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1. Lovgrundlag 

 

Længerevarende ophold efter lov om social service (SL) § 

108 og midlertidigt ophold efter SL § 107. 

 

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 fx spiseforstyrrelse, senhjerneskade, 

neuropsykiatrisk 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 

fremadrettet psykosocial indsats. 

 

Aldersgruppen er fra 18 -100 år. 

 

3. Antal pladser  

 

37 døgnpladser. 

 

4. Kerneydelse 

 

Der ydes recovery-orienteret, psykosocial rehabilitering, som 

har til formål, at den enkelte kan bevare og udvikle sin 

psykiske, fysiske og sociale funktionsevne og livskvalitet. 

Indsatsens omfang tilpasses efter den enkeltes funktions-

niveau. 

 

Med udgangspunkt i SL § 141-handleplan/kommunens 

bestilling konkretiseres indsatsen i samarbejde med borgeren 

i den individuelle plan inden for livsområderne: relationer, 

psykisk velbefindende, fysisk velbefindende, 

selvbestemmelse, aktiviteter, materielle forhold og 

deltagelse i samfundet.  

 

I forbindelse med indflytningen besøges borgeren og evt. 
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netværk af Sønderparkens udredningsteam. Formålet er bl.a. 

at skabe tryghed, sikre en god overgang og få en aktuel 

vurdering af funktionsniveau, mestringsstrategier samt en 

kortlægning af borgerens ønsker og forventninger til 

opholdet (startudredning).  

 

Den rehabiliterende indsats kan indeholde følgende: 

 

Vedrørende borgeren: 

 Mestringsstrategier. 

 ADL-træning fx personlig hygiejne samt praktiske 

daglige gøremål. 

 Støtte til behandling af evt. misbrug. 

 Kost og motion, fx indkøb, madlavning, 

sundhedsfremmende tiltag. 

 Medicinhåndtering. 

 Medicinpædagogik. 

 Selvbestemmelse, bl.a. støtte til selvstyring af 

økonomi samt oplysning og vejledning i demokratiske 

rettigheder. 

 Netværk, fx at opbygge, vedligeholde og udvikle 

kontakt til familie og venner. 

 Eksternt samarbejde med fx psykiater, misbrugs-

behandler, psykolog, kriminalforsorg, sagsbehandler, 

jobcenter. 

 Praktisk hjælp til fx rengøring og personlig hygiejne. 

 

Vedrørende samarbejde med myndigheden: 

 Udarbejdelse af individuel plan/statusbeskrivelse til 

betalingskommunen og afholdelse af statusmøder – 

efter behov og mindst en gang årligt. 

 

Vedrørende kontakt til familie/netværk: 

 Støtte til etablering og opretholdelse af kontakt til 

familie og venner eller støtte i forbindelse med besøg 

i det omfang, borgeren ønsker det. 

 Der tilbydes årlige familiesamtaler og forskellige 

arrangementer i løbet af året, som pårørende kan 

deltage i. 

 

Borgeren kan frit benytte Sønderparkens fællesfaciliteter. 

 

5. Takststruktur 

 

Der er mulighed for indskrivning på tre takstniveauer. 

 

For alle takstniveauer gælder, at  

 tilbuddet er døgndækket med vågen nattevagt 

 der ikke er krav om tilkøb af dagtilbud 

 

Takstniveau 1: Kr. 1.788 pr. døgn (P/L 2023)   

Anvendes ved afslutning af et ophold, hvor der er besluttet 

en plan for udslusning til mere selvstændig boform. 

Indsatsen nedsættes gradvist, og borgeren får eksempelvis 

ikke støtte til medicinhåndtering, personlig hjælp, pleje og 

omsorg. 

 



 

 

 

Takstniveau 2: Kr. 2.315 pr. døgn (P/L 2023)   

Anvendes efter minimum tre måneders startudredning som 

basistakst under opholdet, hvor indsatsen består af en række 

elementer beskrevet under kerneydelser. 

 

Takstniveau 3: Kr. 2.631 pr. døgn (P/L 2023)   

Anvendes ved opholdets start til startudredning i minimum 

tre måneder med henblik på planlægning og igangsætning af 

indsatsen. 

 

Der kan udover de tre måneder besluttes en supplerende 

udredning eller indsats i forhold til relationsdannelse, ekstern 

koordination, netværk, uddannelse/beskæftigelse og 

økonomihåndtering. 

 

Ud fra intensiteten i borgerens sygdom og de afledte sociale 

og sundhedsfaglige udfordringer, vil det fagligt og til 

stadighed blive vurderet, om borgeren har et støttebehov 

udmålt efter takstniveau 1, 2 eller 3. Dette vil altid ske i et 

samarbejde med myndigheden. 

 

Derudover udbyder Sønderparken særlige tilbud for svært 

spiseforstyrrede borgere.  

 

ELF (Et liv til Forskel): Kr. 4.525 pr. døgn (P/L 2023)  

Se særskilt ydelsesbeskrivelse for ELF.  

 

IRIS Kr. 9.369 pr. døgn (P/L 2023) 

Se særskilt ydelsesbeskrivelse for IRIS  

 

 

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. 

 

Der beregnes kr. 447 pr. ekstra støttetime (dagstakst) og 

492 kr. pr. ekstra støttetime (aften- og nattakst) (P/L 2023) 

 

For borgere med ekstra træningsbehov er der mulighed for 

tilkøb af aktivitets- og samværsindsats jf. SL § 104. 

 

 

6. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. 

 

Fremmødet i dagvagt og aftenvagt kan variere afhængigt af 

de aktuelle beboeres behov for støtte. 

 

7. Nattevagt 

 

På bostedet er der 2 vågne nattevagter. 

 


