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 Ydelseskatalog 
 

1. Overordnet generelt om virksomheden 
 

Virksomhedens navn: Autisme Center Vestsjælland Voksenområdet. 

Lovgivning 

 

Autismecenter Vestsjælland drives efter følgende: 

- Almenboligloven § 105 

- Folkeskoleloven § 20.2 

- Serviceloven § 36, § 66,6, § 104, § 107, § 108, § 85 

- Lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med    

særlige behov 

 

Målgrupper på 

virksomheden 

Børn, unge og voksne med autisme og beslægtede problematikker. 

Faglige tilgange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anerkendende tilgang 

 En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på 

anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til 

positiv forandring hos den enkelte. 

 

Relationsorienteret tilgang 

 En relations orienteret tilgang er en faglig tilgang, der har 

fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle 

den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid. 

 

Faglig vurdering 

ICD 11 beskriver sårbarheden for mennesker med autisme således: 

Vedvarende vanskeligheder med social kommunikation og begrænset 

og gentagelsesadfærd, aktiviteter eller interesser. Dette omfatter 

sensorisk sensitivitet. Til stede fra den tidlige barndom og i et 

omfang, der begrænser og hæmmer hverdagsfunktionen. Med denne 

forståelse er det vigtigt, at vi hver dag arbejder med at tilpasse vores 

metodevalg til den enkelte borger. 

På voksenområdet samarbejdes tværfagligt, hvor pædagoger 

sammen med relevante tværfaglige specialister, afdækker behovet 

for yderligere fagspecifikke udredninger.  

Den pædagogiske indsats kan tage afsæt i de udvalgte fagspecifikke 

vurderinger, som foretages. Det pædagogiske personale vurderer 

sammen med fagspecialister behovet for udarbejdelse af specifikke 

tests indenfor det sproglige, sensoriske og psykologfaglige område. 

Disse kan eksempelvis omfatte en sprogscreening; sensorisk profil; 

en psykologfaglig vurdering. 

De tværfaglige vurderinger er med til at kvalificere samarbejdet med 

borgerne og afspejler den recovery-orienterede tilgang, som 

anvendes på ACV. Der er grundlæggende i den pædagogiske praksis 

at tilbyde og tilpasse det pædagogiske tilbud til den enkelte borger 

ønsker og behov.  
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Fagligt Fællesskab på 

voksenområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdigrundlag 

 

   

   Kerneopgave 

 

 

 Pejlemærke 

 

 

Etik 

 

Fagligt fundament 

 

 

Faglige tilgange 

 

Eksempler på faglig 

Understøttelse 

 

Effekt 

 

 

  

Vi understøtter det gode liv 

”Vi understøtter det gode liv” er kerneopgave for og med alle voksne 

borgere. 

Vi vil, med udgangspunkt i de drømme og ressourcer som hver enkelt 

borger har, understøtte en læring og forandring som skaber mulighed 

for at leve et så selvstændigt og tilfredsstillende liv som muligt. Den 

enkelte borgers livssituation og vedkommendes ønsker og mål skal 

være styrende for tilbuddet – ikke omvendt. 

Vi arbejder med recovery og rehabilitering ved at understøtte en 

læring og forandring, som skaber mulighed for at leve et så 

selvstændigt og tilfredsstillende liv som muligt. 

Vi anvender det etiske fundament i arbejdet ud fra menneskesynet 

med, at se autisme som ”en anden måde at være i verden på”. Alle 

mennesker er forskellige og ser forskellige ud, tænker, føler og 

sanser forskelligt – og bør anerkendes som sådan. 

Vi hylder et menneskesyn, hvor forskellighed anses som en berigelse 

og et menneskesyn, der fordrer oprigtig nysgerrighed og åbenhed for 

alternative perspektiver. 

  

Støtteniveauer på 

virksomheden 

 

Socialpædagogisk indsats og sundhedsfaglig indsats er 

gennemgående på alle niveauer og defineres som følger: 

 

Socialpædagogisk indsats ses som hjælp, omsorg, pleje og støtte 

til optræning og udvikling eller vedligehold af færdigheder. Med 

formålet at udvikle og/eller vedligeholde borgerens funktionsniveau, 

så borgeren kan mestre eget liv på egne præmisser. 

Sundhedsfaglig indsats. Defineres som observerende, 

forebyggende, vi understøtter udredninger, og tiltag der skal sikre 
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borgerens helbred og sundhed med udgangspunkt i borgerens 

ønsker, behov og ressourcer. 

 

Vi har 6 forskellige støtteniveauer på voksenområdet. Alle niveauer 

tager udgangspunkt i udmåling efter VUM. 

 

Niveau 1: Let socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats 

Er for borgere, der klarer størstedelen af deres dagligdag selv, med 

igangsætning og verbal støtte.  

 

Opgaver/aktiviteter 

 Borger har behov for påmindelse om opgaven/aktiviteten 

 Borger har ikke behov for, at personalet er til stede, mens 

borger klarer opgaven/aktiviteten 

 Borger kan for det meste overskue og udføre alle 

delelementer 

 

Mobilitet 

 Borger er mobil og kan selvstændigt håndtere eventuelle 

egne hjælpemidler 

 Borger kan færdes selvstændigt, men kan have behov for 

støtte til planlægning  

 Borger kan benytte bus, tog, flextrafik, taxa og/eller 

lignende på egen hånd uden pædagogisk ledsagelse 

 

Kommunikation/adfærd 

 Borger kan selvstændigt udtrykke behov og ønsker 

 Borger kan have behov for psykisk pleje og omsorg i 

jævnlige og aftalte støttende samtaler 

 

Støtte 

 Borger kan klare sig selv uden døgnstøtte, men kan have 

behov for støtte på hverdage i dagtimerne og tidlige 

aftentimer. 

 Borger har ikke behov for støtte i nattetimerne  

 Støtten tilrettelægges i bestemte tidsrum, i samarbejde 

med borger, og borger kan udskyde behov for støtte til de 

aftalte tidsrum.  

