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BoFlex 

   En mulighed for at forblive i eget hjem, 
med fleksibel og tilstrækkelig praktisk 

og personlig hjælp og støtte 
 

• I sin spæde start: Foreløbig afprøvet 4-5 borgere i 
tilbuddet 

• Målgruppen er borgere der tidligere ville forsøges 
motiveret til og visiteret til psykiatrisk døgntilbud 
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Psykiatrisk hjemmeplejeteam 

 • Alle borgere i kommunen med psykiatrisk- eller 

misbrugsrelaterede problemer 

• Koordineret og specialiseret indsats omkring 

psykiatri og misbrug 

• Øgning af psykiatrifaglig viden 

• Nært og målrettet teamwork, når  psykiatrisk 

hjemmepleje er en integreret del af 

socialpsykiatrien   
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       Boflex rehabiliterende 

perspektiv 
 

Med fokus på 

• Selvstændig livsførelse, i almindelig bolig som 

alle andre 

• Evne til at klare nødvendige daglige funktioner 

• Få støtte, til præcis det, der er behov for 

• Praktisk hjælp, pleje og støtte reguleres 

flydende, så hverdagen fungerer for borgeren 
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• Klare og afgrænsede funktionsområder 

   (fx Bostøtte, hjemmepleje, misbrugsteam, 

myndighed) 

• Når funktioner og opgaver er klart definerede og 

koordinerede, overflødiggøres diskussioner om, 

hvem der gør hvad  

• Samarbejdende ånd: Alle teams hjælper 

hinanden 

• Bevillinger og finansiering er afklarede 

 

 

Forudsætninger: gør det enkelt  
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• Som udgangspunkt brug af kommunens 

kvalitetsstandard 

• Kræver borgeren mere – botilbudsbehov, 

suppleres op med § 85 støtte fra myndighed – 

efter visitation  

• Der overføres midler svarende til ”boflex 

bevillingen”  

• Gennemsnitspris for ”boflex” inkl. alle 

kommunens ydelser ca. 20-25.000 kr.   
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Rehabiliterende fordele 
 

• Langt de fleste borgere ønsker selv at blive i 
eget hjem 

• Både økonomisk- og for borgeren - meget 
mindre omfattende foranstaltning.  

• Det har overrasket, så lidt der egentlig skal til, 
bare vi virkelig gør det, der er behov for! 

• Tæt fagligt netværk omkring den enkelte borger 
har reduceret psykiatriske indlæggelser til meget 
lavt niveau 
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