
 

 

Psykiatri og Social 

Viborg 
 

 

 

 

Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) 

Sønderparken 

 

Søndergade 21, DK-8783 Hornsyld 

Tel. 7847 6450 

soenderparken@social.rm.dk 

www.svo.rm.dk 

 

Afdeling/ydelse 

 

Sønderparken 

 

1. Lovgrundlag 

 

Lov om social service § 104 – Aktivitets- og samværstilbud.  

 

2. Mål- og aldersgruppe 

 

Borgere med svær psykisk sygdom, som har en betydelig 

og kompleks psykisk, social og fysisk funktionsnedsættelse 

og ikke kan bo i egen bolig som følge af: 

  

 Skizofreni, personlighedsforstyrrelse, affektive 

lidelser, spiseforstyrrelse eller anden svær psykisk 

sygdom. 

 Dobbeltdiagnose, dvs. psykisk sygdom kombineret 

med ex. spiseforstyrrelse, neuro-psykiatrisk lidelse, 

udviklingsforstyrrelse, somatisk sygdom, misbrug. 

 Symptomer og adfærd svarende til en psykisk 

sygdom. 

 Behov for udredning og afklaring af en betydelig og 

kompleks funktionsnedsættelse i forhold til fremad-

rettet psykosocial indsats. 

 

Aldersgruppen er fra 18-85 år. 

 

3. Antal pladser  

 

25 dagpladser. 

 

Åbningstiden er kl. 9.00 – 15.00 

 

4. Kerneydelse 

 

Ifølge SEL § 104 skal personer med betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 

problemer have aktivitets- og samværstilbud til 

opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder 

eller livsvilkår. 

 

Aktiviteter under §104-tilbuddet har til formål at øge den 

enkeltes livskvalitet i dagligdagen. De retter sig især imod 

borgere med et behov for social samvær og aktiviteter i 

fælleskab. Tilbuddet kan medvirke til at, at borgeren kan 

udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt 

fællesskab. Tilbuddet kan også have en vigtig funktion, 

som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig 

udvikling. 
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Aktiviteterne foregår på Sønderparkens matrikel og i 

omkringliggende områder i nærmiljøet. 

Alle aktiviteter tager afsæt i borgerens ønsker og 

tilrettelægges individuelt ud fra vedkommendes 

funktionsniveau. 

  

Kendetegnet for Sønderparkens §104 tilbud er at skabe 

forudsigelige og trygge rammer med tilpasset indhold, så 

der er de bedst mulige muligheder for livskvalitet og 

udvikling. 

 

Der findes en række individuelle og gruppebaserede 

aktiviteter og tilbud i §104. Aktiviteterne der tilbydes kan 

skifte og variere hen over året. 

 

Vedrørende borgeren: 

Eksempler på aktiviteter der tilbydes: 

 Individuelle samtaler inspireret af Dialektisk 

Adfærds Terapi  

 Musikterapi 

 Kreative aktiviteter 

 Værkstedsaktiviteter 

 Ude-aktiviteter 

 Aktiviteter med fokus på motion fx gåture, fitness, 

svømning 

 Stemmehøring 

 Fysisk aktivitet og kropsbevidsthedstræning 

 

Der kan være en egenbetaling ift. materialer.  

 

Vedrørende samarbejde med myndigheden: 

 Udarbejdelse af individuel plan/statusbeskrivelse til 

betalings- og/eller opholdskommunen og afholdelse 

af statusmøder, hvor evaluering af §104 borgerens 

brug af §104 tilbuddet også fremsendes. 

Statusmøde afholdes efter behov og mindst en gang 

årligt. 

 

Borgeren kan benytte Sønderparkens fællesfaciliteter. 

 

5. Takst 

 

Takst: Kr. 314 pr. dag (P/L 2023)   

 

Indskrivning på Sønderparkens botilbud er en 

forudsætning. 

 

Der opkræves takst for indskrevne kalenderdage. 

6. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. 

 

Timeantallet svarer til 1 fuldtidsmedarbejder til 5 brugere. 

 



 

 

 

7. Muligheder for tilkøb For borgere med ekstra udredningsbehov eller behov for 

særligt intensiv støtte tilkøbes ekstra ydelser jf. SL § 141- 

handleplan/kommunal bestilling, fx til særlig 

skærmning, til individuelle indsatser eller ved udfordrende 

adfærd. 

 

 

 


