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 Ydelseskatalog 
 

Overordnet om Autisme Center Vestsjællands  

Aktivitets- og Samværstilbud (AST) 
 

  Virksomhedens navn: Autisme Center Vestsjælland, Voksenområdet 

Læsevejledning Dette ydelseskatalog er opbygget, så det indledningsvist er muligt at 

orientere sig om Autisme Center Vestsjællands Aktivitets- og 

Samværstilbud, målgrupper, paragrafområder og fysiske rammer for 

tilbuddet (side 1-2). 

 

I afsnittet om støtteniveau defineres og beskrives støtteniveauer 1-5 

ud fra borgers behov. Det ligger til grund for den indsats, som via 

takst bestilles af anbringende kommune. Katalogets beskrivelser har 

afsæt i VUM 2.0, Fælles Faglige Begreber. Vi samarbejder ud fra det 

fælles sprog på tværs af myndighed og udfører samt understøtter 

herved kvaliteten af de data, der indgår i samarbejdet, i 

sagsbehandling og levering af indsats. I den ramme fastholder vi øget 

fokus på recovery, rehabilitering, habilitering og fokus på, at 

indsatsen tilgodeser og inddrager borgerens ressourcer, ønsker og 

mål (læs mere side 2–7). 

 

Beskrivelse af samarbejdet med borger, pårørende og værge, 

opfølgning, dokumentation samt prisliste (læs side 7– 9). 

 

Vi møder borgeren i dennes hverdagsliv. Det betyder at vores fokus 

er på borgerens behov og ønsker. Vi inviterer til deltagelse, 

medbestemmelse og oplevelser. 

 

Det er til enhver tid forbeholdt ledelsen på ACV og det faglige 

personale at vurdere indsats og aktivitetsniveau, ud fra hverdagens 

muligheder i borger- og personalegruppe. Beskrivelserne i kataloget 

er her af alene vejledende. 

 

Lovgivning 

 

Autisme Center Vestsjællands Aktivitetstilbud drives efter følgende: 

• Serviceloven § 104. 

 

Målgruppe 

 

 

 

 

Aktivitets- og Samværstilbuddet modtager voksne borgere fra 18 år 

og opefter. Målgruppen er borgere med diagnoser inden for 

autismespektret. Ud over autisme kan borgerne have 

tillægsdiagnoser som fx mental retardering, angst, OCD, ADHD eller 

lign.  
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Formål med tilbuddet 

 

 

Formålet er at skabe en meningsfuld og indholdsrig hverdag i 

tilbuddet, en mulighed for at komme hjemmefra og at være sammen 

med andre. Det betyder, at vores fokus er på borgerens behov og 

ønsker. Vi inviterer til deltagelse, medbestemmelse og oplevelser. 

 

Aktivitets- og 

samværstilbud 

Aktiviteter og oplevelser tilrettelægges i størst muligt omfang ud fra 

den enkelte borgers ønsker og behov. Vi har fokus på at understøtte 

borgerens ønsker og mulighed for: 

 

• At bruge ressourcer, talenter og lave spændende aktiviteter 

• At få udviklingsmuligheder via en struktureret og overskuelig 

hverdag 

• At få styrket selvstændighed og selvfølelse gennem tilpassede 

krav 

• At blive kompenseret for handicap gennem omsorg, 

rummelighed og tolerance 

• At få valgmuligheder til at styrke selvstændighed og selvværd 

• Individuel udvikling gennem relationsfremmende samvær, 

oplevelser og aktiviteter 

• At få en øget forståelse af eget handicap i et 

ressourceperspektiv. 

 

Aktivitets- og Samværstilbuddet har følgende målsætninger:                                                                          

• Udviklingsorienterede aktiviteter 

• Tryg hverdag 

• Anerkendende samvær. 

 

Autisme Center Vestsjællands Aktivitets- og Samværstilbud er 

beliggende på hhv. Rosenkildevej 83, 75 og 53 samt 77B 

(Købmandsgården), 81C (Lysværksted) og 95 (Laden). 

Med udgangspunkt i vores målsætning vil vi være medvirkende til 

at skabe livskvalitet samt understøtte det gode liv for den enkelte 

borger. I tilbuddet lægger vi vægt på samvær og aktiviteter i 

faste og synlige rammer, hvor struktur og genkendelighed er 

grundlaget for at skabe den tryghed, som borgeren viser behov 

for. 

Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers formåen, i 

borgergruppens forskellighed - og vi vægter samværet med den 

enkelte borger meget højt. 

Læs mere om de enkelte tilbud på vores hjemmeside www.a-c-

v.dk og tilbudsportalen. 

 

http://www.a-c-v.dk/
http://www.a-c-v.dk/
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Støtteniveauer  

fra 1-5 

 

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. Formålet 

er at udvikle og/eller vedligeholde borgerens funktionsniveau, så 

borgeren kan mestre eget liv på egne præmisser. 

Sundhedsfaglig indsats defineres som observerende og 

forebyggende. Vi understøtter udredninger og tiltag, der skal sikre 

borgerens helbred og sundhed med udgangspunkt i borgerens 

ønsker, behov og ressourcer. 

 

Vi har 5 støtteniveauer. Niveauerne tager udgangspunkt i udmåling 

efter VUM 2.0. 

