
Velkommen   
- til dig der skal flytte ind i Habitus 



I Habitus sætter vi borgeren i centrum og har en grundlæggende  
antagelse af, at mennesker gør det godt, hvis de kan.

Vi har en etisk forpligtigelse til at hjælpe den enkelte borger, samtidig med  
at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at hjælpe så mange som muligt.

I Habitus har vi derved fokus på de individuelle hensyn, der skaber livs- 
kvalitet for den enkelte borger samt kvalitet i rammerne omkring de mange.

Huskeliste
√ Meld flytning til Folkeregisteret

√ Medbring egne møbler

√ Det er anbefalet at du tegner en ansvarsforsikring

√ Medbring medicinæsker

√ Oplys kontaktoplysninger på pårørende 

√

√

√



Et hjem
Alle har brug for at føle sig hjemme. HabitusHusene er 
indrettet i hyggelige ejendomme i grønne omgivelser, og vi 
lægger vægt på, at husene er individuelt tilrettelagt hver 
beboer. Hver borger har sin egen lejlighed med opholdsstue, 
soveværelse, bad og toilet samt mulighed for tekøkken. Alle 
botilbud har fælles opholdsrum, køkken, hyggelige udendørs-
faciliteter med rig mulighed for forskellige aktiviteter.

Inventar
Du skal selv stå for inventar til din lejlighed og skal ligeledes 
tage det med dig, hvis du en dag skal flytte ud igen. Habitus 
kan indrette lejligheden ud fra særlige behov, efter aftale 
med din kommune. Habitus dækker den almindelige vedlige-
holdelse af lejligheden samt istandsættelse ved  
fraflytning.

Rengøring
Botilbuddet sørger for rengøring af fællesarealer. Hvis du 
kan, skal du selv gøre rent i din bolig, med hjælp fra din  
støtteperson.

Internet og streaming
Du får ved indflytning i Habitus internet. Hvis du ønsker  
hurtigere internet, skal du selv betale. Du har mulighed  
for selv at tilkøbe streamingtjenester.

TV
Tv-pakke skal du selv oprette og betale for. Habitus’  
personale er gerne behjælpelig, hvis der er behov.

Forsikring
Der tegnes en kollektiv indbo- og ulykkesforsikring for  
alle beboere, som bor i Habitus. Forsikringerne er tegnet  
på kollektivbasis og kan derfor hverken fravælges eller  



justeres. Det anbefales, at du selv tegner en ansvarsforsik-
ring. Ligeledes skal du selv tegne indbo- og ulykkes for-
sikring, som går ud over den kollektive forsikring, hvis du 
mener dette er relevant. 

Boligbetaling
Der er en månedlig boligbetaling. Det er din kommune,  
der fastsætter din betaling med udgangspunkt i boligens 
omkostninger og din indtægt.

Kost
Taksten til din kommune inkluderer alm. kost, altså fuld  
forplejning. Hvis du skal have speciel/allergivenlig kost,  
kosttilskud eller ønsker andet mærke end det der indkøbes, 
skal du selv betale udgiften hertil. Kosten er beregnet til de 
indskrevne beboere, så hvis dine pårørende ønsker at spise 
med, skal dette aftales med den lokale botilbudsleder senest 
1 uge i forvejen. Såfremt dette kan lade sig gøre, vil det 
være den kost, som er planlagt på den pågældende dag,  
som serveres. Kosten er en integreret del af indsatsen og  
kan derved ikke fravælges. Dette gør sig ligeledes gældende, 
hvis du tager på besøg hos pårørende, venner m.m.

Kørsel
Der er inkluderet nødvendig kørsel, med op til 400km  
pr. mdr. når du bor i Habitus. Dette kan bruges til bl.a.  
lægebesøg, møder ved kommunen og aktiviteter ud af  
huset. Bilerne deles mellem alle beboerne, og derfor kan  
det være, at bilen kan være optaget til anden side. Brug af 
bil skal derfor planlægges nogle dage i forvejen i samarbejde 
med din støtteperson. Beboere skal altid sidde på bagsædet.
Hvis du har en bevilget handicapbil fra kommunen, så vil 
kørsel forgå i denne.

Læge, fysioterapi m.m.
Du skal selv betale for dine behandlinger ved fysioterapi, 
psykolog m.m. på samme betingelser som andre.
Når du flytter ind i Habitus, kan du enten beholde din  
læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for  
tilgang af patienter. Habitus personale er gerne behjælpelig 
med dette, hvis der er behov.

