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Ydelsespakker for døgntilbud, dagtilbud og bostøtte på
handicapområdet i Skanderborg Kommune
Landsbyen Sølund inkl. Bavnebjerg og Bostederne Skanderborg
Målgruppen er voksne med psykiske- og/eller fysiske funktionsnedsættelser i varierende grad.
Målgruppen kendetegnes ved betydelig variation i støttebehov fra få timers let støtte om ugen
til fuldstændig støtte hele døgnet.
Støttebehovet vurderes med afsæt i
VUM-kategorierne:





B = Let (en smule, lidt)
C = Moderat (middel, noget)
D = Stort (omfattende, meget)
E = Fuldstændig (vidtgående,
massiv, gennemgribende og
fuldstændig)

Niveauerne i indsatsen kan illustreres
som i Fælles Sprog terminologi, hvor
VUM-kategori B er lig med
funktionsniveau 1, kategori C er lig
med funktionsniveau 2, osv.
På tilbuddene løses kerneopgaven tværfagligt med forskellig inddragelse af pædagogisk og
sundhedsfagligt personale.
For alle pakker gælder det, at indsatsen skal bidrage til, at borgeren oplever øget mestring af
sociale, emotionelle, fysiske, psykiatriske og kognitive udfordringer. Indsatsen skal således
bidrage til, at borgeren oplever tilværelsen som overskuelig og meningsfuld, samt modtager
den nødvendige støtte og praktiske hjælp til at varetage personlig pleje og til at opnå struktur
på dagligdagen. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor udvikling og vedligehold af
færdigheder går hånd i hånd med kompensation for det, der ikke kan læres.
De fleste borgere har både et botilbud/bostøtte og dagtilbud. Ydelsespakkebeskrivelsen
dækker både botilbud, dagtilbud og bostøtte. Der kan være fokus på forskellige områder, der
skal trænes i botilbuddet/bostøtten og dagtilbuddet. Miljøskifte kan i sig selv være et
væsentligt område at træne. I dagtilbud er konteksterne social samspil, fællesskab og aktivitet.
Beskrivelserne i ydelsespakkerne er vejledende. Den relevante ydelsespakke til hhv.
botilbud/bostøtte og dagtilbud vælges ud fra den samlede kompleksitet af problemer og behov,
som borgeren har, samt den tid, der er behov for støtte. En pakke kan således være sammensat
af elementer fra forskellige pakker og sker altid efter en konkret individuel vurdering.
Borgeren behøver således ikke at have behov for alle elementer i en pakke.
Ofte vil borgeren få samme pakke i botilbud/bostøtte og dagtilbud, men det kan variere alt
efter borgerens funktionsevne i den konkrete kontekst og de mål, der er sat.
1

De enkelte botilbud/bostøtten og dagtilbud udbyder det spænd af ydelsespakker, der er behov
for i tilbuddet. Det kan således være, at nogle af de lave eller de høje ydelsespakker ikke
udbydes i et konkret tilbud.
På hver afdeling vil der være en minimumsydelsespakke. Dette er med til at sikre den
nødvendige grundnormering dag, aften og nat til både direkte og indirekte støttetimer.
Minimumsydelsespakken dækker det minimumsstøttebehov, en borger har for at være i
målgruppen til tilbuddet.
I alle pakker indgår mulighed for pædagogisk ledsagelse, som kan være individuel eller i
grupper. Pædagogisk ledsagelse sker i det omfang, det er tilrettelagt i den enkelte borgers
indsats og i overensstemmelse med det behov borger i samarbejde med myndighed er vurderet
til.
I alle pakker indgår også tid til dokumentation, faglig sparring samt planlægning og
koordinering af indsatsen, samarbejde med pårørende og andre samarbejdsparter. Behovet for
dette vil oftest stige jo højere ydelsespakke, borgeren modtager.
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VUM-kategori

B

Botilbud/
bostøtte
Timer pr.
uge - til
og med
Botilbud/
bostøtte
I pakke 1
tildeles
tiden på
timebasis fra
1 til 7
timer