 Støtten ydes primært i grupper 

 Borger kan selv opsøge hjælp ved akut behov (evt. 

telefonisk, når der ikke er personale i tilbuddet) 

 

Niveau 2: Let til Moderat socialpædagogisk og sundhedsfaglig 

indsats til en del daglige opgaver og aktiviteter. 

Er for borgere, der klarer en stor del af deres dagligdag selv, med 

verbal støtte og/eller med tilstedeværelse i aktiviteten. 

 

Opgaver/aktiviteter 
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 Borger har behov for påmindelse om opgaven/aktiviteten 

samt verbal støtte til opstart af opgaven/aktiviteten 

 Borger har behov for at personalet støtter med vejledning 

og guidning ved opstart af opgaven/aktiviteten 

 Borger kan i perioder overskue og udføre de fleste 

delelementer  

 Der er enkelte delelementer, borgeren ikke kan overskue 

og/eller udføre 

 

Mobilitet 

 Borger er mobil og kan selvstændigt håndtere eventuelle 

egne hjælpemidler 

 Kan færdes selvstændigt, men kan have behov for støtte 

til planlægning og følgeskab de første gange, ved færden i 

ukendte omgivelser  

 Borger kan benytte bus, tog, flextrafik, taxa og/eller 

lignende på egen hånd uden pædagogisk ledsagelse 

 

Kommunikation/adfærd 

 Borger kan have behov for verbal støtte til at udtrykke behov 

og ønsker 

 Borger kan have behov for psykisk pleje og omsorg i 

jævnlige og aftalte støttende samtaler 

 

Støtte 

 Borger kan have behov for støtte alle ugens dage og 

aftener  

 Borger har ikke behov for støtte i nattetimerne  

 Støtten tilrettelægges i bestemte tidsrum, i samarbejde 

med borger, og borger kan udskyde behov for støtte til de 

aftalte tidsrum.  

 Støtten ydes primært i grupper 

 Borger kan selv opsøge hjælp ved akut behov (evt. 

telefonisk, når der ikke er personale i tilbuddet) 

 

 

Niveau 3: Moderat socialpædagogisk og sundhedsfaglig 

indsats til de fleste daglige opgaver. 

Er for borgere, der kan klare dele af deres dagligdag selv, med 

personaletilstedeværelse og verbal støtte. 

 

Opgaver/aktiviteter 

 Borger har behov for påmindelse og igangsætning samt at 

personalet er delvis til stede og støtter med løbende 

motivation, vejledning og guidning under 

opgaven/aktiviteten 

 Borger kan i perioder overskue og/eller udføre enkelte 

delelementer  
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 Der er flere delelementer, borger ikke kan overskue 

og/eller udføre 

 

Mobilitet 

 Borger er mobil og kan selvstændigt håndtere eventuelle 

egne hjælpemidler 

 Borger kan færdes uden pædagogisk støtte i kendte 

omgivelser og i nærmiljøet. Borger kan have behov for 

følgeskab i ukendte omgivelser samt udenfor ACVs område  

 Borger kan benytte bus, tog, flextrafik, taxa og/eller 

lignende på kendte ruter på egen hånd uden pædagogisk 

ledsagelse 

 

Kommunikation/adfærd 

 Borger har behov for støtte til at udtrykke behov og ønsker 

og kan have behov for brug af 

kommunikationshjælpemidler 

 Borger kan have selvskadende og/eller udadreagerende 

adfærd i begrænset omfang hvor der kan være behov for 

verbal støtte 

 

Støtte 

 Borger har behov for støtte alle ugens dage og aftener  

 Borger kan have behov for rådighedsnattevagt 

 Borger kan i nogle tilfælde selv opsøge/efterspørge hjælp 

 Støtten ydes både individuelt og i grupper 

 

Niveau 4: Moderat til svær socialpædagogisk og 

sundhedsfaglig indsats til de fleste daglige opgaver og 

aktiviteter. 

Er for borgere, der skal have støtte både fysisk og psykisk i 

størstedelen af aktiviteterne i dagligdagen.  

 

Opgaver/aktiviteter 

 Borger har behov for verbal støtte og delvis overtagende 

fysisk hjælp 

 Borger har behov for at personalet er til stede under hele 

opgaven/aktiviteten og personalet varetager flere 

delelementer 

 Borger kan ikke udføre de fleste delelementer 

 

Mobilitet 

 Borger kan have behov for støtte til mobilitet og 

håndtering af eventuelle egne hjælpemidler 

 Borger har behov for støtte til at færdes i kendte og 

ukendte omgivelser samt i nærmiljøet  
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 Borger kan ikke planlægge transport og/eller benytte bus, 

tog, flextrafik, taxa og/eller lignende uden pædagogisk 

ledsagelse 

 

Kommunikation/adfærd 

 Borger har behov for støtte til at udtrykke behov og ønsker 

og er afhængig af kendte personer for at gøre sig forståelig 

og blive forstået  

 Borger har behov for individuelt tilrettelagt hjælp til 

kommunikation, og kan have behov for 

kommunikationshjælpemidler 

 Borger kan have selvskadende og/eller udadreagerende 

adfærd i begrænset omfang med behov for verbal og/eller 

fysisk støtte 

 

Støtte 

 Borger har behov for støtte alle ugens dage og aftener 

samt vågent natpersonale 

 Borger kan i nogle tilfælde selv opsøge/efterspørge hjælp 

 Støtten ydes primært individuelt, men kan også ydes i 

grupper. 

 Borgerne kan have en adfærd der gør, at borger ikke kan 

være alene i teamet.  

 Borger kan dele personale med andre beboere og kan 

behovsudskyde 

 

Niveau 5: Svær socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats 

til de fleste daglige opgaver og aktiviteter 

Er for borgere, der skal have støtte og overtagende hjælp, både 

fysisk og psykisk, i alle aktiviteter i dagligdagen. 

