Lindely 2021 – basisydelser og tilkøb
– Møltrups § 108-boform med driftsoverenskomst med Herning Kommune.
Redegørelse for basisydelsen på Lindely (§108)
- fordelt på flg. temaer:
 bolig
 fysisk helbred
 psykisk helbred
 afhængighed/misbrug
 arbejde/uddannelse
 sociale kompetencer/netværk
 interesser/fritid
 økonomi
Takst 2021:
1. Intro-pakke (de første tre måneder): kr. 1.151,2. Basis-pakke: kr. 729,3. Særlig indsats/Terminal: Individuel vurdering (evt. incl. bevilling af kommunal hjemmepleje)
Den årlige opfølgning omkring borgeren vil være afklarende ift. hvilken takst, der bringes i anvendelse.
OBS: §85-ydelser er ikke inkluderet i tilbuddet med mindre beskrevet. – Dette gælder fx hjælp til bad som
skal tilkøbes af Herning Kommune.
BOLIG
Beskrivelse af indhold
Lindely tilbyder alle beboere
egen handicapvenlig lejlighed
(38,8 m2) bestående af
entre/gang, stue m/tekøkken og
køl/frys, soveværelse og
bad/toilet. Lejlighederne ligger i
stueplan.
Alt efter ressourcer og
udfordringer understøttes
beboerne i en almindelig
døgnrytme ved hjælp af den
struktur, der er på Lindely:
Vækning, morgenmad,
arbejdstid/huslige opgaver,
frokost, fritid, aftensmad, etc.
Der er opmærksomhed på det at
holde sin bolig, åbne post,
almindelig oprydning, rengøring,
og lign.

Basis
Som udgangspunkt er beboeren
dækket at Lindelys §108-ydelse
uafhængig af egen evne til
bidrag.
Det søges at vedligeholde
beboerens evner ved at justere
hjælpen individuelt.

Individuelt aftalt tilkøb
Det vil kun i særlige tilfælde
være relevant at søge ekstra
støtte til at holde lejlighed.

Basis

Individuelt aftalt tilkøb

FYSISK HELBRED
Beskrivelse af indhold
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MÅLTIDER
Beboerne tilbydes tre
hovedmåltider fra Møltrups
køkken, hvor maden laves fra
grunden og ud fra de anbefalede
kostprincipper.
Der er desuden mulighed for at
købe ind og opbevare fødevarer i
eget køleskab.
Der tilbydes kontakt til rygestopkonsulent, motionsklub,
fysioterapeut, og lign. efter
behov og beboerens motivation.

MOBILITET
Man kan godt være
kørestolsbruger på Lindely. Man
skal blot kunne forflytte sig selv
fra kørestol til toilet/bad/etc.

MEDICIN
Der arbejdes ud fra de 12 spl.faglige områder.
Medicin administreres og
dispenseret enten af:
 hjemmesygeplejen
 den sygeplejeansvarlige i
Lindely eller
 beboeren selv
alt efter beboerens behov,
kompetencer og ønsker.

Beboeren i §108-tilbud tilbydes
støtte til at indgå i det fælles
måltid. Ved alle hovedmåltider
deltager et personale, som leder
og fordeler, men som også er
katalysator for den gode
stemning.
Der vejledes i varieret og
hensigtsmæssig kost med
respekt for, at beboeren selv
vælger til og fra.
Der kan tilbydes kost efter
særlige behov (fx proteindrik,
kræsekost, slankekost etc.) og
allergi (laktoseintolerans, cøliaki
etc.)
Personalet tilbyder at deltage i
og arrangere indkøbsture til
nærliggende
dagligvareforretning.
Beboeren støttes i at konsultere
egen læge, tandlæge,
speciallæge, sygehus, etc.
Vi tilbyder i Lindely
 hjælp til støttestrømper
 støtte til stomipleje
 støtte til diabetes (tjek af
blodsukker og insulingivning)
 støtte til KOL-behandling
(pep-fløjte, inhalation, etc.)
 støtte til CPAP

Der er på hverdage kl. 6:45-11
adgang til en sygeplejerske på
Møltrup.
Der er en sygeplejeansvarlig i
dagvagt i Lindely.
Personalet i Lindely (uanset om
de har sundhedsfaglig baggrund
eller ej) administrerer
dispenseret medicin i hht.
instruks.
Hvis der er tale om midler med
misbrugspotentiale, fx ritalin,
benzodiazepin, smertestillende

Hvis beboeren har behov for
særlig opmærksomhed/støtte til
medicinindtagelse, måltider, eller
behov for følge til læge,
tandlæge, sygehus, etc., i et
omfang mere end 2 timer pr.
måned, tilkøbes det ekstra.

