
Ydelsesbeskrivelser 

 

 Indhold 

 

 

 

 

Indledningsvist beskrives ydelsen og målgruppen ifølge 

lovgrundlaget, og målgruppen afgrænses nærmere. 

Herefter skitseres kort hvordan ydelsesbeskrivelsen og den 

vedlagte Vejledning til ydelsesbeskrivelse kan anvendes 

Endelig følger de 10 takstgrupper niveaudelt efter tyngden af 

ydelsen i venstre kolonne, mens ydelserne specificeres ud fra 

støttebehovet i højre kolonne. Udgangspunktet er her 

støttebehov inden for det sociale, psykiske, kommunikative og 

fysiske område 

Ydelsen Døgntilbud i forskellige boformer egnet til 

længerevarende ophold  

Et meget specialiseret døgntilbud, hvor der ydes hjælp/støtte i 

form af pædagogisk pleje og omsorg.  

Det er et specielt pædagogisk tilbud med særlige ressourcer i 

form af en bred vifte af tilbud til netop denne gruppe borgere. 

Ydelsesbeskrivelse omfatter både børn, unge og voksne.  

Der tages vare på hele personens liv gennem hele livet, og 

der arbejdes med udvikling i forhold til det følelsesmæssige, 

det kommunikative, det sociale og det fysiske. 

 

Lovgrundlag, specifik 

§ + formål 

Serviceloven kapitel 20, § 108 

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er 

egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund 

af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

har brug for omfattende hjælp til almindelige daglige 

funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke 

kan få dækket disse behov på anden vis.” 

Serviceloven Kapitel 11, § 67. Stk. 2 Særlig støtte til børn og 
unge 

”Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det 

nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og 

unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for 

hjemmet.” 
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Modtager/målgruppe Detaljeret beskrivelse. 

 Borgere, som er psykisk/evt. fysisk 

udviklingshæmmede 

 Borgere, som har komplicerede liv og derfor 

komplicerede behov fysisk, psykisk og socialt 

 Borgere, som har behov for et tilbud, som varer hele 

livet (barndom, ungdom og voksenliv), og som 

tilgodeser alle aspekter af et liv 

 Borgere, som har behov for professionelle med fokus 

på helheden i den enkelte borgers liv for at kunne 

skabe en rød tråd i dennes liv – herunder understøtte 

kontakten til familie og netværk 

 Borgere, som har behov for et tilbud, der kan dække 

behov, man normalt får dækket i en familie 

 Borgere, som har behov for at få støtte til at 

gennemgå eller være i forskellige faser af en 

barndoms-, ungdoms og voksenudvikling 

 Borgere, som i udviklingsalder spænder meget vidt 

f.eks. kan borgeren have en meget lav udviklingsalder 

kognitivt og samtidig have en noget højere 

udviklingsalder motorisk 

 Borgere, som ikke kan være alene, og som 24 timer i 

døgnet har behov, som skal kunne dækkes her og nu 

 Borgere, som har behov for tværfaglig støtte 

inkluderet i tilbuddet (fysioterapeut, ergoterapeut, 

sygeplejerske, psykiater, psykolog m.m.) 

 Borgere, med behov for tværfaglig støtte til 

administration af økonomi m.m.  

Afgrænsning af målgrupper  

Følgende er ikke med i målgruppen: borgere som er 

senhjerneskadede, borgere som udelukkende er fysisk 

handicappede, borgere som udelukkende har en psykisk 

lidelse. 
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Hvordan bruger jeg 

Ydelsesbeskrivelser 

og vejledningen til 

ydelsesbeskrivelser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når man skal placere en borger i forhold til en takstgruppe, så 

læser man først ydelsesbeskrivelsen og prøver sig frem – 

f.eks. kan man gøre således: 

 Først: Har borgeren brug for let, moderat, omfattende eller 

massiv støtte? 