 

Opgaver/aktiviteter 

 Borger har behov for, at personalet varetager 

opgaven/aktiviteten fuldstændig med fysisk overtagende 

hjælp 

 Borger deltager symbolsk 

 Borger kan ikke udføre delementer 

 

Mobilitet 

 Borger kan have behov for støtte til mobilitet og 

håndtering af eventuelle egne hjælpemidler 

 Borger har behov for støtte til at færdes i kendte og 

ukendte omgivelser samt i nærmiljøet  

 Borger kan ikke planlægge transport og/eller benytte bus, 

tog, flextrafik, taxa og/eller lignende uden pædagogisk 

ledsagelse 

 

Kommunikation/adfærd 
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 Borger har behov for støtte til at udtrykke behov og ønsker 

og er afhængig af kendte personer for at gøre sig forståelig 

og blive forstået  

 Borger har behov for individuelt tilrettelagt hjælp til 

kommunikation, og kan have behov for 

kommunikationshjælpemidler 

 Borger kan have selvskadende og/eller udadreagerende 

adfærd med behov for tæt og kontinuerlig, verbal og/eller 

fysisk støtte 

 

Støtte 

 Borger har behov for støtte alle ugens dage og aftener 

samt vågent natpersonale 

 Borger formår sjældent selv at efterspørge hjælp 

 Borger har behov for en grad af særlige tiltag i deres hverdag, 

hvor det kan være nødvendigt at arbejde 1:1 med borgeren, 

eksempelvis i aktiviteter eller støttende samtaler.  

 

Niveau 6: Fuldstændig socialpædagogisk og sundhedsfaglig 

indsats til de fleste/alle daglige opgaver og aktiviteter 

Er for borgere, der skal have støtte og overtagende hjælp, både 

fysisk og psykisk, i alle aktiviteter i dagligdagen. 

Arbejdet tilrettelægges således at risiko for vold kan imødegås, og 

der ikke forekommer alene-arbejde. Dette enten grundet anbefaling 

fra arbejdstilsynet, eller grundet løbende risikovurderinger i arbejdet 

med og omkring den enkelte borger.  

 

Opgaver/aktiviteter 

 Personalet varetager opgaven/aktiviteten fuldstændig med 

fysisk overtagende hjælp 

 Borger deltager symbolsk 

 Borger kan ikke udføre delementer 

 

Mobilitet 

 Borger kan have behov for støtte til mobilitet og 

håndtering af eventuelle egne hjælpemidler 

 Borger har behov for støtte til at færdes i kendte og 

ukendte omgivelser samt i nærmiljøet  

 Borger kan ikke planlægge transport og/eller benytte bus, 

tog, flextrafik, taxa og/eller lignende uden pædagogisk 

ledsagelse 

 

Kommunikation/adfærd 

 Borger har behov for støtte til at udtrykke behov og ønsker 

og er afhængig af kendte personer for at gøre sig forståelig 

og blive forstået  
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 Borger har behov for individuelt tilrettelagt hjælp til 

kommunikation, og kan have behov for 

kommunikationshjælpemidler 

 Borger har selvskadende og/eller udadreagerende adfærd 

med behov for tæt og kontinuerlig, verbal og fysisk støtte 

 

Støtte  

 Borger har behov for støtte alle ugens dage og aftener 

samt vågent natpersonale 

 Borger formår sjældent selv at efterspørge hjælp  

 Borger har behov for en grad af særlige tiltag i deres hverdag, 

hvor det er nødvendigt at arbejde med borgeren 1:1. Der kan 

være behov for 2:1 ved enkelte aktiviteter   

 

Kompetenceudvikling 

for personalet 

Introkursus hvor alle nye medarbejdere får en generel indføring i 

begrebet autisme og viden om virksomheden og Slagelse kommune. 

 

Faglig Fællesskab https://phabsalon.dk/modul/social-kognitive-

udviklingsforstyrrelser/ en uddannelse til medarbejdere på ACV der 

opfylder kravene for uddannelsen.  

Uddannelsesprogrammet er udviklet med udgangspunkt i den 

erfaring og viden, som medarbejdere ved Autismecenter Vestsjælland 

har erhvervet sig gennem mange års arbejde, målrettet mennesker 

med autisme, kombineret med den nyeste forskning indenfor 

autismeområdet: 

I uddannelsen indgår: 

 Autismeforståelse (neuropsykologi samt 

registreringsmodeller for dataindsamling) 

 Sanser og følelser (f.eks. snoezel) 

 Kommunikation 

 Pædagogiske metoder 

 Trivsel, læring og udvikling 

 Servicelov og magtanvendelse 

 

Etik medarbejdere introduceres til det etiske landskab og metoden til 

at arbejdet med det. 

 

Interne og eksterne kurser og temadage omkring pædagogik, 

kommunikation m.m. 

 

Samarbejdspartnere 

eksterne og interne 

Interne:  

Autisme Center Vestsjælland har en stab bestående af fagspecialister, 

der supplerer det pædagogiske personales indsats. 

 

Psykolog og special konsulent:  

Yder blandt andet psykologfaglig sparring, rådgivning og supervision i 

de tilknyttede botilbud. Psykologen understøtter ACVs mål og 

pædagogiske tilgang gennem afholdelse af 

kurser/oplæg/psykoeduaktion om ASF og tilstødende diagnoser. 

https://phabsalon.dk/modul/social-kognitive-udviklingsforstyrrelser/
https://phabsalon.dk/modul/social-kognitive-udviklingsforstyrrelser/
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Psykologen kan undersøge den enkelte borgers kognitive niveau, 

funktionsevne og generel trivsel gennem udarbejdelse af udvalgte 

psykologiske udredninger. Disse udredninger udarbejdes dog kun i 

det omfang ACV vurderer, at det er hensigtsmæssigt og det giver 

mening for borgeren. Og med det klare formål, at understøtte det 

pædagogiske personalet fagligt. 