Der er i helt særlige tilfælde
mulighed for at etablere lift og
samarbejde med hjemmepleje i
fht. hjælp til forflytninger. Dette
kan evt. komme på tale i
slutningen på et terminalt forløb
og vil aldrig være en løsning, vi
lægger op til ved indflytning.
Dertil er vi for let
kompenserende.
Sårskifte kræver samarbejde med
den kommunale
hjemmesygepleje.
Andre special-plejeopgaver (fx
lungedræn, KAD etc.) kræver
også samarbejde med kommunal
hjemmesygepleje.
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og lign., vil beboer kontinuerligt
få støtte til administrationen.
PSYKISK HELBRED
Beskrivelse af indhold
Der arbejdes ud fra
kontaktpersonprincippet, hvilket
betyder, at der vil være 1-2
personaler, der har særligt
kendskab til og ansvar for hver
enkelt beboers trivsel.
Lindely er også et tilbud til
beboere med psykiatriske
problemstillinger. Fælles for alle
er, at beboeren skal være
indstillet på at indtage den
ordinerede medicin.
Beboeren har på Lindely
mulighed for at være en del af
det inkluderende
arbejdsfællesskab (både nogen
og noget at stå op til), hvilket er
afgørende for mange.

I tilfælde af psykisk uro,
forvirring, angst og utryghed

Basis
Der tildeles en primær
kontaktperson allerede inden
indflytning.
Inkluderet i basistilbuddet er:
 udarbejdning af mål og
delmål for tiden på Lindely.
Der er kontinuerligt
opfølgning på disse delmål.
 daglige snakke med
kontaktperson i Lindely og
støtte til hverdagens små
udfordringer og konflikter
 drøftelse med evt. mester på
værkstedet om livets upsand-downs
 følge til og opfølgende
samtale efter lægebesøg og
lign. i begrænset omfang.
 formidling af kontakt ud af
huset (pårørende,
besøgsven, SIND, præst, etc.)
hvis beboer ønsker det.
 Udlevering af p.n.-medicin i
hht. gældende instruks.

Der er ikke personale til stede
hvis medbeboer har
personalefølge til fx speciallæge.
Der er heller ikke personale i
Lindely om natten.
Beboeren skal kunne afvente
eller kalde anden relevant hjælp.

Individuelt aftalt tilkøb
Vi leverer ikke terapeutiske
samtaler, men samarbejder
gerne med læge, psykolog,
psykiater, etc.
I forbindelse med fx psykiatrisk
udredning, kan der være øget
behov for ledsagelse, struktur,
fastholdelse i aftaler, vejleding,
støtte til opstart af eller
regulering af medicin etc. Dette
vil typisk give anledning til krav
om ekstra støtte i en periode.
Hvis beboer - til trods for at være
velbehandlet med medicin - er
urolig, udadreagerende,
dørsøgende, etc. vil han ikke
kunne bo på Lindely – uanset
ekstra støtte.
Der er ingen nattevagt – og der
er altså ikke altid personale til
stede.

Der kan etableres nødkald til
Herning Kommunes
hjemmepleje.
Hvis der er tale om
terminalforløb, kan der trækkes
på frivillige vågekoner (men i
Herning Kommune kommer det
først på tale, når borgeren
hverken indtager føde eller
væske) og lign.
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AFHÆNGIGHED/MISBRUG
Beskrivelse af indhold
Vi forpligter os på at tilbyde et
clean miljø til støtte for de, som
har brug for det.
Ikke alle beboere har en
afhængighedsproblematik, men
hvis man har, formidles gerne
kontakt til fx Misbrugscenter
Herning, Anonyme Alkoholikere,
Center for Ludomani, etc.

Basis
Beboeren får støtte til at
etablere kontakt til og benytte
sig af diverse behandlingstilbud
uden for Møltrup, ligesom vi
tilbyder motiverende indsats.
Kontaktpersonen tilbyder i det
daglige at indgå aktivt i en
kontinuerlig opfølgning på de
emner og aftaler, der drøftes
med evt. behandler.
På Møltrup (SEL §110) er
konsekvensen - ved fund af
promille på værelset –
viderevisitering.
Da dette ikke korresponderer
med SEL §108 vil tacklingen være
mere dialogbaseret,
involverende og tålmodig. Dog
kan det ende med hen over
længere tid, hvor sagsbehandler
har være involveret, at både
beboer og Lindely når frem til, at
0-tolerance alligevel ikke var et
godt match for beboeren.
Sagsbehandler vil derefter gå i
gang med at finde et alternativt
tilbud.

