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Takststruktur og ydelseskatalog
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
I Specialområde Udviklingshæmning og ADHD har vi en differentieret takststruktur,
hvor taksten forhandles individuelt i forhold til hver enkelt borger.
Det betyder, at der er i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD findes 10
takstniveauer i forhold til botilbud og tre takstniveauer i forhold til dagsbeskæftigelse.
Taksterne kan benyttes på tværs af alle afdelingerne i specialområdet.
Taksterne afspejler forskellige ydelsespakker, som dette ydelseskatalog beskriver
nærmere.
Ydelserne er beskrevet i forhold til de tre hovedmålgrupper, som findes i
specialområdet:
 Borgere med udviklingshæmning, herunder med demens og nedsat fysisk
funktionsevne
 Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS)
 Borgere med udviklingshæmning og problemskabende adfærd
Placeringen af borgerne kan i princippet ske på alle Specialområde Udviklingshæmning
og ADHDs hovedadresser, som ligger geografisk spredt i Region Midtjylland

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Specialområde
Udviklingshæmning og ADHD på tlf: 7847 7170
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YDELSESBESKRIVELSE

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
YDELSESBESKRIVELSE
Målgruppe: Borgere med udviklingshæmning herunder med
demens og nedsat fysisk funktionsevne.
Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
Tlf.: 7847 7170
suaspe@rm.dk ▪ www.sua.rm.dk
1. Mål- og
aldersgruppe

Borgere over 18 år med udviklingshæmning
herunder demens og nedsat fysisk funktionsevne.
Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende for de
borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er tale om
en høj grad af kompleksitet i borgerens liv. Dette kan
være i form af tillægsdiagnoser og andre livsforhold, der
har indflydelse på borgerens samlede livssituation,
herunder:





2. Lovgrundlag
3. Kerneydelse

Fysiske problemstillinger
o Behov for særlige hjælpemidler.
Psykiatriske diagnoser
o herunder demens
Tillægshandicaps som for eksempel
o Personlighedsforstyrrelser
o Hjerneskader
o Opmærksomhedsforstyrrelser
o Autisme
Adfærdsproblematikker

Lov om Social Service § 83 til 87 - Bostøtte
Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL § 141
handleplan. Der udarbejdes en individuel plan.
Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og
muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og
aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen.
Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer,
og hvilken betydning disse har for borgerens livskvalitet:





Side 4

Praktiske opgaver i hjemmet
o Praktiske opgaver
o Indkøb
o Individuelt tilpasset kost
Egenomsorg
o Af og påklædning
o Kropspleje
o Toilet
o Spise og drikke
Socialt liv








o Samspil og kontakt
o Relationer og netværk
o Deltagelse i sociale fællesskaber
o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter
Sundhed
o Helbredsforhold
o Kostvaner og livsførelse
o Medicinsk behandling
o Seksualitet
Kommunikation
o Særlig kommunikativ indsats
o Særligt støttende samtale
Mobilitet
o Gang og bevægelse
o Fin og grov motorik
o Færden med transportmidler
Samfundsliv
o Beskæftigelse og uddannelse
o Bolig
o Privat økonomi

Vedrørende samarbejde med myndigheder:
 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen
 Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en
gang årligt.
 Samarbejde med pårørende og andre relevante
eksterne parter.
Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens
tilstand, som kræver særlig opmærksomhed og eventuel
tilpasning af ydelsen.
4. Takststruktur

For alle takstniveauer gælder:
 Tilbuddet er døgndækket
 Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men
der kan være enkelte afdelinger, hvor der er
sovende rådighedsvagt om natten.
 Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i
dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke
omfatter dagtilbud.
 For Bygmarken gælder, at dagtilbuddet er indeholdt
i taksten.
 Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker
på baggrund af en generel vurdering af borgerens
samlede støttebehov og støttens karakter.
 De forskellige takstniveauer afspejler de
personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til
borgerens samlede støttebehov.