 Herefter ser man på typen af støtte: er der tale om hjælp 

og vejledning, eller er det snarere guidning og evt. tæt 

fysisk støtte som kendetegner ydelsestypen? Det er her 

tyngden af støtten præciseres. Har man brug for at få 

defineret, hvad der ligger i ydelsestyperne, så kan man se 

i Vejledningen til ydelsesbeskrivelser  

 Endelig går man ind og ser på støttebehovene, som er 

beskrevet i højre kolonne – hvilke støttebehov har 

borgeren? Det er her omfanget af støttebehov præciseres. 

Har man brug for at få defineret, hvad der ligger i de 

enkelte støttebehov, kan man igen gå til Vejledningen til 

ydelsesbeskrivelser, hvor de enkelte støttebehov 

defineres   

 NB! Det støttebehov som kræver mest støtte, bestemmer 

tyngden af støtten. Har borgeren f.eks. kun brug for let 

hjælp og vejledning til personlig pleje, men brug for 

massiv hjælp, vejledning og guidning til at være i 

forskellige psykiske tilstande, så er det samlede 

støttebehov massiv hjælp og guidning og takstgruppen: 

takstgruppe 9 med en ydelse i form af massiv hjælp, 

vejledning og guidning 

 

Ydelsens indhold 

Specifik 

ydelse/niveau/takster1: 

Ydelses beskrivelse ud fra støttebehovet2: 

  

                                                

1
 Se vejledningen til ydelsesbeskrivelsen 

2
 Se vejledningen til ydelsesbeskrivelsen 
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1. Let støtte - hjælp og 

vejledning 

 

Borgeren har brug for let hjælp og vejledning: 

 til kontakt/samvær/netværk/social interaktion 

 til beskæftigelse/uddannelse 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet  

 til almindelig kommunikation 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v. 

2. Let støtte – hjælp, 

vejledning og guidning 

Borgeren har brug for let hjælp, vejledning og guidning: 

 til kontakt/samvær/netværk/social interaktion 

 til beskæftigelse/uddannelse 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet  

 til almindelig kommunikation 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v. 

3. Moderat støtte - 

hjælp og vejledning 

Borgeren har brug for moderat støtte i form af hjælp og 

vejledning: 

 til kontakt/samvær/netværk/social interaktion 

 evt. til beskæftigelse/uddannelse 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet  

 til at være i forskellige psykiske tilstande 

 til brug af forskellige kommunikationssystemer 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v. 

4. Moderat støtte – Borgeren har brug for moderat støtte i form af hjælp, 
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hjælp, vejledning og 

guidning 

vejledning og guidning: 

 til kontakt/samvær/netværk/social interaktion 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 evt. til beskæftigelse/uddannelse 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet  

 til at være i forskellige psykiske tilstande 

 til sansestimulation/sanseintegration 

 til at gennemgå en barndoms, ungdoms og voksen 

udvikling  

 til brug af forskellige kommunikationssystemer 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v. 

5. Omfattende støtte - 

hjælp og vejledning 

Borgeren har brug for omfattende støtte - hjælp og vejledning: 

 til kontakt/samvær/netværk/social integration 

 evt. til beskæftigelse/uddannelse 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet  

 til at være i forskellige psykiske tilstande 

 til sansestimulation/sanseintegration 

 til at gennemgå en barndoms, ungdoms og voksen 

udvikling  

 til at håndtere gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

 til at håndtere reaktioner på tidlige tilknytningsforstyrrelser  

 til brug af forskellige kommunikationssystemer/evt. 

alternative kommunikationssystemer 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v. 

6. Omfattende støtte – 

hjælp, vejledning og 

guidning 

Borgeren har brug for omfattende støtte – hjælp, vejledning 

og guidning: 

 til kontakt/samvær/netværk/social integration 
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 evt. til beskæftigelse/uddannelse 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet 

 til at være i forskellige psykiske tilstande 

 til sansestimulation/sanseintegration 

 til at gennemgå en barndoms, ungdoms og voksen 

udvikling  

 til at håndtere gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

 til at håndtere tidlige tilknytningsforstyrrelser 

 til brug af forskellige kommunikationssystemer/alternative 

kommunikationssystemer 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v. 