Dagtilbud

Pakke og indsats

Timer pr.
uge - til
og med

Dagtilbud
Til og
med 3,5
timer

Pakke 1
Let socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats til
enkelte daglige opgaver og aktiviteter
Borgeren har et udviklingspotentiale og har grundet nedsat
funktionsevne og/eller sociale problemer behov for let
rehabiliterende og kompenserende indsats.
Borgeren er kendetegnet ved let behov for:
 Vejledning i forhold til enkelte livsområder, fx
egenomsorg, økonomi, ADL (Almindelig Daglig
Livsførelse), forudsigelighed i hverdagen,
samarbejde med andre instanser, kommunikation
og praktiske opgaver i hjemmet og i dagtilbud
 Støtte til at skabe struktur i hverdagen fx ved
månedsplan
 Støtte til at vedligeholde færdigheder og strategier
 Vejledning for at forebygge ensomhed
 Støtte til at opsøge og fastholde
beskæftigelsesforløb, fritidsaktiviteter og nogle
sociale netværk

Dvs.:
pakke:
1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.5, 1.6 og
1.7

Borgeren er desuden kendetegnet ved:
 Kan være afhængig af kendte omgivelser for at
mestre sine færdigheder
 Selv at kunne opsøge hjælpen
 Ikke at have behov for støtte om natten i botilbud
Støtten kan gives enten individuelt tilrettelagt eller i
gruppetilbud.
Der er mulighed for pædagogisk ledsagelse
C

Botilbud/
bostøtte
Til og
med 10,5
eller til
og med
14 timer
Dvs.
pakke:
2.1 og 2.2

Dagtilbud
Til og
med 6
timer

Pakke 2
Moderat socialpædagogisk og sundhedsfaglig
indsats til nogle daglige opgaver og aktiviteter
Borgeren har et udviklingspotentiale og har grundet nedsat
funktionsevne og/eller sociale problemer behov for
moderat rehabiliterende og kompenserende indsats.
Borgeren er kendetegnet ved nogen behov for:
 Vejledning i forhold til flere livsområder, fx
egenomsorg, økonomi, ADL, forudsigelighed i
hverdagen, samarbejde med andre instanser,
kommunikation, praktiske opgaver i hjemmet og på
dagtilbud samt socialt liv
 Støtte til at skabe struktur i hverdagen fx ved
månedsplan, ugeplan og døgnrytmeplan
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D

Botilbud/
bostøtte
Til og
med 17,5
eller til
og med
21 timer

Støtte til at vedligeholde færdigheder og strategier
Vejledning for at forebygge ensomhed
Støtte til at opsøge og fastholde
beskæftigelsesforløb, fritidsaktiviteter og nogle
sociale netværk

Borgeren er desuden kendetegnet ved:
 At være afhængig af kendte omgivelser for at mestre
sine færdigheder
 Ikke altid at være i stand til selv at opsøge hjælpen
 Evt. at have manglende erkendelse af eget handicap
 Ikke at have behov for støtte om natten i botilbud
Støtten kan gives enten individuelt tilrettelagt eller i
gruppetilbud
Mulighed for pædagogisk ledsagelse
Dagtilbud
Til og
med 8,5
timer

Pakke 3
Stor socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats
til en del daglige opgaver og aktiviteter
Borgeren har et udviklingspotentiale og har grundet nedsat
funktionsevne og/eller sociale problemer behov for stor
rehabiliterende og kompenserende indsats.
Borgeren er kendetegnet ved stort behov for:
 Forudsigelighed og genkendelighed i struktur, dagog døgnrytme
 Støtte til kommunikation
 Hjælp til organisering, strukturering og håndtering
af de praktiske opgaver i hjemmet og på
dagtilbuddet
 Vejledning i ADL
 Hjælp til kontakt og samarbejde med andre
myndigheder og instanser
 Hjælp til fastholdelse i fritidsaktiviteter,
beskæftigelsesforløb og sociale netværk
 Hjælp til håndtering af økonomi
 Hjælp til medicinhåndtering
 Vågen nattevagt på botilbud

Dvs.
pakke 3.1
og 3.2

Borgeren er desuden kendetegnet ved:
 At være mobil
 At kunne færdes selvstændigt i kendte omgivelser
og i nærmiljøet
Mulighed for pædagogisk ledsagelse
Botilbud/
bostøtte
Til og
med 28
timer