 

Fysioterapeut og Ergoterapeut:  

Yder rådgivning, instruktion og vejledning ift. borgerens fysiske, 

motoriske, mundmotoriske og sansemæssige udfordringer. 

Terapeuterne kan foretage observationer af borgeren, hvor borgernes 

symptomer og aktuelle funktionsniveau vurderes. Terapeuten kan 

vejlede botilbuddets personale i forflytninger, hjælpemidler, 

aktiviteter og tilpasning af sansestimuli, og varetager driften af ACV’s 

interne Snoezelhus. 

Terapeuterne kan udarbejde en sanseprofil i samarbejde med 

personalet, for at undersøge borgerens sanseintegration. 

Sanseprofiler udarbejdes dog kun i det omfang ACV vurderer, at det 

er hensigtsmæssigt og det giver mening for borgeren. Og med det 

klare formål, at understøtte det pædagogiske personalet fagligt. 

 

Tale-hørekonsulenter/Audiologopæder: 

Vurderer blandt andet borgerens tale, sprog og kommunikation. Tale-

hørekonsulenten kan i samråd med teamet kortlægge borgerens 

individuelle kommunikationsbehov, herunder brug af ASK (alternativ 

supplerende kommunikation) og/eller IKT (informations- og 

kommunikationsteknologi).  

Med udgangspunkt i borgerens kommunikation kan konsulenten 

vejlede det pædagogiske personale i kommunikative tiltag og visuel 

understøttelse, der skal understøtte borgerens ret til selv- og 

medbestemmelse. Konsulenten tilbyder desuden undervisning/oplæg 

vedr. sprog, kommunikation og autisme.  

 

Eksterne:  

 Professionshøjskolen Absalon  

 VISO 

 Relevante sundhedsmyndigheder  

 Kommuner  

 Jobcentrer  

 Psykologer  

 Psykiatere  
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2. Specifik i forhold til Voksenområdet. 

 
Målgruppe og formål 

Målgruppe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser 2022 niveau: 

 

 

 

 

 

Voksenområdet modtager voksne borgere fra 18 år og opefter. 

Målgruppen er borgere med autisme og andre beslægtede diagnoser, 

dette kan være mental retardering, angst, OCD, ADHD eller lign. 

Fælles for alle er dog at de skal kunne profitere af det eksisterende 

tilbud. 

Udover pædagogisk personale indgår bl.a. følgende i Niveauerne. 

 

 Ledelse 

 Administration 

 Servicepersonale, pedel, rengøring, depotfolk 

 Natmedarbejdere på tilbud hvor natdækning indgår 

 Anskaffelse af inventar til fællesområder, kontorer m.m. 

 Drift af Biler, bygninger m.m. 

 Forsyning 

 

Tilbud Grundlag Niveau  Pris 

Voksen 

Døgnplads 
Serviceloven §§107/108 

1 1283,- 

2 1.773,- 

3 2.956,- 

4 4.034,- 

5 5.350,- 

6 11.444,- 

Voksen lejlighed Almenboligloven §105 

1 1.052,- 

2 1.505,- 

3 2.741,- 

4 3.830,- 

5 5.289,- 

6 11.321,- 
 

Formålet med 

tilbuddet: 

 

 

Voksenområdet arbejder ud fra en anerkendende og relations 

orienteret tilgang, hvor vi har fokus på etik og på begrebet recovery.  

Det betyder, at vi bestræber os på at møde borgeren ud fra dennes 

oplevelse af håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et 

meningsfuldt liv. 

 

Med udgangspunkt i den enkelte borger gør vi os umage for at skabe 

et trygt, omsorgsfuldt og udviklende bo- og levemiljø ved at: 

 Skabe udviklingsmuligheder via en struktureret og 

overskuelig hverdag 

 Forbedre den enkeltes selvstændighed og styrke selvfølelsen 

gennem afpassede krav 
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 Kompensere for handicap gennem omsorg, rummelighed og 

tolerance 

 Give valgmuligheder for at styrke selvstændighed og 

selvværd 

 Skabe udvikling ved relations fremmende samvær, oplevelser 

og aktiviteter 

 Medvirke til forståelse af eget handicap i et 

ressourceperspektiv 

 Vi vægter, at aktiviteter og oplevelser indgår og 

tilrettelægges, så den enkelte borgers ønsker og behov 

tilgodeses i størst muligt omfang. 

 

 

 

 

Bolig og omgivelser 

Boligen - fx 

fællesarealer, 

boligens m2, 

serviceareal: 

Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig (ABL § 105, stk. 2) 

Almindeligt længerevarende botilbud til voksne (§ 108) 

Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107) 

 

Alle boliger ligger i mindre enheder – der bor typisk 4 – 8 borgere i 

hvert team. 

Boligernes størrelse og indretning er meget forskellige, fra nogen 

boliger hvor borgerne har fælles toilet og bad – til lejligheder med 

eget køkken, bad og toilet. 

Kvadratmetermæssigt svinger størrelsen på boligerne fra 43 m2 – 67 

m2. inkl. Fællesarealer. 

 

Omgivelser: Alle tilbud for voksne ligger i naturskønne omgivelser, i udkanten af 

Slagelse. Tæt på offentlig transport og lokale indkøbsmuligheder. Ca. 

30 minutters gang til centrum i byen. 

Vi har mange gode udendørs faciliteter – shelters, legepladser, 

udendørs fitnessredskaber, gokartbane, bål steder, klatretårn og 

plads til boldspil. Gode muligheder både for gå og løbe og cykelture i 

området. 

 

Botilbud Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse almindeligt længerevarende 

botilbud til voksne § 108. (5 Teams.)  

 

Århusvej 2E-K, 4200 Slagelse almen ældrebolig/-

handicapvenlig bolig ABL § 105, stk. 2. (5 Teams.) 