7. Omfattende støtte – 

hjælp, vejledning, 

guidning og tæt fysisk 

støtte 

Borgeren har brug for omfattende støtte – hjælp, vejledning, 

guidning og tæt fysisk støtte: 

 til kontakt/samvær/netværk/social integration 

 evt. til beskæftigelse/uddannelse 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet 

 til at være i forskellige psykiske tilstande 

 til sansestimulation/sanseintegration 

 til at gennemgå en barndoms, ungdoms og voksen 

udvikling  

 til at håndtere forskellige psykiske lidelser og 

gennemgribende udviklingsforstyrrelser  

 til at håndtere tidlige tilknytningsforstyrrelser  

 til brug af forskellige kommunikationssystemer, men især 

alternative kommunikationssystemer 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v.  



 

Landsbyen Sølund Ydelsesbeskrivelser 22.marts 2010                                                                                    Side 7 af 9 

 til at være i et sikkerhedsmæssigt forsvarligt miljø 

8. Massiv støtte - hjælp 

og vejledning 

Borgeren har brug for massiv støtte - hjælp og vejledning 

 til kontakt/samvær/netværk/social interaktion 

 evt. til beskæftigelse/uddannelse 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet 

 til at være i forskellige psykiske tilstande – herunder støtte 

til at kontrollere særligt voldsomme følelsesmæssige 

reaktioner 

 til sansestimulation/sanseintegration 

 til at gennemgå en barndoms, ungdoms og voksen 

udvikling  

 til at håndtere forskellige psykiske lidelser og 

gennemgribende udviklingsforstyrrelser  

 til at håndtere tidlige tilknytningsforstyrrelser 

 til brug af forskellige kommunikationssystemer, men især 

alternative kommunikationssystemer 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v. 

 til at være i et sikkerhedsmæssigt forsvarligt miljø 

9. Massiv støtte – 

hjælp, vejledning og 

guidning 

Borgeren har brug for massiv støtte – hjælp, vejledning og 

guidning: 

 til kontakt/samvær/netværk/social interaktion 

 evt. til beskæftigelse/uddannelse 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet 

 til at være i forskellige psykiske tilstande – herunder støtte 

til at kontrollere særligt voldsomme følelsesmæssige 

reaktioner  

 til sansestimulation/sanseintegration 

 til at gennemgå en barndoms, ungdoms og voksen 
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udvikling  

 til at håndtere forskellige psykiske lidelser og 

gennemgribende udviklingsforstyrrelser  

 til at håndtere tidlige tilknytningsforstyrrelser 

 til brug af forskellige kommunikationssystemer, men især 

alternative kommunikationssystemer 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v. 

 til at være i et sikkerhedsmæssigt forsvarligt miljø 

10. Massiv støtte – 

hjælp, vejledning, 

guidning og tæt fysisk 

støtte 

Borgeren har brug for massiv støtte – hjælp, vejledning, 

guidning og tæt fysisk støtte:  

 til kontakt/samvær/netværk/social interaktion 

 evt. til beskæftigelse/uddannelse 

 til administration af økonomiske forhold m.v. 

 til at håndtere almindelige tilstande/hændelser/stadier i 

livet 

 til at være i forskellige psykiske tilstande – herunder støtte 

til at kontrollere særligt voldsomme følelsesmæssige 

reaktioner 

 til sansestimulation/sanseintegration 

 til at gennemgå en barndoms, ungdoms og voksen 

udvikling  

 til at håndtere forskellige psykiske lidelser og 

udviklingsforstyrrelser  

 til at håndtere tidlige tilknytningsforstyrrelser 

 til brug af forskellige kommunikationssystemer, men især 

alternative kommunikationssystemer 

 til praktiske opgaver 

 til personlig pleje m.v. 

 til at være i et sikkerhedsmæssigt forsvarligt miljø 

Hvad indgår ikke i 

hjælpen? 

Mere specifik beskrivelse - uddybning 

Visitationskriterier og Mere specifik beskrivelse - uddybning 
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procedure 

Sagsbehandling Målrettet de bevilgende medarbejdere: 

Kan undlades og kun beskrives under procedurer 

Bevillingskompetence  

Særlige forhold  

  

  

 

 