Dagtilbud
Til og
med 11
timer

Pakke 4
Omfattende socialpædagogisk og sundhedsfaglig
indsats til de fleste daglige opgaver og aktiviteter
Borgeren har et udviklingspotentiale og har grundet nedsat
funktionsevne og/eller sociale problemer behov for
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Borgeren er kendetegnet ved omfattende behov for:
 Forudsigelighed og genkendelighed i struktur, dagog døgnrytme
 Støtte til kommunikation
 Hjælp til organisering, strukturering og håndtering
af enkelte ADL-områder
 Hjælp til kontakt til og samarbejde med andre
myndigheder og instanser
 Hjælp til fastholdelse i fritidsaktiviteter,
beskæftigelsesforløb og nogle sociale netværk
 Hjælp til håndtering af økonomi
 Hjælp til medicinhåndtering
 Vågen nattevagt på botilbud
Borgeren er desuden kendetegnet ved:
 At være mobil
 At kunne færdes selvstændigt i kendte omgivelser
og i nærmiljøet
 I meget begrænset omfang at benytte
kommunikative hjælpemidler
Mulighed for pædagogisk ledsagelse

D

Botilbud/
bostøtte
Til og
med 35
timer

Dagtilbud
Til og
med 13,5
timer

Pakke 5
Meget omfattende socialpædagogisk og
sundhedsfaglig indsats til de fleste daglige opgaver
og aktiviteter
Borgeren har et udviklingspotentiale og har grundet nedsat
funktionsevne og/eller sociale problemer behov for meget
omfattende rehabiliterende og kompenserende indsats.
Borgeren er kendetegnet ved samme behov som i
foregående ydelsespakke, samt meget omfattende behov
for:
 Støtte til at opretholde og vedligeholde netværk og
social kontakt til familie og venner
 Verbal støtte og vejledning til de fleste ADLområder
 Hjælp til medicinhåndtering
 Støtte og vejledning i forbindelse med borgerens
håndtering af følelsesliv og deltagelse i sociale
sammenhænge
 Vågen nattevagt i botilbud
Borgeren er desuden kendetegnet ved:
 At være fortrinsvis mobil og selv kunne håndtere
eventuelle hjælpemidler
 At kunne færdes selvstændigt i kendte omgivelser
 I begrænset omfang at have brug for
kommunikative hjælpemidler
Mulighed for pædagogisk ledsagelse
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E

Botilbud

Dagtilbud

Til og
med 42
timer

Til og
med 16
timer

Pakke 6
Fuldstændig. Vidtgående socialpædagogisk og
sundhedsfaglig indsats til de fleste daglige opgaver
og aktiviteter
Borgeren har et udviklingspotentiale og har grundet nedsat
funktionsevne og/eller sociale problemer behov for
vidtgående rehabiliterende og kompenserende indsats.
Borgeren er kendetegnet ved samme behov som i
foregående ydelsespakke, samt vidtgående behov for:
 Hjælp til alle ADL-områder
 Hjælp til medicinhåndtering
 Støtte og vejledning i forbindelse med håndtering af
følelsesudbrud
 Støtte, vejledning og guidning i sociale
sammenhænge
 Intervenerende konflikthåndtering
 Vågen nattevagt i botilbud
Borgeren er desuden kendetegnet ved:
 At eventuelle hjælpemidler håndteres med støtte fra
personale
 I nogen grad at have behov for støtte til at færdes i
kendte omgivelser, og oftest have behov for støtte i
sammenhænge væk fra nærområdet
 At have behov for individuelt tilrettelagt hjælp til
kommunikation, og have svært ved at give udtryk
for egne behov
Mulighed for pædagogisk ledsagelse

