Ydelseskatalog for Specialcenter Slagelse
Heimdal
Kerneopgaven er at give borgere et værdifuldt og meningsfyldt liv.
Fælles for alle vore tilbud er, at borgerne skal opleve en hverdag med selv- og medbestemmelse og
fokus på livsmestring.
Vi arbejder overordnet ud fra en recovery-orienteret rehabiliteringstænkning, en anerkendende
tilgang og med etik og kommunikation i højsædet.
Det værdimæssige afsæt bygger på Slagelse kommunes værdier: Tydelig, modig, kompetent og
med glæde.

Heimdal/botilbud
Beskrivelse af borgernes støttebehov
Der ydes gradueret støtte i henhold til de enkelte målgrupper, samt i forhold til den enkelte borger.
Grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum,
kvalificeres af dokumentationssystemet Bosted/Sensum med udgangspunkt i Integrated Children’s
System/ICS.
Voksne
Børn
Kr. 2.885 pr.
Kr. 3.915 pr.
døgn
døgn

Heimdal/Aflastning
Voksne Takst 1
Omfattende
verbal/fysisk
Borgeren har
brug for
omfattende
verbal og/eller
praktisk/fysisk
støtte og hjælp i
den
overvejende del
af ydelserne.
Borgeren, der
enten på grund
af
fysisk/psykisk
handicap med
videre, har brug
for omfattende
støtte inden for
flere
ydelsesområder.
Kr. 3.684 pr.
døgn

Voksne Takst 2
Total
Borgeren har
brug for fuld
verbal og/eller
praktisk/fysisk
støtte og hjælp i
alle dele af
ydelserne.
Borgeren
kræver fuld
verbal og/eller
fysisk støtte og
hjælp af en
medarbejder i
samtlige
ydelser.
Kr. 5.002 pr.
døgn

Børn Takst 1
Omfattende
verbal/fysisk
Borgeren har
brug for
omfattende
verbal og/eller
praktisk/fysisk
støtte og hjælp i
den overvejende
del af ydelserne.
Borgeren, der
enten på grund
af fysisk/psykisk
handicap med
videre, har brug
for omfattende
støtte inden for
flere
ydelsesområder.
Kr. 3.895 pr.
døgn

Børn Takst 2
Total
Borgeren har brug for
fuld verbal og/eller
praktisk/fysisk støtte og
hjælp i alle dele af
ydelserne.
Borgeren kræver fuld
verbal og/eller fysisk
støtte og hjælp af en
medarbejder i samtlige
ydelser.
Kr. 5.213 pr. døgn

Udover
Har borger
behov for
støtte og
hjælp udover
de beskrevne
takstniveauer,
kan der
forhandles
herom.

Tilbuddets navn

Lovgrundlag
Er der døgndækning?
Leverandør

Specialcenter Slagelse
Bo- og aflastningstilbud
Heimdal
Pilagervej 31
4200 Slagelse
Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7/ Midlertidigt botilbud, § 107
Ja
Slagelse Kommune
-Hjemmeside: https://specialcenter.slagelse.dk/tilbud-tilboern/botilbud/heimdal-slagelse

Fysiske forhold

Heimdal ligger for enden af et parcelhusområde i den nordvestlige del
af Slagelse. I området er der stisystem, som kan benyttes til gåture. Der
er 2½ km. til Slagelse centrum og 8 km. til Stillinge strand. Der er
stoppested for bybussen 2-3 minutters gang fra Heimdal.
Huset blev bygget og taget i brug i januar 1998. Huset er på 1.200 m2
og er handicapvenligt indrettet. Huset er opdelt i 2 bo-afsnit med plads
til 6 børn/unge i hver, et fysioterapeutrum og en administrationsdel.
Børnene/de unges værelser er mellem 15 og 20 m2. Vi har 4 store
badeværelser/hygiejnerum, hvilket betyder 3 børn og unge om hvert
badeværelse. Vi har gode aktivitetsrum med kuglekasse, trampolin og
klaver, sanserum med vandseng, boblerør og andre lys og lydeffekter
(Snoezelrum).
I den omkringliggende have er der etableret kørestolsgynge, trampolin
og en legeplads. Derudover handicapvenlig gynge og hængekøjer.