 

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. 

 

Egenomsorg 

 

Toiletbesøg 

• Påmindelse herom og verbal guidning. 

 

Spise og drikke 

• Verbal guidning. 

 

Støtte 

• Støtten ydes primært i grupper. 

• Borger kan selv opsøge hjælp ved behov (evt. telefonisk, 

når der ikke er personale i tilbuddet). 
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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 

• 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. 

• Der er enkelte delelementer, borgeren ikke kan overskue 

og/eller udføre. 

 

Mobilitet 

• Borger er mobil og kan selvstændigt håndtere eventuelle 

egne hjælpemidler. 

• Borger 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 støttende samtaler. 

 

Egenomsorg  

 

Toiletbesøg 

• Påmindelse herom og verbal guidning. 

 

Spise og drikke 

• Verbal guidning. 

 

Støtte 

• Borger kan have behov for støtte alle ugens dage.  

• Støtten ydes i grupper. 

• Borger kan selv opsøge hjælp ved 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 delvist til stede og støtter med løbende. 

motivation, vejledning og guidning under opgaven/aktiviteten. 

• Borger kan i perioder overskue og/eller udføre enkle 

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 hovedsageligt færdes uden pædagogisk støtte i 

kendte omgivelser og i nærmiljøet.  

• Borger kan have behov for følgeskab i kendte og ukendte 

omgivelser samt udenfor ACV’s 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 og guidning. 

 

Egenomsorg  

 

Toiletbesøg 

• Verbal guidning og evt. fysisk hjælp. 

 

Spise og drikke 

• Verbal guidning samt fysisk hjælp. 

 

Støtte 

• Borger har behov for støtte alle ugens dage.  

• Borger kan i nogle tilfælde selv opsøge/efterspørge hjælp. 

• Støtten ydes primært 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 delvist overtagende 

fysisk hjælp. 
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• 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. 

• 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. 

 

Egenomsorg 

 

Toiletbesøg 

• Verbal guidning og evt. fysisk hjælp. 

 

Spise og drikke 

• Verbal guidning samt fysisk hjælp. 

 

Støtte 

• Borger har behov for støtte i aktiviteterne. 

• Borger kan i nogle tilfælde selv opsøge/efterspørge hjælp. 

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

være alene i gruppen. 

• Borger kan dele personale med andre borgere. 

 

 

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. 
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Opgaver/aktiviteter 

• Borger har behov for, at personalet varetager 

opgaven/aktiviteten fuldstændig med fysisk overtagende 

hjælp. 

• Borger deltager indirekte. 

• Borger kan ikke selvstændigt 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. 

• 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. 

 

Egenomsorg  

 

Toiletbesøg 

• Verbal guidning og evt. fysisk hjælp. 

 

Spise og drikke 

• Verbal guidning samt fysisk hjælp. 

 

Støtte 

• Borger har behov for støtte i aktiviteterne. 

• Borger formår sjældent selv at efterspørge hjælp. 

• Borger har behov for en grad af særlige tiltag i hverdagen, 

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

eksempelvis i aktiviteter eller støttende samtaler. 
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Samarbejde 

Borger 

 

Aktivitets- og Samværstilbuddet har i samarbejdet med hver enkelt borger 

fokus på at understøtte dennes ønsker for samvær og aktivitet med 

mulighed for: 

• At bruge ressourcer, talenter og lave spændende aktiviteter. 

• At få udviklingsmuligheder via en struktureret og overskuelig hverdag. 

• At få styrket selvstændighed og selvfølelse gennem tilpassede krav. 

• At blive kompenseret for handicap gennem omsorg, rummelighed og   

         tolerance. 

• At få valgmuligheder til at styrke selvstændighed og selvværd. 

• Individuel udvikling gennem relationsfremmende samvær, oplevelser   

         og aktiviteter. 

• At få en øget forståelse af eget handicap i et ressourceperspektiv. 

 

Aktiviteter og oplevelser tilrettelægges i størst muligt omfang ud fra den 

enkelte borgers ønsker og behov. 

 

Pårørende For borgere uden værge: Vi samarbejder med borgeren og vedkommendes 

pårørende i det omfang, borgeren er interesseret i det. Aldrig uden 

borgerens samtykke eller medvirken.  

 

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

borgeren og dennes værge ud fra gældende regler på området. Vi inddrager 

borgeren i størst muligt omfang i samarbejdet. 

 

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

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

dagligdagen. 

 

Opfølgning og dokumentation 

Opfølgning på 

tilbud 

 

 

Der udarbejdes delmål (pædagogisk indsatsplan) for hver enkelt borger 

løbende. Vi deltager til det årlige statusmøde, som sagsbehandler inviterer 

til. På dette møde deltager i øvrigt borger, aktivitetstilbud og pårørende. 

 

Der er tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst en gang årligt. 

 

Dokumentation 

og måling af 

indsats 

 

 

I samarbejde med borgeren og 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. 
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Priser (koblet på taksten under tilbudsportalen) 

 

Tilbud Grundlag Niveau  Pris i DKK 

Aktivitets- og 

samværstilbud 
Serviceloven § 104 

1  322,- 

2  415,- 

3  610,- 

4  871,- 

5 1.651,- 

 

 


