Et Leve og bosted for borgere med Huntingtons Sygdom.
Videnscenter

H.C. Bofællesskabet
Lindegårdsvej 5
7400 Herning
H.C. Bofællesskabets målsætning
I H.C. Bofællesskabet er beboerne i centrum.
Der tages udgangspunkt i den enkelte beboeres behov med respekt for de menneskelige værdier.
Der arbejdes ud fra en hverdag med tryghed, overskuelighed og genkendelighed, så den enkelte beboer
kan mestre eget liv længst muligt.
Personale med specialviden
Der er ansat en tværfaglig personalegruppe, bestående af sygeplejerske, pædagoger, social og
sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere samt eksterne terapeuter, som i samarbejde med
kommunens demenskonsulent, arbejder med at yde beboerne den optimale støtte og omsorg fra
sygdommens indledende faser frem til den terminale fase. Personalet har ekspertise i at støtte med tiltag
undervejs i et H.S. forløb.

Bofællesskabets boenhed
Består af 18 selvstændige lejligheder, som er opdelt i to enheder, der er indrettet således, at beboerne har
mulighed for samvær med andre, og alligevel kan være sig selv efter behov. Lejlighederne på hver enhed
ligger op til en fælles dagligstue, der indeholder hyggekrog med tv, dvd og et spiseafsnit, hvor beboerne
har mulighed for fællesspisning.
Bofællesskabets træningsenhed
Beboerne har mulighed for individuel personalestøtte, og kan deltage i husets aktiviteter. Huset er
indrettet med Snozelrum Badeterapi og Motionsrum. Aktiviteter med bus som eks. udflugter, indkøbsture
Der er desuden tilknyttet Ergo- og fysioterapeuter, som varetager træning og hjælpemiddeltilpasning.
Der er samarbejde med kommunens kommunikationscenter.

Målgruppen og visitering
Er Borgere fra alle landets kommuner, som har Huntingtons sygdom i middel svær – til svær grad. Borgerne
visiteres via egen kommune til almindelig plejebolig tilbud, hvorefter det formidles videre til Herning
kommunes visitation. Beboerne har en aldersspredning fra 22 - 70 år

H.C. Bofællesskabet er et landsdækkende Videnscenter
Der kan rekvireres hjælp til rådgivning, vejledning og undervisning om H.S. og støtteforanstaltninger i
hverdagen undervejs i sygdomsforløbet.
Undervisning kan ydes i bofællesskabets lokaler eller ude eksternt.
Der aftales honorar i forhold til de enkelte ydelser.
Sager der hører under VISO, som en VISO sag ekspederes videre til VISO (Det er komplicerede enkeltsager
på cpr. niveau).

Oplysninger om H.C. Bofællesskabet ydelser fra Videnscentet kan ske ved:
Henvendelse til leder:
Lene Sumborg
Lindegårdsvej 5
7400 Herning.
E-mail: hcbls@herning.dk
Tlf. 96 28 54 01
Kontakt til Herning kommunes demenskonsulent / H. S konsulent:
Anni. O. Frederiksen
tlf. 96 28 84 94
mobil. 2068 7394
E-mail: anni.overgaard.frederiksen@herning.dk

