Fakta om Udrednings- og træningstilbud på Taxhuset
- Til fagpersoner
Ramme for udrednings – og træningstilbudet
Taxhusets udrednings- og træningstilbud er et §107 tilbud efter Serviceloven.
Taxhuset og borgerens egen kommune skal indgå en kontrakt, som beskriver aftalen
om borgerens udredning. Det gælder forløbet, længden af udredningen og formålet
med udredningen. Efter kontraktens udløb skal borgeren fraflytte Taxhusets udredningsplads, og forløbet afsluttes.
Tilbuddet kan vare fra ca. et halvt til et helt år afhængig af borgerens funktionsniveau
og behov for træning. Forløbet kan forlænges til max. to år.
Målgruppen
Målgruppen er borgere med en erhvervet hjerneskade mellem 18 og 65 år. Borgeren
har flere og komplekse udfordringer, og forholdet mellem årsag og virkning er så diffust, at der er behov for en dybdegående udredning. En udredning hvor man observerer i flere situationer og igennem en længere sammenhængende periode. Kompleksiteten kræver en specialiseret neurofaglig viden både sundhedsfagligt og pædagogisk,
som tager højde for hele borgerens livssituation og ofte et omfattende behov for pleje.
Tilbuddet modtager ikke:
• Aktive misbrugere
• Personer med svære psykiatriske lidelser
• Personer med medfødt hjerneskade
Udredningen - indhold og metoder
Forløbet bliver varetaget af erfarne og specialiserede ergoterapeuter, fysioterapeuter,
pædagoger og social- og sundhedsassistenter.
Udredningen tager udgangspunkt i hele borgerens livssituation og går ud på at udrede
og træne borgeren fysisk, kognitivt, socialt og psykisk, så borgerens funktioner bliver
styrket. Teknologiske hjælpemidler, der kan gøre borgeren mindre afhængig af anden
støtte, vil blive afprøvet og trænet ind i hverdagen. Tilbuddet indeholder endvidere
grundlæggende sygepleje efter behov og efter anvisning fra sygehus og læge. Hvis der
ligger en genoptræningsplan fra hospitaler (GOP), arbejder Taxhuset efter den.
Taxhuset sikrer under forløbet samarbejdet mellem alle de interessenter, der har kontakt til borgeren. Derudover hjælper Taxhuset borgeren med kontakt til offentlige myndigheder og andre relevante parter, som skal støtte borgeren efter udredningsforløbet.
I nogle tilfælde vil en neuropsykologisk eller en særlig kommunikationsudredning være
nødvendigt for at målrette forløbet. Hvis borgeren ikke har en aktuel udredning, indebærer det en merudgift for hjemkommunen, da det ikke er en del af tilbuddet.
Dokumentation
Formålet med udredningsforløbet skrives i en indsatsplan, hvor Taxhuset løbende formulerer delmål for indsatsen. Taxhuset udarbejder efter aftale en status til hjemkommunen på borgerens indsatsmål og udvikling minimum hvert halve år. Senest to måneder før den aftalte afslutning på forløbet udarbejder Taxhuset en skriftlig status til
hjemkommunen. Som afslutning på forløbet udarbejder Taxhuset en afsluttende vurdering med anbefalinger til støtte.

Takst
Taksten indeholder udover udredningsforløbet, husleje, kost, rengøring, tøjvask,
antenne, udgifter til bolig som fx vand, varme, el, vedligeholdelse, befordring for
borger til udredningsmøder, omkostninger til bleer, sygeplejeartikler o.l. Du kan se
prisen på taxhuset.htk.dk/Udredningspladser
Særlige udredninger og nattevagt er en merudgift.
Eksempler på borgere der er i målgruppen
Der kan være mange årsager til, at en borger kommer i målgruppen for at blive
udredt på Taxhuset. Her er forskellige eksempler:
• Borgeren bor hjemme sammen med sin familie, og familien er kørt ned i forhold
til at hjælpe borgeren. Derfor skal der findes en anden boform/støtte, som kræver
udredning.
• Borgeren har været udsat for en traumatisk ulykke og får efter sin indlæggelse
bevilget hjemmepleje i eget hjem. Borgerens kognitive og psykiske funktionsniveau er dog så ændret, at det medfører gentagne indlæggelser, fordi det ikke
fungerer i hjemmet. Det kan bl.a. være hjemmeplejen ikke bliver lukket ind af
borgeren. Der er behov for at udrede borgerens funktionsniveau yderligere for at
finde den rette støtte.
• Borgeren bor hjemme, har bevilget hjemmevejleder og er desuden tilknyttet
jobcenteret. Borgeren har ikke synlige skader, men fungerer dårligt kognitivt på
grund af skjulte skader i hjernen. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at borgeren
har svært ved at komme fra tanke til handling. Eksempelvis bliver aftaler med
jobcenteret aflyst, hvis ikke hjemmevejleder er med. Det kan også komme til
udtryk ved, at borgeren ikke forstår konsekvenserne af sine handlinger. Det kan
være svært for omgivelserne at forstå borgerens adfærd, da vedkommende både
kan være velformuleret, realistisk og fysisk velfungerende. Der er behov for at
udrede borgerens kognitive funktionsniveau, som også kan afdække borgerens
rehabiliteringsforløb i jobcenteret og en helhedsorienteret vurdering af borgerens
behov for støtte.
• Borgeren er fysisk velfungerende, men har en grænseoverskridende og til tider
udadreagerende adfærd på grund af skjulte skader i hjernen. Her er der brug for
at udrede behovet for støtte og viden om metoder, der kan støtte borgeren i at
skabe rammer og struktur i hverdagen, samt håndtere sociale relationer.
• Borgeren har været udsat for en traumatisk ulykke og har i forlængelse af sin
indlæggelse, været igennem et intensivt genoptræningsforløb. Borgerens kognitive og psykiske funktionsniveau er dog så ændret, at det er usikkert, om borgeren
kan fungere i eget hjem trods støtte fra hjemmeplejen og hjemmevejledere. Derfor er der behov for at udrede borgerens funktionsniveau yderligere for at finde
den rette støtte og boform.
Kontakt
Hvis du vil vide mere så kontakt Forstander Peter Foskjær, telefon 43354401 eller
email: peterfo@htk.dk.
Læs mere om tilbuddet på taxhuset.htk.dk