 

Skanderborgvej 1, 4200 Slagelse almen ældrebolig/-

handicapvenlig bolig ABL § 105, stk. 2. (1 Team.) 

 

Rosenkildevej 49, 4200 Slagelse almindeligt længerevarende 

botilbud til voksne § 108. (1 Team.) 
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Rosenkildevej 61, st. 4200 Slagelse almindeligt 

længerevarende botilbud til voksne § 108 (1 Team) 

 

Rosenkildevej 65, st. 4200 Slagelse almindeligt 

længerevarende botilbud til voksne § 108 (1 Team)  

 

Rosenkildevej 65.1, 4200 Slagelse midlertidigt botilbud til 

voksne § 107 samt almindeligt længerevarende botilbud til 

voksne § 108 (1 Team) 

 

Anholtvej 3, 4200 Slagelse midlertidigt botilbud til voksne § 

107 (1 Team) 

 

Rosenkildevej 101. 4200 Slagelse almen ældrebolig/-

handicapvenlig bolig ABL § 105, (6 Teams) 

 

Æblehaven 5, 4200 Slagelse. Midlertidigt botilbud til voksne § 

107 (1 Team) 

 

Rosenkildevej 77, Rosenkildevej 77, 4200 Slagelse. 

Længerevarende botilbud til voksne § 108 (1 Team) 

 

 

Personaledækning 

Andet: 

 

 

 Psykologer 

 Special konsulent 

 Socialrådgivere 

 Fysio/Ergoterapeuter 

 Tale – Høre konsulent 

 Fysioterapeuter 

 Lærere 

 Pædagogisk konsulent 

 Servicepersonale 

 Pedeller/Egendomsservice 

 

Normering 

døgn/weekend: 

 

Nedenstående normering er et gennemsnitligt udgangspunkt, men 

den konkrete personaledækning kan variere, da der tages 

udgangspunkt i den enkelte borgers støttebehov.  

 

Niveau 1. 1 morgen – 1 aften til 10 borgere. 

Niveau 2. 1 morgen – 1 aften til 10 borgere. 

Niveau 3. 2 morgen – 2 aften til 5 borgere + rådighedsnattevagt i 

området. 

Niveau 4. 2 morgen – 2 aften til 4 borgere + vågen natmedarbejder i 

området. 

Niveau 5. 3 morgen – 3 aften til 4 borgere + vågen natmedarbejder i 

området. 

Niveau 6. minimum 3 morgen – 3 aften til 2 borgere, i særlige 

situationer 4 morgen – 4 aften + vågen natmedarbejder. 
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Praktiske 

opgaver i 

hjemmet og 

ydelser i forhold 

hertil: 

 

Niveau 1:       

 

Niveau 2:       

 

 

Niveau 3:       

 

 

Niveau 4:       

 

Niveau 5:       

 

Niveau 6:       

 Støtte til praktiske opgaver gives ud fra de forskellige støtteniveauer, med fokus 

på selvstændighed, recovery og rehabilitering 

Borgerne 

støttes i at 

kunne foretage 

egne små 

indkøb 

Verbal 

guidning i 

grupper 

Støtten 

gives 1-2 

gange 

ugentligt. 

Verbal 

guidning i 

grupper 

Støtten 

gives 1-2 

gange 

ugentligt. 

Verbal 

guidning i 

grupper, 

ledsagelse 

i grupper. 

Støtten 

gives 1-2 

gange 

ugentligt. 

Verbal 

guidning i 

grupper, 

ledsagelse 

ofte i 

grupper. 

Støtten 

gives 1-2 

gange 

ugentligt. 

Verbal 

guidning i 

grupper, 

ledsagelse 

i grupper 

hvis 

muligt, 

ellers 

individuel 

ledsagelse

. Støtten 

gives 1-2 

gange 

ugentligt. 

Verbal 

guidning og 

individuel 

ledsagelse. 

Støtten gives 

1-2 gange 

ugentligt. 

Madlavning Borgerne betaler selv for deres mad.  

 

Borgerne skal medvirke 

til hele eller dele af 

madfremstillingen, med 

verbal guidning og 

anvisning i grupper. 1-3 

gange dagligt 

Borgerne 

opfordres 

til at være 

med til 

hele eller 

dele af 

madfremst

illingen. 

Verbal 

guidning 

og 

anvisninge

r i 

grupper.  

1-2 gange 

dagligt 

Borgerne tilbydes at deltage i 

madfremstillingen, intet krav.  

1-2 gange dagligt 

Rengøring Alle tilbydes individuel støtte i egen lejlighed 

Verbal 

guidning 1 

gang 

ugentligt 

Verbal 

guidning 1 

-2 gange 

ugentligt 

Verbal 

guidning 

og fysisk 

hjælp 1-3 

gange 

ugentligt 

Verbal guidning og fysisk hjælp 1-7 

gange ugentligt 
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Tøjvask Der er fællesvaskerier tilknyttet flere steder. Vi opfordrer borgere der bor i egen 

lejlighed til selv at anskaffe vaskemaskine, således at de også kan deltage mest 

muligt i egen tøjvask 

Verbal 

guidning  

1 gang 

ugentligt 

Verbal 

guidning  

1-2 gange 

ugentligt 

Verbal 

guidning 

og fysisk 

anvisninge

r 1-3 

gange 

ugentligt. 

Eller efter 

behov 

Verbal guidning og fysisk hjælp 1-6 

gange ugentligt. Eller efter behov. 

 

Egenomsorg og 

ydelser i forhold 

hertil 

 

Niveau 1:       

 

Niveau 2:       

 

 

Niveau 3:       

 

 

Niveau 4:       

 

Niveau 5:       

 

Niveau 6:       

 Ydelser i forhold til egenomsorg, gives efter støtteniveauerne, og hele tiden ud 

fra en pædagogisk vurdering af hvor meget borgeren kan deltage, og har behov 

for fysisk hjælp til. 