Takstniveau 1 – 2:
Kr. 1.737,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 2.201,- pr. døgn (P/L 2020)

Side 5

Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i
forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 3-4:
Kr. 2.640,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.035,- pr. døgn (P/L 2020)
Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 5-6-7:
Kr. 3.352,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.801,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 4.223,- pr. døgn (P/L 2020)
Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Taksniveau 8-9-10*:
Kr. 4.694,- pr døgn (P/L 2020)
Kr. 5.218,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 5.807,- pr. døgn (P/L 2020)
Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
*Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af
flere grunde:
- Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer
- Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne
- Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger.
Der beregnes kr. 417 pr. ekstra støttetime (P/L 2020)

For målgruppen vil der typisk ske indplacering
på niveau 1, 2, 3, 4
5. Afdelinger og
pladser

Målgruppen placeres som oftest på følgende afdelinger:
Bygmarken, Hedensted: 15 pladser
Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske
rammer.

6. Muligheder for tilkøb
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For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er
der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig
skærmning eller individuelle indsatser jf. SEL § 141
handleplan.

YDELSESBESKRIVELSE

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Målgruppe: Borgere med udviklingshæmning herunder med
demens og nedsat fysisk funktionsevne.
Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
Tlf.: 7847 7170
suaspe@rm.dk ▪ www.sua.rm.dk
1. Mål- og
aldersgruppe

Borgere over 18 år med udviklingshæmning
herunder demens og nedsat fysisk funktionsevne.
Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende for de
borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er tale om
en høj grad af kompleksitet i borgerens liv. Dette kan
være i form af tillægsdiagnoser og andre livsforhold, der
har indflydelse på borgerens samlede livssituation,
herunder:





2. Lovgrundlag
3. Kerneydelse

Fysiske problemstillinger
o Behov for særlige hjælpemidler
Psykiatriske diagnoser
o herunder demens
Tillægshandicaps som for eksempel
o Personlighedsforstyrrelser
o Hjerneskader
o Opmærksomhedsforstyrrelser
o Autisme
Adfærdsproblematikker

Lov om social service § 107 – Midlertidigt botilbud.
Lov om social service § 108 – Længevarende ophold.
Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL § 141
handleplan. Der udarbejdes en individuel plan.
Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og
muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og
aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen.
Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer
og hvilken betydning disse har for borgerens livskvalitet:




Praktiske opgaver i hjemmet
o Praktiske opgaver
o Indkøb
o Individuelt tilpasset kost
Egenomsorg
o Af og påklædning
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o Kropspleje
o Toilet
o Spise og drikke
Socialt liv
o Samspil og kontakt
o Relationer og netværk
o Deltagelse i sociale fællesskaber
o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter
Sundhed
o Helbredsforhold
o Kostvaner og livsførelse
o Medicinsk behandling
o Seksualitet
Kommunikation
o Særlig kommunikativ indsats
o Særligt støttende samtale
Mobilitet
o Gang og bevægelse
o Fin og grov motorik
o Færden med transportmidler
Samfundsliv
o Beskæftigelse og uddannelse
o Bolig
o Privat økonomi

Vedrørende samarbejde med myndigheder:
 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen
 Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en
gang årligt.
 Samarbejde med pårørende og andre relevante
eksterne parter.
Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens
tilstand, der kræver særlig opmærksomhed og eventuel
tilpasning af ydelsen.
4. Takststruktur

For alle takstniveauer gælder:
 Tilbuddet er døgndækket
 Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men
der kan være enkelte afdelinger, hvor der er
sovende rådighedsvagt om natten.
 Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i
dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke
omfatter dagtilbud.
 Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker
på baggrund af en generel vurdering af borgerens
samlede støttebehov og støttens karakter.
 De forskellige takstniveauer afspejler de
personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til
borgerens samlede støttebehov.
Takstniveau 1 – 2:
Kr. 1.876,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 2.348,- pr. døgn (P/L 2020)
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Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i
forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 3-4:
Kr. 2.795,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.197,- pr. døgn (P/L 2020)
Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 5-6-7:
Kr. 3.518,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.975,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 4.405,- pr. døgn (P/L 2020)
Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Taksniveau 8-9-10*:
Kr. 4.884,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 5.417,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 6.016,- pr. døgn (P/L 2020)
Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
*Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af
flere grunde:
- Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer
- Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne
- Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger.
Der beregnes kr. 417 pr. ekstra støttetime (P/L 2020)

