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Målgruppe
Bostøtteindsatsen ydes til borgere fra ca. 16 år, der er diagnosticeret med en autismediagnose og som har behov 
for en autismefaglig indsats i forhold til selvstændighed, udvikling og mestring af eget liv.

Der vil være fokus på at: 
-  Udvikle færdigheder
-  Fastholde færdigheder
-  Begrænse tab af færdigheder

Formål 
Formålet med bostøtteindsatsen er, at borgeren gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle 
eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser og dermed opnå størst mulig selvstændighed.

• Relationsdannelse

• Psykoedukation

• Diagnoseforståelse

• Praktiske opgaver i hjemmet

• Egenomsorg

• Kommunikation

• Mobilitet

• Samfundsliv

• Socialt liv

• Sundhed

• Struktur og forudsigeligehed

• Budget og økonomi

• E-boks/netbank/borger.dk

Målene ligger ofte indenfor følgende områder:

Indhold
Omfang af timer samt varighed fastsættes af kommunerne ud fra borgerens individuelle behov og ressourcer. Ud 
fra de mål der fastsættes af kommunerne udarbejder Autismecenter Nord-Bo mål og handleplan og der arbejdes 
målrettet derefter med afstemning fra myndighed.
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Tilrettelæggelse
Autismecenter Nord-Bo, via afdelingen Momentum, dækker som udgangspunkt borgere fordelt i hele 
Nordjylland.

Indsatsen ydes på hverdage, mandag til fredag, primært i tidsrummet 7-18. Der kan i særlige tilfælde 
tilrettelægges individuelle aftaler udover disse tidsrum.

Bostøtteindsatsen gives af personale, der både har viden, erfaring og efteruddannelse i forhold til autisme. 
Bostøtteindsatsen foregår oftest i borgerens eget hjem. Alternativt kan støtten gives på én af Autismecenter 
Nord-Bos adresser, via mail, telefon eller som online-møder. 

Der ydes 83,3% af den bevilligede tid hos borgeren, en ATA-time (ansigt-til-ansigt) svarer derfor til 50 minutter. 
Den resterende tid vil blive brugt til forberedelse, administrativt arbejde, primær dokumentation, kontakt til 
sagsbehandler samt andre offentlige instanser.

Der gives minimum 1 times støtte pr. uge i gennemsnit. 
Kørsel til bostøtteindsatsen afregnes særskilt.

Visitation
Indstilling til bostøtteindsats skal sendes som sikker mail til sikkerpost@nordbo.dk att. afdelingsleder Randi 
Jørgensen. 

Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende, der dokumenterer, at pågældende borger har 
autisme vedlægges. Øvrige relevante papirer kan være supplerende psykologiske/psykiatriske oplysninger, 
skolepapirer, beskrivelser fra botilbud mv. 

Derudover skal følgende fremgå af indstillingen: 

 -  Hvilken lovparagraf der indstilles efter.
 -  Ønsket opstartsdato. 
 -  Hvor mange timer, der indstilles til.
 -  Hvilke mål der skal arbejdes med. 

For pris på bostøtteindsats samt kørselsberegninger - se www.nordbo.dk 

Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Randi Jørgensen, 
mail: rj@nordbo.dk, mobil: 20 70 01 87.

• Tid sammen med borgenen (ATA-tid).  •  Øvrig tid - administrativ arbejde, primær dokumentation mm.

83,3%

16,7%