Personlig 

hygiejne 

Påmindelse om, og verbal 

guidning. 1-7 gange 

ugentligt. 

Påmindels

e om, og 

verbal 

guidning, 

tilstedevæ

relse i 

lejligheden

. 1-7 

gange 

ugentligt. 

Verbal guidning – og evt. fysisk hjælp. 

1-7 gange ugentligt. 

Spise og drikke Borgerne tilbydes spisning primært i grupper. Men borgerne kan også vælge at 

spise alene i egen lejlighed. 

Verbal guidning 1-3 

gange dagligt 

Verbal 

guidning 

1-4 gange 

dagligt 

Verbal guidning samt fysisk hjælp 3-4 

gange dagligt 

 

 

 

 

Socialt liv og 

ydelser i forhold 

hertil: 

 

Niveau 1:       

 

Niveau 2:       

 

 

Niveau 3:       

 

 

Niveau 4:       

 

Niveau 5:       

 

Niveau 6:       
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 Relationer: Vi arbejder med relations dannelse, både borger til borger, men 

også borger medarbejder imellem. Vi arbejder med at understøtte relationer også 

til venner udenfor eget botilbud. 

Sociale 

fællesskaber 

Borgerne tilbydes sociale fællesskaber enten i eget bo miljø eller væk fra 

botilbuddet.  

Vi deltager i arrangementer, både dem vi selv planlægger, men også 

arrangementer i byen. 

Vi støtter borgerne i at have ”gæster” hvis det er et ønsker eller mulighed. 

Verbal guidning.  

1-2 gange ugentligt 

Verbal 

guidning 

samt 

følgeskab i 

gruppe.  

1-2 gange 

ugentligt 

Verbal 

guidning 

samt 

følgeskab i 

gruppe. 

Evt. 

individuel 

ledsagelse

1-2 gange 

ugentligt 

Verbal 

guidning 

samt 

følgeskab i 

gruppe 

hvis det er 

muligt. 

Ellers 

individuel 

ledsagelse 

1-2 gange 

ugentligt 

Verbal 

guidning med 

individuel 

ledsagelse.  

1-2 gange 

ugentligt 

Socialpædagogi

sk ledsagelse 

Slagelse kommune har fastsat et serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse 

på kommunens botilbud. 

Der må ikke være penge mellem borgeren og botilbuddet, når der ydes 

socialpædagogisk ledsagelse. Socialpædagogisk ledsagelse er en del af 

kompensationsprincippet. Det betyder blandt andet at botilbuddet skal tilbyde 

socialpædagogisk ledsagelse til eksempelvis lægebesøg, tandlæge eller anden 

nødvendig behandling, kontakter til offentlige myndigheder, indkøb af tøj, fodtøj 

eller tilsvarende situationer, hvor borgeren på grund af sin funktionsnedsættelse 

vurderes til ikke selv at kunne møde frem. Socialpædagogisk ledsagelse skal 

ydes af det sociale tilbud. 

1-2 gange pr. måned. Ved behov. 

Det vil altid være en individuel vurdering. 

Ledsagelse til 

besøg hos 

familie 

På ACV er niveauet for denne ledsagelse: 

Niveau 1-3: Ingen ledsagelse 

Niveau 4: Ingen ledsagelse til alm. Familiebesøg. Dog ved særlige lejligheder 

f.eks. familiefest eller lign. hvor borgeren ikke skønnes at kunne deltage i hele 

begivenheden. 

Niveau 5: Ledsagelse, til familiebesøg, kan forekomme hvis det er af 

pædagogisk betydning for at borgeren på længere sigt kan besøge sin familie 

alene. Derudover ved særlige lejligheder f.eks. familiefest eller lign. hvor 

borgeren ikke skønnes at kunne deltage i hele begivenheden. 
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Niveau 6: ledsagelse kan/vil forekomme, både ved almindeligt familiebesøg 1-2 

gange pr. måned samt ved særlige begivenheder, f.eks. familiefester hvor 

borgeren ikke skønnes at kunne deltage i hele begivenheden. 

 

Aktiviteter med 

pædagogisk 

formål 

 

Ved pædagogiske aktiviteter menes tilbud som har et særligt formål i forhold til 

den enkeltes udvikling, og med udgangspunkt i bestillingen og/eller §141 

handleplaner. Med vægt på at aktiviteterne ikke kan gennemføres uden 

nærværelse og tæt støtte fra personalet. 

Støtten/ledsagelsen sker i 

grupper. 1 gang om ugen 

Støtten gives enten i 

grupper – eller hvor dette 

ikke er muligt med 

individuel ledsagelse. 1 

gang om ugen 

Støtten gives enten i 

grupper – eller hvor 

dette ikke er muligt med 

individuel ledsagelse. 1 

gang om ugen, eller 

efter individuel 

vurdering 

Fritidsaktivitet Deltagelse i fritidsaktiviteter: café, handletur, strand og skov m.m. 

Ledsagelse 1 gang om 

ugen i gruppe.  

Der arbejdes intensivt 

med at borgerne lære at 

transportere sig selv, og 

kan være i 

fritidsaktiviteten 

selvstændigt eller 

sammen med venner 

Ledsagelse 1 gang om ugen i gruppe. 

Individuel ledsagelse kan forekomme, 

hvis det ikke er muligt for borgeren at 

følges med andre. 

Individuel 

ledsagelse

. 1 gang 

om ugen 

Derudover har borgerne mulighed for at benytte de forskellige muligheder for 

aktiviteter vi har i området. Primært i grupper eller som enkelt ledsagelse med 

pædagogisk formål. 

Ledsagelse til 

ferie 

ACV følger Slagelse kommunes retningslinjer – vi kan ledsage på ferie af op til 5 

dages varighed. 

Ferien vil være med fuld egenbetaling for den enkelte borger. Betaling for 

personalet vil ske af tilbuddet. Borgerne tilbydes ledsagelse af kendt personale. 