Individuelt aftalt tilkøb
Decideret terapeutisk
misbrugsbehandling er uden for
Lindely kompetenceområde.
Vi samarbejder gerne med og
følger beboer til kompetente
fagpersoner – under samme
vilkår som øvrig ledsagelse.
Det kan forekomme, at der skal
sættes en særlig indsats ind i
forbindelse med en beboers
ønske om at bryde med fx
drikketrang. Dette kan kræve en
ekstra bevilling, hvis det
involverer 1:1 personale.

ARBEJDE/UDDANNELSE
Beskrivelse af indhold
På Lindely er varetagelse af de
daglige gøremål en pædagogiske
metode, for at den enkelte mand
har indhold i hverdagen og
oplever sig som en del af en
social gruppe, som helt konkret
bidrager til at få det fælles hjem
til at fungere.
Alle forventes at bidrage efter
bedste evne til at få huset og
hjemmet til at fungere – både i
fht. rengøringsopgaver, opgaver
ved måltider, og hjemmets
gøremål i det hele taget.

Basis
Personalet støtter beboeren ved
at fokusere på hvilken
restressource, manden har, og
hvordan den bedst muligt
kommer til udtryk.

Individuelt aftalt tilkøb
Hvis en beboer fx pga.
omfattende kognitiv
skade/begrænsninger har behov
for kontinuerligt at være i
kontakt med en medarbejder for
at få færdiggjort en opgave, vil
det være relevant at søge ekstra
støtte for at kunne udvikle
hensigtsmæssige strategier og
kunne følge denne beboer 1:1.
Dette vil være ud over Møltrups
basisydelse.
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Mændenes arbejdsindsats er
Møltrups eksistensgrundlag.
Denne virkelighed udmønter sig i
en fælles ansvarlighed for løsning
af fælles opgaver, fx hvornår den
eksterne kundes bestilling er
lovet færdig, ansvarlig
behandling af værktøj, træning i
ansvarlig og respektfuld omgang
med ligestillede kolleger.

Beboerne på Lindely har til hver
en tid mulighed for at gøre brug
af hele Møltrups anlæg med
værksteder og arbejdspladser.

I perioder, hvor 3-4 beboere eller
flere har behov og motivation for
ordblindeundervisning, etableres
der samarbejde med VUC
Herning om en ugentlig
undervisningsformiddag på
Møltrup. Dette er uden udgift for
beboer og hjemkommune.

Ordblindeundervisning er i
perioder et gratis tilbud til alle
med behov og interesse.

Daglig følge til/fra værksted og
1:1-deltagelse i arbejdet på
værkstedet sammen med
beboeren ligger ud over
basistakst.

Der kan være situationer, hvor
der skal gå personale med for at
få egentligt udbytte. Dette
kræver i princippet bevilling af
særlig støtte.
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SOCIALE
KOMPETENCER/NETVÆRK
Beskrivelse af indhold
Lindely er organisatorisk en del af
Møltrup Optagelseshjem, som
Lindely også deler matrikel med.
Møltrup er et botilbud, som er
kendetegnet ved en høj grad af
åbenhed i fht. det
omkringliggende civilsamfund.
Dette kommer til udtryk ved at
der årligt er flere åbne
arrangementer på Møltrup
(sommermøde, sommerhøjskole,
julemarked, sangaftner, etc.).

Møltrup har en del frivillige
medarbejdere tilknyttet –
herunder besøgsvenner. Disse
har ikke nogen bestemt faglig
baggrund, men har både erfaring
med og ønske om at indgå i
personlige relationer og at være
en del af beboerens netværk.
Samværet er almenmenneskeligt og kan fx tage form
som udflugter, besøg, fælles
deltagelse i Møltruparrangementer, etc.

Basis

Individuelt aftalt tilkøb

Beboerne i Lindely kan kvit og
frit drage nytte af og deltage i
disse husets tilbud.
Personalet inspirerer og inviterer
til fælles ture ud i det blå, eller til
et bestemt udflugtsmål, som er
kommet frem ved en fælles
beslutning.
I Lindely værnes der om det
rummelige måltidsfællesskab
som det sted, hvor ”familien”
samles til hygge og drøftelse af
hverdagens indtryk. Det er
samtidigt det sted, som kalder på
konflikthåndtering og derfor
tilstedeværelse af mindst 1
personale. Hvis medarbejderen i
Lindely er ude af huset, trækkes
der på ressourcer på Møltrup til
varetagelse af måltidet.
Der kan være faglige og
diagnostiske grunde til, at
beboere spiser hos sig selv.
Dette respekteres naturligvis.