Modtagere/Målgruppe Heimdal modtager børn og unge i alderen 0-25 år med
udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse, med medfødt og
erhvervet hjerneskade og udviklingsbetingede dysfunktioner.
Fælles for målgruppen er at børnene kræver massiv pleje og
pædagogisk indsats, samt hjælp til alle ADL-funktioner.
Antal pladser

12 pladser hvor to af pladserne er aflastningspladser.
Pladserne er fleksible, men der kan max. være indskrevet 6 beboere på
§ 107 pladser.

Værdigrundlag

På Heimdal sætter vi fokus på barnets behov gennem kommunikation,
inddragelse i eget liv, samspil, oplevelser, traditioner, tryghed og
nærvær.
Vi lægger stor vægt på at skabe et trygt, rummeligt, udviklende og
omsorgsfuldt miljø i tæt samarbejde med forældre og pårørende.
 Tryghed: for børn og forældre





Formål

Faglige metoder

Kommunikation: Individuelle og kreative
kommunikationsformer.
Netværk: Udviklende og forpligtende samarbejde med
forældre og øvrige samarbejdspartnere.
Relationer: Vi vil de gode relationer og stemninger, så vi alle
får mulighed for at udfolde os.

Formålet er at stabilisere og forbedre livsdueligheden, at sikre den
bedst mulige livskvalitet inden for de givne muligheder. Sikre
grundlag for udvikling af relationer og kommunikation. Ved
senhjerneskader arbejdes der med at generobre tabte funktioner.
Der arbejdes med en helhedsorienteret indsats for det enkelte barn i
forhold til udvikling og behov. Heimdals personale har kompetencer
og erfaring i at arbejde med følgende aspekter:




Alternative og anerkendte kommunikationsformer
Anerkendende tilgang
Vi har for øje at øge de sensoriske input til krop og hjerne bl.a.
ved at inddrage barnet mest muligt i hverdagsrutinerne.

Vi er inspireret af ABC- konceptet og benytter det i tilpasset form i
hverdagen:
AAFFOLTER: Guidning gennem dagligdags aktiviteter,
problemløsning gennem erfaringer med føle/bevægesans.
BOBATH: tonusnormalisering, fremme normale bevægelser og
hæmme unormale bevægelser.
COOMBES: Opmærksomhed mod ansigt, mund, og svælg, der har
indflydelse på spisning, vejrtrækning, stemme og kommunikation.
Særlige kompetencer

Svær epilepsi
Gastrostomisonder.
Sorg- og krisehåndtering.

Ydelsens indhold og
omfang

Integrated Children’s System er en helhedsorienteret metode for
sagsbehandling og udredning i sager om børn og unge med handicaps.
Kernen i ICS metoden er forståelse for, at børn og unges velfærd bliver
formet i samspillet mellem tre hovedområder:
1. Barnets udvikling
2. Forældrekompetencer
3. Familie og netværk
ICS bygger på en holistisk tilgang og fokuserer på inddragelse af
barnet + familie ”hele vejen rundt”.
Indeholdt i taksten på Heimdal ydes hjælp og støtte til:

Egenomsorg
Støtte og hjælp til:
 Personlig pleje og hygiejne som bad, toilet, tandpleje, hudpleje
og påklædning.
 Måltider og spisning.
Mobilitet
Støtte og hjælp til:
 Anvendelse af hjælpemidler som plejeseng, loftlift, badestol og
ståstativ.
 Daglig fysisk færden samt anvendelse af personlige
hjælpemidler som kørestol, spiseredskaber, Walker m.m.
Sundhed
Heimdal har fokus på barnets fysiske og psykiske sundhedstilstand.
Heimdal har sygeplejerske og SSA ansat som hjælper med alt
vedrørende medicinhåndtering samt kontakt til diverse
sundhedsfaglige samarbejdspartnere.
Heimdal har ligeledes en fysioterapeut ansat som tilbud til børnene.
Det pædagogiske personale hjælper børnene med indtagelse af diverse
medicinske præparater.
Samfundsliv
Det pædagogiske personale hjælper børnene / de unge mennesker med
at komme i skole, STU eller beskæftigelsestilbud.
Det pædagogiske personale støtter op om diverse fritidsaktiviteter, og
hjælper børnene / de unge med at afdække behov omkring
fritidsaktiviteter. Det pædagogiske personale hjælper ligeledes med at
deltage i fritidsaktiviteter.
Udvikling og adfærd
Fokus på de følelses- og adfærdsmæssige aspekter af børnene / de unge
menneskers liv.
Støtte og hjælp til:
 At skabe relationer til omsorgspersoner
 At aflæse sociale koder og tilpasse sig forskellige situationer
 Udvikle sig, rykke grænser og få mod til at turde.
 Barnets selvopfattelse, social fremtræden og tilhørsforhold.
 At give udtryk for følelser
 At udvikle og fastholde evnen til at kommunikere
 At anvende relevante kommunikationsredskaber i dagligdagen
 Forholde sig til og handle uafhængigt af andre.

Heimdal lægger vægt på at børnene / de unge inddrages i alle
hverdagens aktiviteter og gøremål: Oprydning, tøjvask, opvask
madlavning mm.
Dagtilbud, skoleforhold og læring
Fokus på barnets læring og trivsel i den institutionelle sammenhæng,
som barnet er en del af i dagligdagen.
Støtte og hjælp til:
 At udvikle og anvende indlærte færdigheder i dagliglivets
aktiviteter og rutiner
 At udvikle og fastholde hensigtsmæssig adfærd og kontakt til
andre
 At fastholde hensigtsmæssige omgangs- og kontaktformer,
kunne reagere hensigtsmæssigt og fastholde hensigtsmæssige
reaktionsmåder i forbindelse med begivenheder og krav
 At kunne klare hverdagens udfordringer i forbindelse med
følelsesmæssige og adfærdsmæssige udsving
 At udvikle og fastholde sine færdigheder
Socialt liv
Hjælp og støtte til:
 At indgå i sociale relationer og leg med andre børn og unge.
 At det enkelte barn udvikler sig, rykker grænser og får mod til
at turde.
 At fastholde og udvikle færdigheder i forbindelse med at have
størst mulig indflydelse i eget liv.
 At barnet udvikler og anvender indlærte færdigheder i
dagliglivets aktiviteter og rutiner.
 At det enkelte barn kan klare hverdagens udfordringer i
forbindelse med følelsesmæssige og adfærdsmæssige udsving.
Socialt netværk
Heimdal hjælper barnet med kontakt til forældre og øvrig netværk.
Heimdal udarbejder i samarbejde med barnets forældre en
samarbejdsaftale, som tager udgangspunkt i hvordan kommunikationen
skal være.
Samarbejdsaftale

Visitation
Visitation sker gennem sagsbehandler fra barnets kommune. Heimdal
får som regel besøg af forældre som fortæller om barnet. Hvis der er
udarbejdet udredninger eller andet skriftligt materiale omkring barnet
bliver dette ligeledes sendt til Heimdal. Vurderes det efterfølgende at
barnet passer ind i målgruppen kan sagsbehandler bevilge tilbud.
Tilbuddet tager udgangspunkt i en kontrakt som er udarbejdet af
Region Sjælland. Kontrakten udfyldes af ledelsen på Heimdal.