Der altid tages fagligt udgangspunkt i den enkeltes trivsel når ferie 

tilrettelægges.  

 

Altid i grupper Altid i 

nærheden 

af andre / 

eller i 

samvær 

med andre. 

Individuel

t  
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Sundhed og 

ydelser i forhold 

hertil: 

 

Niveau 1:       

 

Niveau 2:       

 

 

Niveau 3:       

 

 

Niveau 4:       

 

Niveau 5:       

 

Niveau 6:       

Helbredsforhold  Vi er opmærksomme på den enkeltes helbredstilstand og søger læge mm. Ved 

behov. 

Individuel støtte efter behov. 

Medicinsk 

behandling 

Vi udlevere kun lægeordineret medicin og kun ud fra lægens fore skrifter.  

Medicinen gives enten som dosispakket medicin eller fra doseringsæsker som 

særligt uddannede medarbejdere kan og må dosere i. PN medicin gives efter 

behov – efter lægens anvisning.  

Verbal guidning Verbal 

guidning, 

fysisk 

tilstedevæ

relse af 

medarbejd

er 

Verbal guidning, fysisk hjælp og 

tilstedeværelse af medarbejder 

Livsførelse og 

Kostvaner 

Vi vejleder om kostvaner og livsførelse i grupper og individuelt. Vi tager 

udgangspunkt i den enkeltes ønsker og resurser, via samtaler, egen ageren og 

anbefalinger omkring sund livsførelse.  

Vi vil altid vægte borgerens selvbestemmelse højt og med etiske overvejelser 

vejlede og råde den enkelte. 

 

Kommunikation  

Niveau 1:       

 

Niveau 2:       

 

 

Niveau 3:       

 

 

Niveau 4:       

 

Niveau 5:       

 

Niveau 6:       

 Kommunikationsnedsættelse: 

Da vanskeligheder med kommunikation er ét af kerneområderne hos personer 

med autisme, har vi på ACV fokus på at understøtte borgerens mulighed for at 

kommunikere. 

 

Den mest hensigtsmæssige kommunikationstype og -form kan variere meget fra 

person til person, da det afhænger af personens kognitive niveau samt det 

specifikke niveau for både sprogforståelsen og talesproget. På ACV anvendes der 

bl.a. kommunikationsbøger, piktogrammer, taleprogrammer som Go-talk og 

Avaz, tegnstøttet kommunikation og visuel støttet dagsstruktur for at understøtte 

kommunikationen med borgerne. 

 

Rådgivningen på ACV tilbyder ved behov undersøgelse af den enkelte borgers 

sprogforståelsesniveau og deraf hvilket sprogligt niveau der skal anvendes ved 

verbal kommunikation. Herudover kan vi tilbyde en afdækning af hvilken type af 
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visuel information (symbolsystem), der er meningsgivende for den enkelte 

borger. Undersøgelserne kan omfatte sproglige/kommunikative test, samtaler og 

spørgsmål til personalet og andre omsorgspersoner. 

 

Efterfølgende udarbejdes en skriftlig rapport, der indeholder en vurdering af 

personens sproglige og kommunikative udviklingsniveau samt forslag til 

hensigtsmæssige strategier på det sproglige og kommunikative område. 

Undersøgelsen danner grundlag for, at vi i vores pædagogiske arbejde anvender 

den rette kommunikative tilgang og de rette kommunikationsmidler tilpasset den 

enkelte person med autisme. 

 

I borgerens botilbud vil der være fokus på, at bruge ovenstående.  

At understøtte og/eller udvikle borgerens kommunikation ud fra borgerens 

resurser og ønsker samt borgerens mål i bestillingen/§141 handleplan.  

 
Mobilitet  

Niveau 1:       

 

Niveau 2:       

 

 

Niveau 3:       

 

 

Niveau 4:       

 

Niveau 5:       

 

Niveau 6:       

Mobilitetsnedsæ

ttelse grundet 

fysisk handicap: 

Vi støtter borgeren i at have de nødvendige hjælpemidler til at kunne bevæge sig 

selv, så frit som muligt – rollator, kørestole m.m. Dette er en udgift borgeren 

enten selv skal afholde, eller som skal søges individuelt via sagsbehandler eller 

værge. Vi er behjælpelige med ansøgning. 

 

Vi yder støtte til at kunne være mobil, enten selvstændigt eller med de 

nødvendige hjælpemidler. Vi understøtter borgerne i at kunne færdes enten alene 

eller med følgeskab både i vante omgivelser, men også i ukendte områder. 

Vi støtter borgeren i at være så selvhjulpen som muligt, bl.a. for nogle borgeres 

vedkommende at kunne tage offentlige transportmidler, både på korte og 

længere afstande alene. Vi opfordrer til at kende særlige ruter, eller lign. For igen 

at højne selvstændigheden, ved f.eks. selvstændigt at kunne, enten gå eller køre 

med bus til og fra skole, aktivitetstilbud m.m. – små indkøb i nærområdet eller i 

byen. 

 

I borgerens botilbud vil der være fokus på, at bruge ovenstående.  

At understøtte og/eller udvikle borgerens mobilitet ud fra borgerens resurser og 

ønsker samt borgerens mål i bestillingen/§141 handleplan.  

Transport uden 

pædagogisk 

støtte 

Vi støtter borgerne i at finde alternative løsninger, såsom busser – tog – flextrafik 

– taxa eller lign.  

Kørsel i centrets 

biler 

I forbindelse med pædagogiske aktiviteter, kan der tilbydes transport med 

centrets biler. Såfremt der er et pædagogisk formål med dette og der er ledige 

biler. 

Ud fra et recovery orienteret perspektiv vil vi dag arbejde med at hvor det er 

muligt ledsages borgerne gående eller med offentlige transportmidler. 
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I gruppe en gang ugentligt I gruppe hvis det er 

muligt. Eller individuelt 1 

gang ugentligt 

Individuel

t en gang 

ugentlig 

Transport til 

familiebesøg 

Udover støtte til alternative transportformer, kan vi tilbyde transport i forbindelse 

med besøg hos familie. 

