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Sammenligning med Herlev og Brøndby Kommune: 
Herlev Apopleksi, svære følger, enke. 63 år. 

Hun skal på plejehjem, med evt. §85 fra intern 
leverandør. 
Støtte fra Social pædagogisk vejleder 
uddannet eller sosu som får uddannelse og 
kan støtte på plejehjem. 
Nogle gange kan specialiseret støtte fra 
Kommunikationscentret gives. 
Overfører penge fra §85 til plejehjem. 
 

Bevilliget §108. 
Ikke botilbud, men plejehjem. 

Brøndby God VUM. På det foreliggende grundlag: 
Sagen er dog ikke klar til endelig visitation, da 
borger ikke er nået sin habituelle tilstand. 
Derfor bevilges ikke tilbud efter § 108, men et 
midlertidigt Rehab ophold – f.eks. på 
kommunens egne rehab pladser (hvis de 
findes i Ballerup). Der argumenteres ikke for, 
hvori de specialiserede neuro-pædagogiske 
behov består, og hvordan de kan 
imødekommes på botilbuddet. Sagen kan 
endelig afgøres ift. endelig foranstaltning, når 
det habituelle funktionsniveau kendes. 

Der kan på det foreliggende grundlag 
ikke afgøres om borgere skal på et 
længere varende botilbud §108. 
Borgeren er ikke afklaret da denne 
henvises til længerevarende botilbud. 

Borger er en kvinde på 63 år som efter flere 
blodpropper i hjernen er blevet senhjerneskadet med 
svære følger. Borgers tilstand er præget af 
konfusion, lavt blodtryk og epilepsi herudover er hun 
funktionelt blind og har neglekt for venstre side, 
hvilket betyder hun ingen fornemmelse har for 
venstre arm. Hun er motorisk urolig og opleves med 
åndedrætsbesvær og korterevarende 
bevidsthedstab.

Bevilliget 
Økonomi

Botilbud: 78.049,- per 
måned.
Samværstilbud:
19.619,- pr. måned.

Tilbud Servicelovens §108 –
længerevarende 
botilbud.
Servicelovens §104 – 
aktivitet- og 
samværstilbud.

Vurdering og afgørelse:
Borger havde op til afgørelsen været på et specialiseret rehabiliterende ophold. Borgers værge har 
ansøgt om botilbud, da det vurderes fra det rehabiliterende ophold, at Borger ikke kan bo alene i 
egen bolig. Årsagen er de svære følger hun ses med efter hendes blodpropper i hjernen. Borgers 
sag er også vurderet af kommunens hjerneskadekoordinator, som vurderer at Borger ikke kan 
komme tilbage i egen bolig. Det vurderes af kommunes visitator, at Borgers omfattende, 
komplicerede og alvorlige kognitive, synsmæssige, motoriske og kommunikative følger af 
blodpropperne bedst understøttes ved et tilbud med en neuro-pædagogisk tilgang, hvor der kan 
imødekommes Borgers behov for omsorg, hjælp og støtte samt genoptræning og rehabilitering. Der 
vurderes derfor at Borger ikke er i målgruppe for en plejehjemsplads. Der er beskrevet at Borgers 
funktionsniveau fortsat er svingende, og at der derfor er mulighed for udvikling i Borgers tilstand 
over tid, dog aldrig til et niveau, hvor Borger kan bo i egen lejlighed. Der er indstillet til et 
længerevarende botilbud og dette er ved Visitationsudvalget bevilget i 2019 på baggrund af VUM-
udredning (Voksen Udrednings Metoden) og den faglige vurdering.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case 2 hvis indkommet i Social Vejledning i dag:
Der ville inden vurdering af botilbud, være et længere ophold på egen 
korttidsplads. Der vil blive foretaget vurdering af muligheder for at Borger 
kan tildeles en plejehjemsplads med evt. tilkøb af støtte, hvis det 
vurderes nødvendigt efter VUM-udredningen. Eller evt. med mulighed for 
uddannelse af personale på plejehjemmet, hvis Borgers behov viser, at 
indsatsen skal være neuropædagogisk eksempelvis talepædagog i en 
periode eller neuropsykologisk vurdering. 

Udgift i dag:
52.500,- per måned 
for en 
plejehjemsplads.

Indsats fremadrettet: 
Borgers sag skal ved opfølgningsmødet have lavet SMART mål med 
fokus på opretholdelsen af det nuværende funktionsniveau. Sagen tages 
med på teamsparringsmøde for, at dele erfaringer og få mere ensartet 
serviceniveau. Vi vil herefter fremlægge sagen for Visitationsudvalget for 
en re-visitation, hvor der sparres med visitationsudvalget om planen for 
og vurderingen af Borgers behov. Sagen vil herefter have tæt opfølgning, 
hvor der opdateres i VUM, faglig vurdering og handleplan efter hver 
opfølgning.

Udfordringer i 
casen:
Der mangler 
gennemsigtighed i 
forhold til vurdering, 
af behovet for 
neuropædagogisk 
støtte og hvilken 
indsats denne tilgang 
skal understøtte.