E

Botilbud

Dagtilbud

Til og
med 49
timer

Til og
med 18,5
timer

Pakke 7
Fuldstændig. Massiv socialpædagogisk og
sundhedsfaglig indsats til de fleste daglige opgaver
og aktiviteter
Borgeren har et udviklingspotentiale og har grundet nedsat
funktionsevne og/eller sociale problemer behov for massiv
rehabiliterende og kompenserende indsats.
Borgeren er kendetegnet ved flere af følgende, men ikke
nødvendigvis alle behov. Samme behov som i forrige
ydelsespakker, samt massivt behov for:
 Hjælp til alle ADL-områder og har eventuelt stort
plejebehov
 Strukturering af hverdagen
 Guidning i sociale sammenhænge
 Intervenerende konflikthåndtering
 Vågen nattevagt i botilbud
Borgeren er desuden kendetegnet ved:
 Eventuelle adfærdsproblemer, som er væsentlige og
kendetegnet ved eksempelvis jævnlige selvskadende
og/eller udadreagerende episoder
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Eventuelt reduceret mobilitet, hvor borgeren er
afhængig af hjælpemidler, som håndteres af
personale
At have behov for støtte til at bevæge sig rundt i
både ukendte og kendte omgivelser
At have massivt behov for individuelt tilrettelagt
hjælp til kommunikation og er afhængig af kendte
personer for at gøre sig forståelig og blive forstået
At have brug for forskellig grad af
kommunikationshjælpemidler og vedvarende
udvikling af disse

Mulighed for pædagogisk ledsagelse
Botilbud

Dagtilbud

Til og
med 56
timer

Til og
med 21
timer

Pakke 8
Fuldstændig. Gennemgribende socialpædagogisk
og sundhedsfaglig indsats til alle daglige opgaver
og aktiviteter
Borgeren har et udviklingspotentiale og har grundet nedsat
funktionsevne og/eller sociale problemer behov for
gennemgribende rehabiliterende og kompenserende
indsats.
Borgeren er kendetegnet ved flere af følgende, men ikke
nødvendigvis alle behov. Samme behov som i foregående
ydelsespakker, samt gennemgribende behov for:
 Støtte til alle dagligdags situationer
 Hjælp fra kendt personale til at bevæge sig rundt i
flere sammenhænge
 Strukturering af hverdagen, som opdeles i mindre
dele
 Intervenerende konflikthåndtering
 Vågen nattevagt i botilbud
Borgeren er desuden kendetegnet ved:
 Eventuelle adfærdsproblemer, som er
gennemgribende og eksempelvis jævnlige
selvskadende og/eller udadreagerende reaktioner
 Eventuelt gennemgribende reduceret mobilitet,
hvor borgeren er kørestolsbruger og skal have hjælp
til al fysisk aktivitet
 At have behov for støtte til at bevæge sig rundt i
både ukendte og kendte omgivelser
 Kun i meget begrænset omfang at kunne gøre sig
forståelig – eller skal tolkes –og kun i sammenhæng
med personale, der har godt kendskab til borgeren
 Gennemgribende behov for støtte i alle sociale
sammenhænge
 Mulighed for skærmning med støtteperson
Mulighed for pædagogisk ledsagelse
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E

Botilbud

Dagtilbud

Til og
med 63
timer

Til og
med 23,5
timer
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Herefter
pakker
med 7
timers
spring

Herefter
pakker
med 2,5
timers
spring

Pakke 9
Fuldstændig socialpædagogisk og sundhedsfaglig
indsats til alle daglige opgaver og aktiviteter
Borgeren har et udviklingspotentiale og har grundet nedsat
funktionsevne og/eller sociale problemer behov for
fuldstændig rehabiliterende og kompenserende indsats.
Borgeren er kendetegnet ved flere af følgende, men ikke
nødvendigvis alle behov. Samme behov som i foregående
ydelsespakker, samt fuldstændigt behov for:
 Støtte til alle dagligdags situationer
 Strukturering af hverdagen, som opdeles i mindre
dele
 Gennemgribende skærmning og i varierende grad
behov for støtteperson, der står til rådighed
Borgeren er desuden kendetegnet ved:
 Adfærdsproblemer med massiv selvskadende
og/eller udadreagerende adfærd, der kun kan
håndteres med kontinuerlig og fuldstændig
strukturering og pædagogisk indsats – i nogle
situationer med støtte af to personer
 At have behov for kendt personale til at bevæge sig
rundt i alle sammenhænge – i nogle situationer er
det nødvendigt med to personer omkring borgeren
 At kunne gøre sig forståelig i yderst begrænset
omfang – intentioner skal oftest tolkes – og kun i
sammenhæng med personale, der har godt
kendskab til borgeren
Mulighed for pædagogisk ledsagelse
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