Medicin
Du skal selv betale for din medicin. 
Det vil være godt, hvis der oprettes en PBS-ordning med  
et apotek nærmest botilbuddet, før indflytning. Hvis du ikke 
selv kan hente din medicin, vil Habitus være behjælpelig  
med dette. Habitus personale afhenter, opbevarer, håndte-
rer og doserer medicinen. Medbring medicinæsker til min. 3 
uger. Der vil ved indflytning opfordres til, at du giver Habitus 
samtykke til håndtering og orientering af medicin og sam-
arbejde med behandlingsansvarlig læge. Samtykke kan til 
enhver tid tilbagetrækkes.

Bleer
Du skal selv betale for dit forbrug af bleer. Dog kan du via 
kommunen søge om bevilling og betaling hertil, hvis du har 
en varig lidelse. Mens kommunen behandler din ansøgning, 
skal du selv købe dine bleer. Det er kommunen, der bevilger 
og vælger dine bleprodukter. Habitus personale er gerne 
behjælpelig med ansøgningen, hvis der er behov.

Hjælpemidler
Hvis du bruger kropsbårne hjælpemidler (f.eks. ortopædsko, 
kateter, bleer) eller tekniske hjælpemidler (f.eks. badetabu-
ret, rollator) kan du søge dette ved kommunen. Der bliver 
foretaget en individuel og konkret vurdering fra kommunen.
Habitus personale er gerne behjælpelig med ansøgningen, 
hvis der er behov.



Pædagogiske aktiviteter og udflugter
Der vil være mulighed for at benytte sig af aktivitetsmidler  
i Habitus, som gør at du kan opleve aktiviteter udenfor  
Habitus, i samvær med personalet. Denne aktivitet skal  
være til gavn for dig og vil typisk tage udgangspunkt i de 
indsatsområder, som er aftalt med kommunen. De pædago-
giske aktiviteter skal planlægges i god tid. Derudover vil der i 
nogle Habitus huse være fælles aktiviteter og arrangementer, 
som typisk er i forbindelse med traditioner og årstider.

Pårørende samarbejde
Habitus vægter pårørende samarbejde højt, da de ofte  
har opnået vigtige erfaringer om dine ønsker og behov, som  
Habitus kan bygge videre på og understøtte. Vi deler derfor 
vores viden med pårørende, efter aftale med dig, og sam-
arbejder med pårørende om de evt. udfordringer, der kan 
opstå.

Der kan med fordel aftales faste besøgsdage eller telefon- 
opkaldsdage med pårørende, hvis du har behov for struktur 
og forudsigelighed i din hverdag

Besøgende
Når du bor i botilbud hos Habitus, bestemmer du selv  
hvem du vil have besøg af. Vi anmoder dog, at dette altid 
aftales med personalet



Habitus leverer højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagt samt  
udviklende aktiviteter til borgere fra 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser  
og problemskabende adfærd jf. SEL §§ 104, 107/108, samt ABL §105/SEL §85.  
Habitus beskæftiger 650 medarbejdere og samarbejder med 50 kommuner.
www.habitus.dk

Du finder os over hele landet

Nordjylland
HabitusHuset Børsholt, Sindal
HabitusHuset Fjelsted, Sindal
HabitusHuset Toftegårdsvej, Hjørring
HabitusHuset Nørkær, Hjørring
HabitusHuset Langbrovej, Brønderslev
HabitusHuset Jerslevvej, Brønderslev
HabitusHuset Sct. Mortensgaard, Hurup Thy
HabitusHuset Skyumvej, Snedsted

Midtjylland
HabitusHuset Gødstrup, Herning
HabitusHuset Elbækvej, Horsens
HabitusHuset Søren Kannes Vej, Grenå
HabitusHuset Tyvhøjvej, Grenå
HabitusHuset Brædstrup, Brædstrup
HabitusHuset Nordahl, Tørring
HabitusHuset Kløvermarken, Klovborg

Sjælland
HabitusHuset Jernstøbervænget, Køge
HabitusHuset Rønnebærkæret, Greve
HabitusHuset Skellebjerg, Dianalund
HabitusHuset Reerslevvej, Ruds Vedby
HabitusHuset Sølyst, Faxe Ladeplads
HabitusHuset Drachmannsvej, Hornbæk
HabitusHuset Skovkær, Fredensborg
HabitusHuset Kæderupvej, Helsinge
HabitusHuset Ny Mårumvej, Græsted
HabitusHuset Frederiksværksgade, Hillerød
HabitusHuset Søvang, Ishøj
Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven, Brøndby
Habitus Åkandehuset, Højby

Kontakt Visitationen for flere oplysninger
Tlf.: 20610241
Mail: visitation@habitus.dk