Tilbydes ikke til ved Niveau 1-3 1 gang pr. 

måned efter 

FAST aftale, 

på fastlagte 

tidspunkter, 

for at kunne 

udnytte 

fordelen ved 

samkørsel. 

1 gang pr. måned efter 

fast aftale individuelt 

 

 
Samfundsliv Niveau 1 Niveau 2  Niveau 3  Niveau 4  Niveau 5  Niveau 6 

Beskæftigelse 

og/eller 

uddannelse 

Alle borgere understøttes i at have et beskæftigelse eller uddannelses tilbud. Der 

tages udgangspunkt i borgeres resurser, ønsker og drømme.  

Privatøkonomi 

 

Administration af midler for andre  

For beboere, der ønsker støtte til deres private økonomi og ikke har økonomisk 

værge, oprettes en budgetkonto og en lommepengekonto. Fra budgetkontoen, 

som er en NEM-konto, bliver der overført beløb til lommepengekontoen. 

Beboerkonti og beboerkasser afstemmes og revideres af administrationen to 

gange årligt – dog altid i forbindelse med skift af kontaktperson. 

Der udfyldes administrationsaftale af alle beboere, med og uden værger. 

Vi får løbende flere og flere økonomiske værger beskikket, så antallet af beboere 

uden værge minimeres. 

Mht. de beboere, der har fået tilkendt økonomisk værge, overholdes beskrevet 

håndtering via Betalingsaftale/administrationsaftale i samråd med værgen. 

Vi er bekendt med, at den nuværende administration af midler for beboere uden 

værge, ikke er i overensstemmelse med alt beskrevet i bilag 7, ”Til Regler for 

Økonomistyring og Ledelsestilsyn. 

Bankkonti  

Autisme Center Vestsjælland har 9 bankkonti, hvoraf de 3 afstemmes månedligt. 

Lommepengekontiene afstemmes minimum en gang pr. kvartal.  

Autisme Center Vestsjælland følger i øvrigt Slagelse Kommunens ”Regler for 

økonomistyring og Ledelsestilsyn”. 

 

 



 

20 

 

Borgerens betaling 

Obligatoriske 

ydelser: 

§108  

 

Husleje, El og Varme opkræves af borgerens betalingskommune. 

Huslejen er indtægts- og omkostningsbestemt. El og Varme er 

omkostningsbestemt iht. Tilbuddets driftsbudget. 

 

§105  

Husleje, el og varme er et anliggende mellem borgerne og det almene 

boligselskab der står for boligen, samt de pågældende 

forsyningsselskaber 

 

§107  

Husleje, El og Varme 

Vedr. udenbys borgere hvor Slagelse Kommune ikke er 

handlekommune, opkræves dette af borgerens betalingskommune. 

  

Vedr. borgere hvor Slagelse Kommune er betalingskommune, 

opkræves dette af ACV via Betalingsaftalen. 

 

Huslejen, el og varme er for §107 fastsat af Slagelse Kommune, og 

prisfremskrives årligt efter KL`s pris- og lønskøn. 

 

STU: 

Virksomheden (ACV) opkræver boligbetaling for Kollegie. 

 

Frivillige 

ydelser: 

§108 

Virksomheden (ACV) opkræver for kost, tilberedning af kost 

(individuel vurdering), vaskemidler, rengøringsmidler, forsikring, 

vinduespudsning. Bliver opkrævet efter individuelt valg. 

 

§105  

Virksomheden (ACV) opkræver for kost, tilberedning af kost 

(individuel vurdering), vaskemidler, rengøringsmidler, forsikring, 

vinduespudsning. Bliver opkrævet efter individuelt valg. 

 

§107 

Bo team: Virksomheden (ACV) opkræver for kost, leje af linned, 

vaskemidler, rengøringsmidler, forsikring, vinduespudsning. Bliver 

opkrævet efter individuelt valg. 

  

STU: Virksomheden (ACV) opkræver for kost hvis dette vælges. 
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Samarbejde 

Pårørende: 

 

 

For borgere uden værge: Vi samarbejder med borgerne og deres 

pårørende i det omfang borgerne er interesseret i det. Aldrig uden 

borgerens samtykke eller medvirken.  

 

For borgere med værge, personlig og/eller økonomisk: Vi 

samarbejder med borgerne og deres værger ud fra gældende regler 

på området, vi inddrager dog borgeren i størst muligt omfang i 

samarbejdet. 

 

Vi tilstræber at have en god kontakt både med pårørende og værger, 

således at vi til borgerens bedste, kan være en fælles støtte for 

borgeren i deres dagligdag. 

 

 

 

Opfølgning og dokumentation 

Opfølgning på tilbud: 

 

 

Der afholdes teammøder hver 14.dag af 3 timers varighed, hvor 

indsatsen løbende evalueres. 

Der udarbejdes delmål (pædagogisk indsatsplan) for hvert enkelt 

borger løbende. Der følges op og evalueres og eventuelt justeres på 

teammøderne. 

Én gang årligt afholdes der statusmøde hvor botilbud, 

aktivitetstilbud, pårørende og myndighed deltager. 

 

Der er tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst en gang årligt. 

 

Dokumentation og 

måling af indsats: 

 

 

I samarbejde med de kommunale sagsbehandlere udarbejdes: 

 Voksen Udrednings Metode (VUM) 

 Bestilling - Mål 

 § 141 handleplaner 

 

Ud fra disse udredninger udarbejder vi: 

 Delmål (Tidligere beskrevet som pædagogiske indsatsplaner) 

 Statusbeskrivelser 1-2 gange årligt. 

Vi benytter Sensum – Bosted som dokumentations og notat 

redskab. 

 

 


