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1. Mål- og aldersgruppe Unge indenfor normalområdet mellem 13-18 (23) år med 

Autisme Spektrum Forstyrrelser.  

Nogle af disse unge kan have diagnoser eller symptomer på 
 Adfærdsforstyrrelser 
 ADHD
 OCD
 Tourette 
 Selvskadende adfærd
 Misbrugsproblematikker

2. Lovgrundlag Lov om social service § 66 stk. 1, nr. 6

3. Kerneydelse Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale 
§ 140 handleplan.

Afhængig af den enkeltes støttebehov og takstindplacering 
kan den faglige indsats bl.a. indeholde:

Vedrørende den unge: 

 Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i den 
enkeltes ressourcer, behov og begrænsninger. Den 
pædagogiske metode bygger på autismepædagogik 
med baggrund i autismepilotuddannelsen. Derudover 
er der fokus både på den ressourcefokuserede og Low 
arousal tilgang, med henblik på at fremme udvikling 
hos den enkelte, forbygge konfliktsituationer, samt at 
give den unge mestringsstrategier til at håndtere kon-
flikter når disse opstår.

 Der ydes omsorg, støtte og vejledning i de daglige 
gøremål, således at der løbende opnås en større grad 
af selvhjulpethed, selvstændighed og indsigt i egen 
fremtid. I dette tilbud er der særligt fokus på at forbe-
rede den unge til voksentilværelsen. 

 I den pædagogiske indsats arbejdes der aktivt med at 
understøtte, at den unge følger sit uddannelses- eller 
beskæftigelsestilbud.

 Struktur og forudsigelighed i hverdagen ved brug af 
visuelle støttesystemer.

 I fritiden tilbydes der inden – og udendørsaktiviteter, 

YDELSESBESKRIVELSE



Psykiatri og Social
Viborg

tilpasset den enkeltes interesser og ressourcer. 
 Der afholdes ugentligt individuelle samtaler, hvor bru-

gerinddragelse vægtes højt.

Samarbejde med myndigheden:

 Opfølgningsmøde efter 3 måneder
 Udarbejdelse af individuel plan, der fremsendes forud 

afholdelse af 2 årlige konferencer.
 Tæt samarbejde om den enkelte med UU vejlederen.
 Resultatdokumentation, opstart og opfølgning.

Samarbejde med familie/netværk:

 Stort fokus på inddragelse af, samt støtte til kontakt 
til forældre og primære netværk. Indsatsen tilbyder 
forældre og primære netværk introduktion i værktøjer 
til at kunne håndtere relationen med den unge med 
Autisme Spektrum Forstyrrelse.  

 Invitation til 2 årlige konferencer, sammen med den 
kommunale rådgiver.

 Pårørende arrangementer, samt fælles temadage for 
pårørende.

 Samarbejde med eksterne konsulenter efter behov.
 Der vil være mulighed for deltagelse i et kontaktud-

valg, der har til formål at styrke forældresamarbejde.

Eksterne konsulenter:

 Psykiater
 Psykologer
 Øvrige speciallæger
 Sagssupervision.
 Konsulenter fra Autismefokus

Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten: 

 Tøj - og lommepenge, gaver, kostgodtgørelse efter 
gældende regler

 Evt. specialkost
 Eget værelse med basisinventar
 Medicin (unge som modtager uddannelseshjælp/pen-

sion afholder dog selv udgifter til medicin) 
 Ledsagelse til læge, tandlæge, specialister, frisør o.l.
 Der tilbydes hjemtransport max 2 gange pr. måned 

op til 100 km uden for Region Midtjylland (unge som 
modtager uddannelseshjælp/pension afholder dog 
selv udgifter til hjemtransport). Transporten aftales 
med institutionen.

4. Takststruktur Der er muligheder for indskrivning på 9 takstniveauer, som 
aftales ved indskrivning og med mulig evaluering ved konfe-
rencerne. 

