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1. Mål- og aldersgruppe 

 

Fra 17 år til 23 år i henhold til lov om social service § 66, 

stk. 1, nr. 6. 

 

Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske, 

adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en 

forudsigelig og struktureret hverdag. 

 

Målgruppen omfatter: 

 

 Skizofreni 

 Personlighedsforstyrrelser 

 Spiseforstyrrelser 

 Aspergers syndrom eller andre 

gennemgribende udviklingsforstyrrelser 

 Opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD, ADD m.fl) 

 OCD, Tourettes-syndrom m.m. 

 

2. Lovgrundlag Lov om social service § 66, stk. 1, nr.6/§ 76 (efterværn). 

 

3. Kerneydelse 

 

Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk tilgang.  

 

Støtte i egen bolig. 

 

Vedr. den unge: 

 

Der vil som udgangspunkt være 2 ugentlige besøg og mulig-

hed for weekendkontakt samt deltagelse i weekendaktivite-

ter.  

 

Den unge støttes efter behov, og det aftales individuelt med 

den unge, hvad der er brug for hjælp til. Hjælpen kan være 

alt fra indkøb og madlavning, til at bryde social isolation, til 

rådgivning og vejledning generelt. Det indbefatter eksempel-

vis også: 
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 Hjælp til at håndtere egen økonomi og daglig livsførel-

se 

 Hjælp til dagsrytme  

 Personlig støtte i forhold til uddannelse, venner, fritid, 

job mm.  

 Ingen nattevagt, men mulighed for telefonisk at kon-

takte en medarbejder indtil kl. 23. 

 

Indsatsen tilpasses løbende i forhold til den unges behov.  

 

Vedr. samarbejde med kommunal forvaltning: 

 

 Indskrivningsmøde med afklaring af opgave og for-

ventninger 

 2 årlige statusmøder med behandlingsplaner 

 Løbende orientering om uforudsete hændelser 

 Løbende evaluering af indsatsens omfang. 

 

Vedr. kontakt til familie/netværk: 

 

 Der samarbejdes med netværket i det omfang den 

unge ønsker det. 

 

Hvis man er under 18 år er nedenstående  udgifter under 

opholdet inkluderet i taksten: 

 

 Tøj- og lommepenge efter gældende regler 

 Kost (iht gældende regler om evt. egenbetaling) 

 Medicin (iht gældende regler om evt. egenbetaling) 

 Hjemtransport 2 gange pr. måned inden for Region 

Midtjylland eller op til 100 km uden for Region 

Midtjylland (med mindre den unge er omfattet be-

stemmelserne for egenbetaling). 

4. Takst 

 

Takst, basis: Kr. 796,-  pr. døgn  § 66, stk. 1, nr. 6 (P/L 

2019). 

 

De visiterede unge skal kunne klare sig uden pædagogisk 

støtte i mindst et døgn. 

 

5. Afdelinger og pladser  Bogruppen er en udslusnings- og efterværnsafdeling med 

plads til 8. Det er altid muligt at få telefonisk kontakt til en 

medarbejder. 

 

6. Muligheder for tilkøb 

 

Jump og Athena. 

 


