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FAKTA 

 

1. Lovgrundlag 

 

Længerevarende ophold efter lov om social service (SL) § 

108 og midlertidigt ophold efter SL § 107 

 

2. Mål- og aldersgruppe 

 

 Voksne med kognitive funktionsnedsættelser 

(demens) og udfordrende adfærd eller forandret 

virkelighedsopfattelse. 

 Voksne med svære psykiske vanskeligheder 

(forandret virkelighedsopfattelse) og udfordrende 

adfærd.   

 

Der er tale om borgere, der ikke kan bo i egen bolig som 

følge af:  

 

 komplekse demenstilstande, fx frontotemporal 

demens 

 skizofreni 

 bipolar sygdom 

 alkoholproblematikker 

 eller andre svære psykiske sygdomme 

 

Samtidig kan der være en problemskabende adfærd 

og/eller retslig foranstaltning. 

 

Der er tale om borgere, der har svært ved at fungere alene, 

og skal have betydelig professionel hjælp for at kunne 

agere i sociale sammenhænge.  

 

Aldersgruppe: 18-85 år. 

 

3. Antal pladser  

 

24 døgnpladser 

 

4. Grundpakke 

 

Omkostninger som indgår i grundpakken er: 

 Ledelse og administration 

 Servicepersonale (pedel, køkken, rengøring mv.)   

 Nattevagter 



 Anskaffelse af inventar mv.  

 Afskrivninger og forrentning af biler, bygninger, biler 

m.m.  

 Drift og vedligehold af biler 

 Ejendomsudgifter og ejendomsvedligehold 

 Forsyning 

 Modregning af beboerbetalinger (vask, rengøring og 

evt. kost)    

 

Idet bostedet fungerer på markedslignende vilkår, afholdes 

disse udgifter til grundpakken af midler fra en fastlagt del 

af taksten, som ikke er til forhandling. 

 

5. Ydelsespakke Ydelsespakken dækker omkostninger til støttetimer og 

fastsættes på baggrund af borgerens funktionsniveau, og 

det deraf afledte behov for støtte.  

 

Ydelsespakken opgøres i timer og svarer til det antal timer 

som personalet leverer til borgeren pr. uge. Timetallet 

indeholder direkte og indirekte borgerrettet tid i form af 

dokumentation, mødeaktivitet mv.  

 

Timeantallet skal betragtes som gennemsnit over en 

periode, da der kan være stor forskel på borgernes 

indsatser fra dag til dag.  

 

Udredning 

For at fastsætte niveauet for takstens ydelsespakke, 

iværksættes en udredning af samtlige nye beboere. 

Indskrivningen er i udgangspunktet på 3 måneder, og sker 

altid iht. SEL §107. 

 

Alle takster angives pr. døgn.   

 

6. Takster 

 

Takstniveau 4: Kr. 3.253 pr. døgn (P/L 2023) 

Takstniveau 3: Kr. 2.992 pr. døgn (P/L 2023)  

Takstniveau 2: Kr. 2.731 pr. døgn (P/L 2023) 

Takstniveau 1: Kr. 2.209 pr. døgn (P/L 2023) 

 

Særtakst: kr. 447 pr. døgn (dagtakst) og 492 kr. pr. 

døgn (nattakst) (P/L 2023) 

Hvis borgeres behov for ydelse overskrider det timeantal, 

der levnes plads til i den fastsatte takststruktur, aftales der 

varige eller midlertidige særtakster. 

6. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. 

 

7. Nattevagt 

 

På bostedet er der 2 vågne nattevagter. 

 

 



Ydelser og takser i Specialområde Socialpsykiatri Voksne 
 

Gårdhaven er et bosted under Specialområde Socialpsykiatri Voksne i Region Midtjylland. 

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) udøver psykosocial rehabilitering med henblik på 

recovery.  

 

SVO består af 6 regionale bosteder – herunder Gårdhaven, som fungerer på markedslignende 

vilkår, hvilket betyder, at bostedets budget alene bygger på indtægter fra de beboere, som 

kommunerne indskriver. Det medfører, at taksten for en enkelte beboer ikke kun skal dække 

den konkrete indsats rettet mod vedkommende borger, men også bidrage til at dække de 

fælles udgifter til faciliteter og kompetenceudvikling mv., som er forudsætningen for, at det 

enkelte bosted fungerer i hverdagen, og kan leverer en højt specialiseret indsats.   

 

Region Midtjylland arbejder med at skabe gennemskuelighed omkring sammenhængen mellem 

prisen på en plads og den faglige indsats, som borgeren modtager.  

 

Takststruktur  

Region Midtjylland og kommunerne (DASSOS) har aftalt en fast takststruktur, det vil sige de 

takster, det er muligt at indskrive på. Desuden er der aftalt en tarif for særtakster, som 

benyttes, når udgifterne til en indsats, permanent eller midlertidig, overstiger den sum, som er 

til rådighed i ydelsespakken.   

 

Takstmodel  
Samtlige takster er sammensat af to grundelementer:  

Grundpakke 
De omkostninger der indgår i 

grundpakken er: 

 Ledelse og administration 

 Servicepersonale (pedel, køkken, 

rengøring mv.)   