Valg af takstniveauet afhænger af: 
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 Graden af individuel støtte og/ eller guidning til 
dagliglivsførelse

 Gruppestørrelsen som den enkelte kan fungere i. Jo 
mindre gruppe jo højere takstniveau

 Graden af skærmningsbehov for at minimere frustra-
tioner og konfliktskabende adfærd.

Taksten er under forudsætning af, at der modtages et dagtil-
bud i dagtimerne.

For alle takstniveauer gælder, at indsatsen skal bidrage til at 
barnet/den unge oplever en større grad af mestring af socia-
le, fysiske og kognitive udfordringer. At den enkelte oplever 
en øget livskvalitet ved at tilværelsen opleves overskuelig og 
meningsfuld.

Indsatsen forventer ikke at indskrive unge under takstniveau 
4, grundet målgruppens støttebehov. 

Takstniveau 4: Kr. 3.727 (P/L 2019)
Behov for specialpædagogisk indsats til de fleste daglige op-
gaver og aktiviteter. Der skal ydes personlig støtte og guid-
ning i forbindelse med aktiviteter med andre.

Takstniveau 5: Kr. 4.419 (P/L 2019) 
Behov for betydelig specialpædagogisk indsats til mange af 
de daglige opgaver og aktiviteter. Betydelig hjælp, vejled-
ning, guidning og tæt støtte ved aktiviteter med andre. 

Takstniveau 6: Kr. 5.233 (P/L 2019) 
Behov for omfattende specialpædagogisk indsats til de fleste 
daglige opgaver og aktiviteter. Omfattende hjælp, vejled-
ning, guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med an-
dre. Sjældent behov for skærmning.

Takstniveau 7: Kr. 6.066 (P/L 2019) 
Behov for meget omfattende specialpædagogisk indsats til 
de fleste daglige opgaver og aktiviteter. Meget omfattende 
hjælp, vejledning, guidning og tæt fysisk støtte ved aktivite-
ter med andre. Periodevis behov for skærmning.

Takstniveau 8: Kr. 6.998 (P/L 2019) 
Behov for massiv specialpædagogisk indsats til de fleste dag-
lige opgaver og aktiviteter. Massiv hjælp, vejledning, guid-
ning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med andre. I høj 
grad behov for skærmning i dagtimerne. 

Takstniveau 9: Kr. 8.112(P/L 2019)
Massiv og gennemgribende specialpædagogisk indsats til alle 
daglige opgaver og aktiviteter. Massiv hjælp, vejledning, in-
dividuel guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med an-
dre. Massivt behov for individuelt skærmning i dagtimerne. I 
tidsmæssigt afgrænsede perioder mulighed for skærmning 
om natten. 
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Niveauet aftales ved indskrivning.

For alle takstniveauer gælder, at tilbud er døgndækket med 
rådighedsvagt. Efter aftale kan der også være tale om vågen 
nattevagt.
 

5. Afdelinger og pladser Overgangen (takstniveau 4-9) beliggende i Viborg, 7 plad-
ser, heraf 2 fleksible pladser. Specialiseret i unge med Autis-
me Spektrum Forstyrrelser, adfærdsproblematikker og/eller 
psykiske forstyrrelser. Overgangen ligger i et boligområde 
tæt på naturarealer.
Personalegruppen er sammensat af pædagoger og medhjæl-
pere. 

6. Muligheder for tilkøb  Ekstra pædagogisk personale
 Observations- og udredningsforløb 
 Individuel tilrettelagte samtale – og terapiforløb, samt 

gruppeforløb
 Overvåget/støttet samvær
 Støtte- og kontaktpersonfunktion
 Supervision og undervisning af fagpersoner
 Ledsagerbetaling og kørsel i institutionens bus, trans-

port og hjemrejse mere end gennemsnitlig to gange 
om måneden inden for Region Midtjylland eller over 
100 km uden for Region Midtjylland

 Tilkøb af individuelle foranstaltninger, som ikke er be-
skrevet i denne ydelse.

 Kompensation for manglende dagtilbud