For målgruppen vil der typisk ske indplacering
på niveau 1, 2, 3, 4
5. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er
der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig
skærmning eller individuelle indsatser jf. SEL § 141
handleplan.
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YDELSESBESKRIVELSE

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Målgruppe: Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS)
Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
Tlf: 7847 7170
suaspe@rm.dk ▪ www.sua.rm.dk
1. Mål- og
aldersgruppe

Borgere over 18 år med Prader Willi Syndrom
(PWS):
Foruden PWS er det kendetegnet for de borgere, der kan
profitere af tilbuddet, at der er stor kompleksitet i
borgerens liv. Der kan være tillægsdiagnoser eller andre
forhold, der har indflydelse på borgerens samlede
livssituation, herunder:






Fysiske problemstillinger
Psykiatriske diagnoser
Tillægshandicaps som for eksempel
o Personlighedsforstyrrelser
o Hjerneskader
o Opmærksomhedsforstyrrelser
Adfærdsproblematikker

2. Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83 til 87 – Bostøtte

3. Kerneydelse

Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL § 141
handleplan. Der udarbejdes en individuel plan.
Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og
muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og
aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen.
Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer,
og hvilken betydning disse har for borgerens livskvalitet:
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Praktiske opgaver i hjemmet
o Praktiske opgaver
o Indkøb
o Individuelt tilpasset kost
Egenomsorg
o Af og påklædning
o Kropspleje
o Toilet
o Spise og drikke
Socialt liv
o Samspil og kontakt
o Relationer og netværk
o Deltagelse i sociale fællesskaber








o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter
Sundhed
o Helbredsforhold
o Kostvaner og livsførelse
o Medicinsk behandling
o Seksualitet
Kommunikation
o Særlig kommunikativ indsats
o Særligt støttende samtale
Mobilitet
o Gang og bevægelse
o Fin og grov motorik
o Færden med transportmidler
Samfundsliv
o Beskæftigelse og uddannelse
o Bolig
o Privat økonomi

Vedrørende samarbejde med myndigheder:
 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen
 Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en
gang årligt.
 Samarbejde med pårørende og andre relevante
eksterne parter.
Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens
tilstand, som kræver særlig opmærksomhed og eventuel
tilpasning af ydelsen.
4. Takststruktur

For alle takstniveauer gælder:
 Tilbuddet er døgndækket
 Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men
der kan være enkelte afdelinger, hvor der er
sovende rådighedsvagt om natten.
 Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i
dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke
omfatter dagtilbud.
 Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker
på baggrund af en generel vurdering af borgerens
samlede støttebehov og støttens karakter.
 De forskellige takstniveauer afspejler de
personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til
borgerens samlede støttebehov.

Takstniveau 1 – 2:
Kr. 1.737,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 2.201,- pr. døgn (P/L 2020)
Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i
forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
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Takstniveau 3-4:
Kr. 2.640,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.035,- pr. døgn (P/L 2020)
Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 5-6-7:
Kr. 3.352,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.801,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 4.223,- pr. døgn (P/L 2020)
Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Taksniveau 8-9-10*:
Kr. 4.694,- pr døgn (P/L 2020)
Kr. 5.218,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 5.807,- pr. døgn (P/L 2020)
Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
*Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af
flere grunde:
- Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer
- Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne
- Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger.
Der beregnes kr. 417 pr. ekstra støttetime (P/L 2020)

For målgruppen vil der typisk ske indplacering
på niveau 1 -6
5. Afdelinger og
pladser

Målgruppen placeres som oftest på følgende afdeling:
Grankoglen 1: 8 pladser.
Grankoglen 3: 8 pladser
Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske
rammer.