Kontrakten underskrives af Ledelsen på Heimdal og anbringende
myndighed.
Der afholdes statusmøde 2 gange årligt, hvor Heimdal, anbringende
myndighed, forældre, skole og eventuelt andre relevante personer kan
deltage. På statusmøderne følges op på handleplan og barnet
individuelle mål. Barnets individuelle mål opstår på baggrund af en
drøftelse mellem det pædagogiske personale og forældre.
Forældre
Barnets forældre har adgang til det digitale journaliseringssystem der
anvendes på Heimdal. Forældre har adgang til dagbogsnotater, på den
måde kan forældre læse hvad barnet har lavet i løbet af dagen.
Takst

Egenbetaling

Takst Botilbud Heimdal SEL §66,6 kr. 3915,- pr. døgn.
Takst Botilbud Heimdal SEL §107 kr. 2885,- pr. døgn.
Takst Aflastning Heimdal SEL 66,6 kr. 5213,- pr. døgn.
Børn 0 – 18 år
Heimdal afholder udgiften til etablering af barnets værelse ved
indflytning. Barnets forældre involveres så meget de ønsker i forhold
til indretningen af værelset.
Heimdal afholder udgiften til tøjindkøb efter gældende satser fra KL.
Det aftales med barnets forældre om personalet på Heimdal skal købe
tøj til barnet eller forældre selv ønsker at indkøbe.
Barnet får lommepenge én gang om måneden beløb fastsat af KL.
Pengene sættes ind på NEM – konto. Barnets forældre sørger for at
barnet har en NEM – konto.
Heimdal betaler som udgangspunkt ikke for indkøb af mobiltelefon, tv
og PC. Skønnes det nødvendigt for barnet at have disse ting, kan
forældrene ansøge om bevilling hos sagsbehandler, eller selv betale for
indkøb.
Heimdal betaler barnets mobilabonnement til og med det 15. år.
Herefter skal barnet selv afholde udgiften af sine lommepenge. Det er
Heimdal der bestemmer hvilket mobilabonnement der betales for, og
udgangspunktet er det billigste abonnement.
Heimdal udbetaler ikke kostpenge ved hjemmebesøg og ferier.
18-25 år:
Obligatoriske ydelser:
Nedenstående priser er pr. måned, priserne reguleres én gang årligt.
 Husleje kr. 2288, Varme kr. 516,-



El kr. 343,-

Valgfrie ydelser:
Borgerne kan selv vælge til og fra om de ønsker at betale til kost og
kostfremstilling eller hvorvidt de ønsker selv at stå for måltider.
Priser pr. måned:
 Fuldkost m. drikke kr. 2046, Tilberedning kr. 997, Tøjvask kr. 50, Rengøringsmidler kr. 3, Licens kr. 81, Forsikring kr. 18,Ferie

Traditioner

Heimdal tilbyder ferieophold i Danmark én gang om året. Ferien
afholdes som udgangspunkt i et sommerhus.
For børnene
 Påske, juleaften og nytårsaften holdes for de børn som ønsker
det.
 Fejring af højtider og andre arrangementer bliver afpasset til
børnenes behov.
I efteråret afholdes der lygtefest på Heimdal. Til lygtefesten inviteret
forældre, søskende og andre pårørende.
I december afholdes der juletræsfest på Heimdal. Til juletræsfesten
inviteres forældre, søskende og andre pårørende.
Første onsdag i juni afholder Heimdal Sansernes Fest.

Indlæggelse på
sygehus
Kørsel

Ledsagelse af
tilbuddet

Ved hospitalsindlæggelse dækker Heimdal 8 timer i døgnet inklusiv
kørsel. Yderligere timer kan tilkøbes af sygehuser.
Bostedet råder over flere liftbusser samt flere personbiler som børnene
kan benytte med personaleledsagelse.
Der ledsages til de nødvendige aktiviteter efter aftale og i tæt
samarbejde med forældre/værger, herunder:
 Læge, psykiater, sygehus, øjenlæge m.m.
 Endvidere planlægges ledsagelse til arrangementer,
fritidsaktiviteter, i det omfang det er muligt.
 Ledsagelse til bank, frisør, indkøb, skole mm.

Heimdal tilbyder at køre børnene hjem til forældrene én gang hver
anden uge.

Heimdal udbetaler som udgangspunkt ikke kilometerpenge til
forældrene.

