
 

ESDH 1-30-73-58-14 

 

Psykiatri og Social
Viborg

 
 

Psykiatri og Social
Viborg

 
 

 
Specialområde Børn og Unge (SBU)  
Målgruppe: Midlertidig botilbud til voksne op til 25 år med gennemgri-
bende udviklingsforstyrrelse og/eller fysisk funktionsnedsættelser 
og/eller psykiske vanskeligheder - Kløvhøj 
Sindalsvej 30, 8240 Risskov 
Tel. 7847 8500 
sbu@ps.rm.dk 
www.sbu.rm.dk 

Version 2019 
1. Mål- og aldersgruppe 
 

Målgruppen omfatter unge mellem 18 år og 25 år med psyki-
ske og fysiske funktionsnedsættelse samt psykosociale van-
skeligheder. Derudover kan der være tale om unge med pro-
blematikker indenfor følgende diagnoser: 

 
 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse 
 Adfærdsforstyrrelser  
 ADHD 
 OCD 
 Tourette  
 Gennemgribende eller specifikke udviklingsforstyrrel-

ser 
 

 
2. Lovgrundlag Lov om social service § 107 (midlertidigt botilbud) 

 
3. Kerneydelse 
 

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 
141 handleplan. 
 
Vedrørende den unge: 
 

 En pædagogisk indsats, hvor der tages udgangspunkt 
i den enkelte unges behov, ressourcer og begræns-
ninger  

 Struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvor der ved 
behov gøres brug af piktogrammer og dag-/ugetavler 

 I fritiden tilbydes efter den enkeltes ressourcer og in-
teresser inden- og udendørsaktiviteter 

 Guidning/støtte/hjælp i forhold til almindelig daglig 
livsførelse. (Såfremt en beboer på grund af sit handi-
cap ikke kan varetage rengøring selvstændigt, eller 
med bistand fra personale – tilbydes dette svarende 
til, hvad personer i eget hjem modtager som praktisk 
støtte) 

 Selvstændighedstræning i forhold til at kunne vareta-
ge basale opgaver i egen bolig 

 Støtte til aktiviteter på og uden for institutionen 
 Vedligeholdelse af indlærte færdigheder 
 Udvikling og støtte til kommunikative kompetencer 

YDELSESBESKRIVELSE 



 
 

 

 Støtte til selvforståelse og spejling af følelser/tanker 
 

 Brugerinddragelse vægtes højt, hvorfor der bl.a. af-
holdes individuelle samtaler 

 Afklaring af fremtidig støtte behov. 
 

Vedrørende samarbejde med myndighed: 
 

 Opfølgningsmøde efter 3 måneder 
 Udarbejdelse af individuel plan, med udgangspunkt i 

den kommunale § 141 handleplan. Individuel plan 
fremsendes forud konferencer 

 Resultatdokumentation 
 Konferencer 2 gange årligt 
 Understøtter udredning til VUM. 

 
Vedrørende kontakt med familie/netværk: 
 

 Støtte til kontakt til familie og primære sociale net-
værk 

 Arrangementer for pårørende. 
 
Vedrørende samarbejde med eksterne konsulenter: 
 

 Pædiater 
 Diætister 
 Psykiater 
 Specialtandlæge 
 Samarbejde med jobcenter, herunder UU vejlednin-

gen.  
 
Øvrige udgifter under opholdet, som er inkluderet i taksten: 
 

 Eget værelse med basis inventar 
 Adgang til fælles pc-rum 
 Internetadgang 
 Adgang til motionsrum og kreativt værksted 
 1 ugentlig fritidsaktivitet 
 Deltagelse i fællesaktiviteter 

 
Beboeren skal selv dække udgifterne til: 
 

 Kost, tøjpenge, lommepenge og medicin 
 Hjemtransport 
 Ikke planlagte aktiviteter i afdelingen, fx ture ud af 

huset efter eget ønske 
 Der beregnes egenbetaling i forhold til botilbuddet 

 
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:  
 

 Graden af behov for individuel støtte og/ eller guid-



 
 

 

ning 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 det, at indsatsen skal bidrage 
til at den unge oplever en øget mestring af sociale, følelses-
mæssige, fysiske og kognitive udfordringer. At de oplever en 
øget livskvalitet, at tilværelsen opleves overskuelig og me-
ningsfuld, samt at den unge modtager den hjælp og støtte, 
der er behov for til at varetage personlig pleje.  
 
Takstniveau 1: Kr. 2.370 (P/L 2019) 
Behov for let specialpædagogisk indsats til nogle opgaver og 
aktiviteter. Den unge har høj grad af selvhjulpethed omkring 
almindelig daglig livsførelse og kan indgå i aktiviteter med 
andre med støtte i form af verbal guidning.  
 
Takstniveau 2: Kr. 2.775 (P/L 2019) 
Behov for moderat specialpædagogisk indsats til de nogle 
opgaver og aktiviteter. Behov for moderat støtte og vejled-
ning, og er til en vis grad selvhjulpen. Tilbud om guidning i 
forbindelse med almindelig daglig livsførelse, samt i en min-
dre grad støtte i forbindelse med aktiviteter med andre. 
 
Takstniveau 3: Kr. 3.133 (P/L 2019) 
Behov for nogen specialpædagogisk indsats til de fleste op-
gaver og aktiviteter. Nogen behov for støtte og vejledning, 
guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse. Be-
hov for nogen grad af støtte i forbindelse med aktiviteter 
med andre. 
 
Takstniveau 4: Kr. 3.629 (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. 4.321 (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. 5.134 (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. 5.966 (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. 6.899 (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. 8.023 (P/L 2019) 
Massiv og gennemgribende specialpædagogisk indsats til alle 
daglige opgaver og aktiviteter. Massiv hjælp, vejledning, 
individuel guidning og tæt fysisk støtte ved aktiviteter med 
andre. Massivt behov for individuelt skærmning i dagtimerne. 
I tidsmæssigt afgrænsede perioder mulighed for skærmning 
om natten. 
 
Niveauet aftales ved indskrivning. 
 
For alle takstniveauer gælder, at Strandhuset er døgndækket 
med minimum en rådighedsnattevagt. 
På alle de andre afdelinger er udgangspunkt vågen natte-
vagt. 
 

5. Afdelinger og pladser  Kløvhøj Dalstrup v/Grenaa, 4 pladser. Specialiseret til børn 
og unge med generel retardering og svære tilpasningspro-
blemer. Personalegruppen er sammensat af pædagoger, stu-
derende og medhjælpere. 
 
 

6. Muligheder for tilkøb 
 

 Ekstra pædagogisk personale efter konkret vurdering 
 Psykologisk udredning 
 Individuelle terapiforløb og samtaler 
 Ledsagelse til aktiviteter, der ikke er inkluderet i tak-

sten 
 Støtte til familiesamvær på institutionen eller ledsa-

gelse til besøg hos pårørende 
 Øvrige individuelle foranstaltninger, som ikke er be-

skrevet i denne ydelsesbeskrivelse 
 Kompensation for manglende dagtilbud. 
 

 


