
sygepleje
- Medicin observation og administration
- Skærmning.

At beboeren bliver uafhængig af alkohol og
euforiserende stoffer.
At beboeren vælger
konstruktive alternativer
til lindring af sin psykiske lidelse i stedet for
misbrug.
At forebygge forværring
af sygdomssymptomer.
At forebygge vold og
kriminalitet.

Følgesygdomme/tilstande:


Misbrug
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Indhold i ydelsen

Sindslidende med
dom til behandling

Indsatsen omfatter
Kontakt til Kriminalforsorgen og den ansvarlige tilknyttede psykiater.

Formålet med ydelsen
Forebyggelse af ny kriminalitet.
At beboeren får tilgodeset sin retssikkerhed.
Bedring af den psykiske
tilstand.



Fast struktur med forudsigelig og genkendelig
hverdag.
Marte Meo metoden anvendes.

At beboeren opnår tryghed. Reducere angst og
frustrationer.
Opnå/vedligeholde
mestring vha. anerkendende tilgang.

Mulighed for husdyr efter skøn og gældende
retningslinier/husregler.

Tilgodese
behov.

Demens, senhjerneskade og hjerneskade

Husdyr

Indsatsens omfang

emotionelle
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