6. Muligheder for tilkøb
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For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er
der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig
skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141
handleplan.

YDELSESBESKRIVELSE

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Målgruppe: Borgere med Prader Willi Syndrom (PWS)
Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
Tlf.: 7847 7170
suaspe@rm.dk ▪ www.sua.rm.dk
1. Mål- og
aldersgruppe

Borgere over 18 år med Prader Willi Syndrom
(PWS):
Foruden PWS er det kendetegnende for de borgere, der
kan profitere af tilbuddet, at der er stor kompleksitet i
borgerens liv. Der kan både være tillægsdiagnoser eller
andre forhold, der har indflydelse på borgerens samlede
livssituation, herunder:
 Fysiske problemstillinger
 Psykiatriske diagnoser
 Tillægshandicaps som for eksempel
o Personlighedsforstyrrelser
o Hjerneskader
o Opmærksomhedsforstyrrelser
 Adfærdsproblematikker

2. Lovgrundlag

Lov om Social Service § 107 – Midlertidigt ophold
Lov om Social Service § 108 – Længerevarende ophold

3. Kerneydelse

Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL § 141
handleplan. Der udarbejdes en individuel plan.
Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og
muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og
aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen.
Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer
og hvilken betydning disse har for borgerens livskvalitet:








Praktiske opgaver i hjemmet
o Praktiske opgaver
o Indkøb
o Individuelt tilpasset kost
Egenomsorg
o Af og påklædning
o Kropspleje
o Toilet
o Spise og drikke
Socialt liv
o Samspil og kontakt
o Relationer og netværk
o Deltagelse i sociale fællesskaber
o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter
Sundhed
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o Helbredsforhold
o Kostvaner og livsførelse
o Medicinsk behandling
o Seksualitet
Kommunikation
o Særlig kommunikativ indsats
o Særligt støttende samtale
Mobilitet
o Gang og bevægelse
o Fin og grov motorik
o Færden med transportmidler
Samfundsliv
o Beskæftigelse og uddannelse
o Bolig
o Privat økonomi

Vedrørende samarbejde med myndigheder:
 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen
 Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en
gang årligt.
 Samarbejde med pårørende og andre relevante
eksterne parter.
Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens
tilstand, der kræver særlig opmærksomhed og eventuel
tilpasning af ydelsen.
4. Takststruktur

For alle takstniveauer gælder:
 Tilbuddet er døgndækket
 Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men
der kan være enkelte afdelinger, hvor der er
sovende rådighedsvagt om natten.
 Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i
dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke
omfatter dagtilbud.
 Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker
på baggrund af en generel vurdering af borgerens
samlede støttebehov og støttens karakter.
 De forskellige takstniveauer afspejler de
personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til
borgerens samlede støttebehov.
Takstniveau 1 – 2:
Kr. 1.876,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 2.348,- pr. døgn (P/L 2020)
Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i
forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 3-4:
Kr. 2.795,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.197,- pr. døgn (P/L 2020)
Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
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vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 5-6-7:
Kr. 3.518,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.975,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 4.405,- pr. døgn (P/L 2020)
Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Taksniveau 8-9-10*:
Kr. 4.884,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 5.417,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 6.016,- pr. døgn (P/L 2020)
Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
*Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af
flere grunde:
- Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer
- Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne
- Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger.
Der beregnes kr. 417 pr. ekstra støttetime (P/L 2020)

For målgruppen vil der typisk ske indplacering
på niveau 3-6
5. Afdelinger og
pladser

Målgruppen placeres som oftest på følgende afdeling:
Grankoglen 2 i Allingåbro: 6 pladser.
Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske
rammer.

6. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er
der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks til særlig
skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141
handleplan.
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YDELSESBESKRIVELSE

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Målgruppe: Borgere med Prader Willi syndrom (PWS)
Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
Tlf. 7847 7170
suaspe@rm.dk
www.sua.rm.dk
1. Mål- og
aldersgruppe

Borgere over 18 år med Prader Willi Syndrom
(PWS):
Foruden PWS er det kendetegnende for de borgere, der
kan profitere af tilbuddet, at der er stor kompleksitet i
borgens liv. Der kan både være tillægsdiagnoser eller
andre forhold, der har indflydelse på borgerens samlede
livssituation herunder:






Fysiske problemstillinger
Psykiatriske diagnoser
Tillægshandicaps som for eksempel:
o Personlighedsforstyrrelser
o Hjerneskader
o Opmærksomhedsforstyrrelser.
Adfærdsproblematikker

Målgruppen har behov for at blive fulgt og guidet af
personalet i mange henseender. Det er ligeledes
kendetegnende for målgruppen, at borgerne har behov for
en omfattende, koordineret og helhedsorienteret
pædagogisk støtte.
2. Lovgrundlag

Lov om social service § 104 – Aktivitets- og samværstilbud

3. Kerneydelse

Den pædagogiske indsats tager afsæt i den kommunale
handleplan efter SEL §141.
Der udarbejdes en aktivitets- og beskæftigelsesplan
sammen med borgeren, som bliver en del af den samlede
individuelle plan med mål og delmål, således at:
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Borgeren bliver set og respekteret for de
individuelle behov og forudsætninger
Borgeren motiveres i forhold til egne interesser og
færdigheder
Borgeren støttes i at udnytte sine evner i forhold til
uddannelse og beskæftigelse
Borgerens selvværd og tro på egne evner styrkes.
Der sikres en meget højt struktureret hverdag
præget af en høj grad af forudsigelighed og




genkendelighed tilpasset den enkeltes behov.
Borgeren styrkes fysisk gennem udviklende og
vedligeholdende motion.
Borgerens kommunikative kompetencer
understøttes og udvikles.

Der udarbejdes statusbeskrivelser til de respektive
kommuner og afholdes statusmøder efter behov og mindst
en gang om året. Møderne finder almindeligvis sted
sammen med døgntilbuddet.
4. Takststruktur

Takstniveau 3:
Kr. 633 pr. døgn (P/L 2020)






Takstniveauet er minimumsniveauet for, at
borgeren kan indgå i dagtilbuddet.
Støttebehovet kan overstige mulighederne i
takstniveauet på baggrund af en generel vurdering
af borgerens samlede støttebehov og støttens
karakter.
Støttebehovet påvirkes herunder af hensynet til
personalets sikkerhed i forbindelse med
konfliktsituationer.
Det endelige takstniveau afspejler de
personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til
borgerens samlede støttebehov.

Der beregnes kr. 417 pr. ekstra støttetime. (P/L 2020)
5. Afdelinger og
pladser

Målgruppen indgår i dagtilbud på følgende afdeling:
Grankoglerne 11 pladser, Granbakkevej 22, 8961
Allingåbro.

6. Muligheder for
tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er
der mulighed for, at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig
skærmning eller individuelle indsatser jf. SEL § 141
handleplan.

Side 17

YDELSESBESKRIVELSE

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Målgruppe: Borgere med udviklingshæmning og problemskabende
adfærd
Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
Tlf:. 7847 7170
suaspe@rm.dk ▪ www.sua.rm.dk
1. Mål- og
aldersgruppe

Borgere over 18 år med udviklingshæmning og
problemskabende adfærd
Borgere med udviklingshæmning af varierende grad.
Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende for de
borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er stor
kompleksitet i borgerens liv. Der kan være
tillægsdiagnoser samt andre forhold, der har indflydelse på
borgerens samlede livssituation herunder:







Fysiske problemstillinger
Psykiatriske diagnoser
Tillægshandicaps som for eksempel
o Personlighedsforstyrrelser
o Hjerneskader
o Opmærksomhedsforstyrrelser
Adfærdsproblematikker
Misbrugsproblematikker

2. Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83 til 87 – Bostøtte

3. Kerneydelse

Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL § 141
handleplan. Der udarbejdes en individuel plan.
Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og
muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og
aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen.
Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer,
og hvilken betydning disse har for borgerens livskvalitet:
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Praktiske opgaver i hjemmet
o Praktiske opgaver
o Indkøb
o Individuelt tilpasset kost
Egenomsorg
o Af og påklædning
o Kropspleje
o Toilet










o Spise og drikke
Socialt liv
o Samspil og kontakt
o Relationer og netværk
o Deltagelse i sociale fællesskaber
o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter
Sundhed
o Helbredsforhold
o Kostvaner og livsførelse
o Medicinsk behandling
o Seksualitet
Kommunikation
o Særlig kommunikativ indsats
o Særligt støttende samtale
Mobilitet
o Gang og bevægelse
o Fin og grov motorik
o Færden med transportmidler
Samfundsliv
o Beskæftigelse og uddannelse
o Bolig
o Privat økonomi

Vedrørende samarbejde med myndigheder:
 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen
 Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en
gang årligt.
 Samarbejde med pårørende og andre relevante
eksterne parter.
Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens
tilstand, som kræver særlig opmærksomhed og eventuel
tilpasning af ydelsen.
4. Takststruktur

For alle takstniveauer gælder:
 Tilbuddet er døgndækket
 Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men
der kan være enkelte afdelinger, hvor der er
sovende rådighedsvagt om natten.
 Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i
dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke
omfatter dagtilbud.
 Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker
på baggrund af en generel vurdering af borgerens
samlede støttebehov og støttens karakter.
 De forskellige takstniveauer afspejler de
personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til
borgerens samlede støttebehov.
Takstniveau 1 – 2:
Kr. 1.737,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 2.201,- pr. døgn (P/L 2020)
Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i
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forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 3-4:
Kr. 2.640,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.035,- pr. døgn (P/L 2020)
Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 5-6-7:
Kr. 3.352,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.801,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 4.223,- pr. døgn (P/L 2020)
Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Taksniveau 8-9-10*:
Kr. 4.694,- pr døgn (P/L 2020)
Kr. 5.218,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 5.807,- pr. døgn (P/L 2020)
Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
*Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af
flere grunde:
- Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer
- Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne
- Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger.
Der beregnes kr. 417 pr. ekstra støttetime (P/L 2020)

For målgruppen vil der typisk ske indplacering
på niveau 3, 4, eller 5
5. Afdelinger og
pladser

Målgruppen placeres som oftest på følgende afdelinger:
Mosetoft, Viborg: 12 pladser
Nørholms afdeling B, Herning: 9 pladser
Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske
rammer.

6. Muligheder for tilkøb
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For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er
der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks til særlig
skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141
handleplan.

YDELSESBESKRIVELSE

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Målgruppe: Borgere med udviklingshæmning og problemskabende
adfærd
Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
Tlf:. 7847 7170
suaspe@rm.dk ▪ www.sua.rm.dk
1. Mål- og
aldersgruppe

Borgere over 18 år med udviklingshæmning og
problemskabende adfærd
Borgere med udviklingshæmning af varierende grad.
Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende for de
borgere, der kan profitere af tilbuddet, at der er stor
kompleksitet i borgerens liv. Der kan være i form af
tillægsdiagnoser samt andre forhold, der har indflydelse på
borgerens samlede livssituation. Herunder:







Fysiske problemstillinger
Tillægshandicaps som for eksempel
o Personlighedsforstyrrelser
o Hjerneskader
o Opmærksomhedsforstyrrelser
Adfærdsproblematikker
Misbrugsproblematikker
Dom for kriminalitet

2. Lovgrundlag

Lov om Social Service § 107 – Midlertidigt ophold
Lov om Social Service § 108 – Længerevarende ophold