 Nattevagter 

 Specialpersonale  

 Anskaffelse af inventar mv.  

 Afskrivninger og forrentning af 

biler, bygninger, biler m.m.  

 Drift og vedligehold af biler 

 Ejendomsudgifter og 

ejendomsvedligehold 

 Forsyning 

 Modregning af beboerbetalinger 

(vask, rengøring og evt. kost)    

 

Idet bostedet fungerer på 

markedslignende vilkår, afholdes disse 

udgifter til grundpakken af midler fra en 

fastlagt del af taksten, som ikke er til 

forhandling. 

Ydelsespakke 
Ydelsespakken dækker omkostninger til 

støttetimer og fastsættes på baggrund af 

borgerens funktionsniveau, og det deraf 

afledte behov for støtte.  

 

Ydelsespakken opgøres i timer og svarer 

til det antal timer som personalet leverer 

til borgeren pr. uge. Timetallet indeholder 

direkte og indirekte borgerrettet tid i form 

af dokumentation, mødeaktivitet mv. 

Timeantallet skal betragtes som 

gennemsnit over en periode, da der kan 

være stor forskel på borgernes indsatser 

fra dag til dag.  

 

Udredning 

For at fastsætte niveauet for takstens 

ydelsespakke, iværksættes en udredning 

af samtlige nye beboere. Indskrivningen 

er i udgangspunktet på 3 måneder, og 

sker altid iht. SEL §107. 

 
Alle takster angives pr. døgn.     



 

Særtakster 
Overskrider borgeres behov for ydelse det timeantal, der levnes plads til i den fastsatte 

takststruktur, aftales der varige eller midlertidige særtakster. 

 

Behovet for aftale om særtakster tager udgangspunkt i: 

 et øget behov i forhold til konkrete aktiviteter, indsatser el.lign.  

 et sikkerhedsmæssigt aspekt, hvor det enkelte bosted på baggrund af en særlig 

risikovurdering kan dokumentere, at der er behov for at afsætte flere 

personaleressourcer til at løse opgaver hos en konkret udad-reagerende beboer.  

 

Da bostedet aldrig kan forsvare at gå på kompromis med personalets sikkerhed, er særtakster 

som alene har udgangspunkt i, at personalets sikkerhed kompromitteres af en konkret beboer, 

ikke til forhandling. Det er således alene bostedets- og specialområdets ledelse, der kan 

foretage denne vurdering. 

 

 

     

Takstens sammensætning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelsesbeskrivelse 
SVO udøver psykosocial rehabilitering med henblik på recovery.  

 

Udredning 

I forbindelse med indflytning på et af SVO´s bosteder, afsættes der i udgangspunktet 3 

måneder til udredning, Der kan dog være behov for at forlænge denne periode (f.eks. i fm. 

indlæggelser, eller hvis det vurderes, at en konkret beboer har brug for mere tid mv.) 

 

Ydelsespakke 

 

 

 

 

 

 Evt. særtakst 

Udgift 

Grundpakke 

 

 

 

 

 

 



SVO foretager udredningen af beboernes behov for indsats på baggrund af udvalgte metoder 

inden for følgende tilgange:  

 NAU – Neuro-affektive udviklingspsykologi  

 Elementerne i Den Danske Kvalitetsmopdel på det sociale område. 

  (LA2)/AFFI 

 De 12 sundhedsfaglige kvalitetskrav 

 

Da samtlige SVO´s bosteder er en del af det specialiserede socialområde, foretages der 

derudover altid en sikkerhedsmæssig udredning med udgangspunkt i BVC: Bröset Violence 

Checklist.   

 

Fastsættelse af ydelsespakke og takst 

Beskrivelsen af den faglige indsats, som borgerens modtager på bostedet tager udgangspunkt 

i:  

 borgerens funktionsnedsættelse (som beskrevet i VUM) 

 den kommunale §141 handleplan/kommunal bestilling  

 udredningen, som bostedet har foretaget.  

 

Den endelige takst fastlægges på baggrund af en vurdering af, hvilket timeantal den endeligt 

definerede opgave kræver. 

Aftalen om den endelige ydelsespakke og dermed taksten (inklusiv eventuelle særtakster) 

beskrives i en kontrakt.   

 

Oplever en af parterne, at der over en længere periode viser sig behov for ændringer i 

indsatsens intensitet, kan ydelsespakken genforhandles og der laves herefter en ny kontrakt. 

 

Indsats  

SVO arbejder målrettet med den enkelte borger i forhold til øge livskvaliteten, herunder også 

kompetencerne til at regulere sig selv fysisk, psykisk og socialt. Ligeledes arbejdes der på at 

øge den enkeltes evne til at kunne mentalisere i forhold til selvbestemmelse og foretage valg i 

hverdagen.  

 

Den specialiserede psykosociale indsats konkretiseres i samarbejde med borgeren i en 

individuel plan, der beskriver mål og delmål samt en døgnrytmeplan, som beskriver de 

konkrete indsatser, som ydes hver dag.  

 

 
 