Kontinuerlig følge til aktiviteter,
der kræver 1:1personaleledsagelse vil skulle
bevilges ekstra, med mindre der
kan trækkes på frivillige kræfter i
huset (se nedenfor).
Fx vil individuelt planlagte
ferieture med 1:1-personalefølge
være ud over basisydelse.

Personalet varetager basal
igangsætning, motivering og
vedligeholdelse af beboeres
kontakter ud af huset (fx SIND,
relationer, foredrag, etc.)
Tilbuddet om en besøgsven er et
tilbud til alle.

Enkelte beboere kan have en så
kompleks problemstilling, at en
frivilligindsats ikke vil kunne
erstatte bostøtte af mere
forpligtende og pædagogiskfaglig karakter. I disse tilfælde vil
der skulle foretages ekstra tilkøb.
Beboeren vil da ikke pr.
automatik blive tilbudt en
besøgsven, eftersom der
naturligvis også tages et hensyn
til den frivillige.
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INTERESSER/FRITID
Beskrivelse af indhold
På Møltrup er der løbende tilbud
om deltagelse i fritidsaktiviteter
og interessefællesskaber. Nogle
er udelukkende på baggrund af
initiativ i beboergruppen, andre
er på initiativ fra medarbejdere
eller lokalsamfund.
Som eksempler kan nævnes:
- beboerdrevet café (Café 52) der
er åben om aftenen og i
weekender, og som fysisk ligger
sammenbygget med Lindely.
- beboerplanlagte udflugter, hvor
Møltrup lægger bil til.
- fiskesø på området. Man kan
fiske for sig selv eller deltage i
fælles fiskekonkurrencer.
- flyvning med droner – enten på
Møltrups område eller sammen
med de lokale i Timring-hallen.
- medarbejderplanlagte ferieture
for beboere enten i indland eller
udland,
- cykelture med personale på
Lindelys dobbeltcykel
- samarbejde med lokal
svømmehal og fitness-center om
salg af billetter til
svømning/træning.
- daglige andagter på Møltrup og
månedlige gudstjenester i Lindely
- fælles arrangementer i huset

Basis
Der gælder her det samme som
for resten af temaerne:
Kan beboeren selvstændigt
benytte sig af de eksisterende
tilbud, er det en basisydelse.

Individuelt aftalt tilkøb
Hvis beboeren har behov for
særlig skærmning eller
medarbejderdeltagelse for at
kunne benytte sig af de
beskrevne tilbud, kræver dette
særlig visitation.
Kontinuerlig 1:1-følge udløser
krav om ekstra støtte.

ØKONOMI
Beskrivelse af indhold
Kun få beboere er
kontanthjælpsmodtagere, når de
flytter til Lindely. Langt de fleste
er blevet tilkendt pension.

Basis
Ved behov støttes beboeren i
betaling af kost, logi, medicin og
regninger i øvrigt.
I visse tilfælde stiller det meget
store krav til beboerens
forestillingsevne og
omstillingsparathed ikke at
omsætte hele sit rådighedsbeløb
på få dage. Den indsats til
motivationsarbejde og daglige

Individuelt aftalt tilkøb
Enkelte har så meget gæld, at
selv en afdragsordning er
udsigtsløs. Etablering af en
gældssaneringssag ligger ud over
kerneydelsen.
Vi hjælper gerne med at etablere
kontakt til frivillig
gældsrådgivning.
Hvis ikke beboeren er i stand til
at varetage egne økonomiske
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snakke med beboeren er en del
af Lindelys kerneydelse.
Når mændene kommer til
Møltrup har enkelte af dem også
mange års økonomisk uorden på
slæb. Disse har behov for en
ekstra indsats i fht. at få
etableret afdragsaftaler med
diverse kreditorer, så de igen kan
få en ansvarlig og realistisk
forbrug af egne midler.

forhold, kan der søges om en
”økonomisk værge”.

Beboeren tilbydes et
budgetmæssigt overblik i sin
hverdagsøkonomi.
Beboerne får posten delt rundt
og – ved behov - støttes den
enkelte til at åbne den og
forholde sig relevant til de
sendte meddelelser.
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