HS Bofællesskabet
Lindegårdsvej 5
7400 Herning.
Som leverandør til
VISO.
Med ekspertise i Huntingtons sygdom.

VISO hvad er det?
VISO er den Nationale Videns - og Specialrådgivnings – Organisationen under Socialstyrelsen som leverer
landsdækkende udredning og specialrådgivning.

Udredning og rådgivning ydes til borgere, kommuner og plejecentre – når der er brug for supplerende
ekspertise i specialiserede og komplicerede enkeltsager med Huntingtons Sygdom.

Rådgivningen er gratis og landsdækkende, så viden kommer til gavn der, hvor behovet er.

Sags proces og involvering.
En sag starter med kontakt til VISO, forinden kan der have været kontakt til H.C. Bofællesskabet.
VISO godkender en sag, finder leverandør og bevilger timer til sagen.
Henvender, som kan være borger, ledere myndighedspersoner, og personale, er altid aktiv part i sagen
undervejs i hele forløbet (formøde – forløb – afrundende møde.)

Et VISO forløb kan bestå af


Afdækning af borgerens livssituation, sygdomsbillede og funktionsniveau, og afdækning af
personalets behov for hjælp



Involvering af netværk og tværfaglige fagpersoner



Analysearbejde med inddragelse af video optagelser / Marta Meo



Generel undervisning og rådgivning om Huntingtons Sygdom, pædagogik og hjælpeforanstaltninger



Konkrete anvisninger om de kompensations- og støttemuligheder, som kan afhjælpe borgeren i
hans/hendes situation



Støtte til udvikling og gennemførelse af nye handleplaner



Forløbet munder ud i en skriftlig beskrivelse af de forskellige faser i forløbet og konklusioner

Sags proces og involvering.
En sag starter med kontakt til VISO, forinden kan der have været kontakt til H.C. Bofællesskabet.
VISO godkender en sag, finder leverandør og bevilger timer til sagen.
Henvender, som kan være borger, ledere myndighedspersoner, og personale, er altid aktiv part i sagen
undervejs i hele forløbet (formøde – forløb – afrundende møde.)

Kontakt til VISO
Socialstyrelsen
VISO
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C.
Tlf. 72 42 40 00
E – Mail VISO@socialstyrelsen.dk
Sikker postadresse:
sikkermail.viso@socialstyrelsen.dk
Hvis det er første gang VISO kontaktes, kan det være en fordel at ringe, og få en uforpligtende og
afklarende samtale med en VISO konsulent inden kontaktarket sendes.
Ring til Tlf. 72 42 40 00
Åbningstid: Mandag til torsdag kl. 9 – 15.30
Fredag kl.9 – 15
Er du afklaret omkring din sag, eller har brugt VISO flere gange, kan du direkte gøre brug af henvendelse
skemaet, som findes på:
http://www.servicestyrelsen.dk/viso/kontakt-test

Oplysninger om HS Bofællesskabet ydelser for VISO 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