3. Kerneydelse

Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens SL § 141
handleplan. Der udarbejdes en individuel plan.
Støtten har til sigte at udvikle borgerens evner og
muligheder for at leve et godt liv, hvor ansvar og
aktiviteter tilpasses borgerens faktiske formåen.
Kerneydelsen tager udgangspunkt i følgende syv temaer
og hvilken betydning disse har for borgerens livskvalitet:






Praktiske opgaver i hjemmet
o Praktiske opgaver
o Indkøb
o Individuelt tilpasset kost
Egenomsorg
o Af og påklædning
o Kropspleje
o Toilet
o Spise og drikke
Socialt liv
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o Samspil og kontakt
o Relationer og netværk
o Deltagelse i sociale fællesskaber
o Rekreative aktiviteter /fritidsaktiviteter
Sundhed
o Helbredsforhold
o Kostvaner og livsførelse
o Medicinsk behandling
o Seksualitet
Kommunikation
o Særlig kommunikativ indsats
o Særligt støttende samtale
Mobilitet
o Gang og bevægelse
o Fin og grov motorik
o Færden med transportmidler
Samfundsliv
o Beskæftigelse og uddannelse
o Bolig
o Privat økonomi

Vedrørende samarbejde med myndigheder:
 Udarbejdelse af statusbeskrivelser til kommunen
 Afholdelse af statusmøder efter behov og mindst en
gang årligt.
 Samarbejde med pårørende og andre relevante
eksterne parter.
Det vurderes løbende, om der er forhold i borgerens
tilstand, der kræver særlig opmærksomhed og eventuel
tilpasning af ydelsen.
4. Takststruktur

For alle takstniveauer gælder:
 Tilbuddet er døgndækket
 Der er som udgangspunkt vågen nattevagt, men
der kan være enkelte afdelinger, hvor der er
sovende rådighedsvagt om natten.
 Det forudsættes, at borgeren er indskrevet i
dagtilbud eller uddannelse, da døgntaksten ikke
omfatter dagtilbud.
 Indplacering af borgerne på takstniveauerne sker
på baggrund af en generel vurdering af borgerens
samlede støttebehov og støttens karakter.
 De forskellige takstniveauer afspejler de
personaleressourcer, der er nødvendige i forhold til
borgerens samlede støttebehov.
Takstniveau 1 – 2:
Kr. 1.876,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 2.348,- pr. døgn (P/L 2020)
Let vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte vurderet i
forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
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Takstniveau 3-4:
Kr. 2.795,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.197,- pr. døgn (P/L 2020)
Moderat vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Takstniveau 5-6-7:
Kr. 3.518,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 3.975,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 4.405,- pr. døgn (P/L 2020)
Omfattende vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
Taksniveau 8-9-10*:
Kr. 4.884,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 5.417,- pr. døgn (P/L 2020)
Kr. 6.016,- pr. døgn (P/L 2020)
Massiv vejledning, guidning, hjælp og fysisk støtte
vurderet i forhold til:
Praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg, socialt liv,
sundhed, kommunikation, mobilitet og samfundsliv
*Det samlede støttebehov kan overstige mulighederne i takstniveau 10 af
flere grunde:
- Personalets sikkerhed i forbindelse med konfliktsituationer
- Ekstraordinær støtte for eksempel i nattetimerne
- Arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med forflytninger.
Der beregnes kr. 417 pr. ekstra støttetime (P/L 2020)

For målgruppen vil der typisk ske indplacering
på niveau 3-7
5. Afdelinger og
pladser

Målgruppen placeres som oftest på følgende afdelinger:
Egegården og Askegården, Randers SØ: 16 pladser
Mosetoft, Viborg: 8 pladser
Nørholm, Herning: 23 pladser
Placering kan efter konkret aftale ske i andre fysiske
rammer.

6. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er
der mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til særlig
skærmning eller individuelle indsatser jf. SL § 141
handleplan..
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YDELSESBESKRIVELSE

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
Målgruppe: Udviklingshæmmede med problemskabende adfærd
Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
Tlf. 7847 7170
suaspe@rm.dk
www.sua.rm.dk
1. Mål- og aldersgruppe

Borgere over 18 år med udviklingshæmning og
problemskabende adfærd
Borgere med udviklingshæmning, af varierende grad.
Foruden udviklingshæmning er det kendetegnende, for
de borgere, der kan profitere af et tilbuddet, at der er
stor kompleksitet i borgerens liv. Der kan både være
tillægsdiagnoser samt andre forhold, der har indflydelse
på borgerens samlede livssituation herunder:








Fysiske problemstillinger
Psykiatriske diagnoser
Tillægshandicaps som for eksempel:
o Personlighedsforstyrrelser
o Hjerneskader
o Opmærksomhedsforstyrrelser
Adfærdsproblematikker
Misbrugsproblematikker
Dom for kriminalitet

Målgruppen har et stort behov for at blive fulgt og guidet
af personalet i alle henseender. Det er ligeledes
kendetegnende for målgruppen, at borgerne har behov
for en omfattende til massiv, koordineret og
helhedsorienteret pædagogisk støtte.
Enkelte borgere vil f.eks. kunne klare et skånejob under
de rigtige forudsætninger og med den rigtige opfølgning.
Hovedparten vil dog aldrig få tilknytning til det ordinære
arbejdsmarked.
2. Lovgrundlag

Lov om social service § 104 – Aktivitets- og
samværstilbud
Der er mulighed for indskrivning under Lov om social
service § 103 – Beskyttet beskæftigelse.

3. Kerneydelse
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Den pædagogiske indsats tager afsæt i den kommunale
handleplan efter SEL §141.
Der udarbejdes en aktivitets- og beskæftigelsesplan
sammen med borgeren, som bliver en del af den samlede
individuelle plan med mål og delmål, således at:







Borgeren bliver set og respekteret for de
individuelle behov og forudsætninger
Borgeren motiveres i forhold til egne interesser og
færdigheder
Borgeren støttes i at udnytte sine evner i forhold
til uddannelse og beskæftigelse
Borgerens selvværd og tro på egne evner styrkes.
Der sikres en struktureret hverdag med
forudsigelighed og genkendelighed tilpasset den
enkeltes behov.

Den praktiske organisering og de faktiske aktiviteter kan
varierer over tid og er afhængig af lokalitet.
Der udarbejdes statusbeskrivelser til de respektive
kommuner og afholdes statusmøder efter behov og
mindst en gang om året. Møderne finder almindeligvis
sted sammen med døgntilbuddet.
4. Takststruktur

Takstniveau 3:
Kr. 633 pr. døgn (P/L 2020)






Takstniveauet er minimumsniveauet for, at
borgeren kan indgå i dagtilbuddet.
Støttebehovet kan overstige mulighederne i
takstniveauet på baggrund af en generel
vurdering af borgerens samlede støttebehov og
støttens karakter.
Støttebehovet påvirkes herunder af hensynet til
personalets sikkerhed i forbindelse med
konfliktsituationer.
Det endelige takstniveau afspejler de
personaleressourcer, der er nødvendige i forhold
til borgerens samlede støttebehov.

Der beregnes kr. 417 pr. ekstra støttetime. (P/L 2020)
5. Afdelinger og pladser

Målgruppen indgår i dagtilbud på følgende afdelinger:
Nørholm Kollegiet – Afdeling DB: 18 pladser
Allingevej 6, 7400 Herning.
Granbakken – Afdeling Gården: 20 pladser
Nedergårdsvej 8, 8960 Randers SØ.
Mosetoft – Aktivitets- og samværstilbud: 22 pladser
Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg.

6. Muligheder for tilkøb

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er
der mulighed for, at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. til
særlig skærmning eller individuelle indsatser jf. SEL §
141 handleplan.
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Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Psykiatri og Social

Samsøvej 10 A, 8382 Hinnerup
www.sua.rm.dk

