
Socialområdet 
 

 

 

 

 

 

 

Specialområde Autisme   

Autismeflex 
     d. 29.11.2021 

Samsøvej 33, 8382 Hinnerup 
Tlf. 7847 6500 
sau@ps.rm.dk 
www.sau.rm.dk 

 

Afdeling/ydelse 
 

Autismeflex 

 

Søren Møllers Gade 47 

8900 Randers C 

1. Lovgrundlag 
 

Lov om social service § 85 – bostøtte i eget hjem 

2. Mål- og 

aldersgruppe 
 
 

Autismeflex er et specialiseret bostøttetilbud, der henvender sig til 

normalt og velbegavede voksne med autisme med høj grad af 

komorbiditet. Herunder en eller flere betydelige og komplekse psykiske 

og/eller sociale funktionsnedsættelser.  

Borgerne er bosiddende i egen bolig i Region Midtjylland.  
 

 Komorbiditeterne kan være misbrugsproblematikker, 

spiseforstyrrelser og selvskade, ADHD, ADD, OCD, angstlidelser 

og andre diagnoser. Borgerne kan tillige have diverse somatiske 

lidelser med afledt støttebehov i det daglige. 

 

 Autismeflex yder høj grad af specialiseret individuelt tilrettelagt 

støtte og kan ses som et alternativ til et døgntilbud, hvor 

borgerne støttes i udvikling af en vis grad af selvstændighed 

inden for flere eller afgrænsede områder af hverdagen.   

 

Borgere, der har behov for fysisk tilstedeværelse i nattetimerne, er ikke 

en del af målgruppen.  

 

Formål 

Borgerne støttes til et selvstændigt liv i egen bolig, hvor de tilegner sig 

færdigheder og kompetencer, så de på sigt kan klare sig med mindre 

indgribende støtte. Ligeledes støttes borgerne i at opretholde et 

allerede tilegnet funktionsniveau. 

 

Aldersgruppen er fra 18 år.  

3. Antal pladser og 

fysiske forhold. 
 

Antallet af pladser varierer alt efter det kommunale behov. 

 

Autismeflex er geografisk forankret i Randers.   

4. Kerneydelse 
 

I Specialområde Autisme er kerneopgaven defineret således: 

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for 

trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.” 
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Autismeflex er et individuelt tilpasset bostøttetilbud, hvor støtten 

foregår i borgerens egen bolig, pr. telefon og virtuel - afhængigt af den 

enkelte borgers bestilling og behov for støtte.  

Autismeflex tilrettelægger i samarbejde med handlekommunen og 

borgeren individuelle, fleksible og mobile løsninger, så borgeren kan 

støttes i sit nærmiljø og opretholde sit etablerede netværk til familie, 

venner og uddannelsesinstitutioner m.m..   
 

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i: 

 Kommunens bestilling 

 Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger 

 Borgerens motivation  

 Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område 

 

Der ydes typisk støtte til:   

 Udvikling og fastholdelse af mestrings-strategier ift. at kunne 

agere i eget liv 

 ADL opgaver (eks. omsorg, praktiske gøremål) 

 Medicinhåndtering og pædagogisk vejledning heraf  

 Oversættelse, guidning og hjælp til forståelse af sin omverden 

 Ugesamtaler, målsamtaler o.lign.  

 Koordinering og planlægning af aktiviteter og strukturering af 

daglige gøremål  

 Udarbejdelse af kostplaner, indkøb og madlavning 

 Sundhedsfaglige indsatser 

 Deltagelse i beskæftigelse/dagtilbud  

 Vedligeholde netværk 

 At blive selvtransporterende  

 Læsning af e-post, tilrettelæggelse af budget o.lign.  

 Følgeskab til eks. læge, møder o.lign.  

 Eksternt samarbejde med læge, psykiater, sagsbehandler m.fl..  

 

5. Faglig tilgang og 

metode 
Faglige tilgange 

Vi arbejder ud fra følgende definerede faglige tilgange: 

   

 Empowerment tilgang 

 Ressourceorienteret tilgang 

 Anerkendende tilgang 

 Relationel tilgang 

 

De fire faglige tilgange sætter retning for indsatsen og er 

grundlæggende for vores samarbejde. Alt afhængig af målgruppens 

behov og komorbiditeter kan der være flere faglige tilgange defineret.  

 

Metoder 

I Specialområde Autisme arbejder vi med en refleksiv metodisk praksis. 

Vi foretager begrundede metodevalg og evner at justere indsatsen på 



 

 

 

baggrund af erfaringer og borgernes forudsætninger i øjeblikket, så den 

faglige dømmekraft er i højsædet. Ud fra best practice analyser og 

nyeste viden på området undervises medarbejderne på Autismepiloten i 

metoder og redskaber inden for autismepædagogikken. Derudover har 

medarbejderne adgang til rådgivning og vejledning ift. fra erfarne 

pædagogiske og psykologiske konsulenter i Autismefokus. 

 

Velfærdsteknologi 

Vi benytter velfærdsteknologiske metoder og redskaber inden for flere 

områder fx søvn og døgnrytme, struktur og hverdagsplanlægning og 

eksponering.  

 

6. Takststruktur 
 

For alle takstniveauer for Autismeflex er gældende, at indsatsen leveres 

i forhold til kriterierne i:  

 Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område 

 Specialområde Autismes takster 

Taksterne er udformet på baggrund af den takststruktur, der er 

aftalt i rammeaftaleregi mellem Region Midtjylland og de 19 

kommuner i regionen. 

 

Det betyder, at Specialområde Autismes tilbud er finansieret af 

kommunale midler via takstbetaling for borgernes ydelser, og at alle 

udgifter og omkostninger til drift af tilbuddene er indeholdt i taksterne. 

 

Indplaceringen på et takstniveau modsvarer kompleksiteten i opgaven: 

 Antallet af A:A timer i borgerens bolig 

 Omfanget af opgaver af praktiske og koordinerende karakter 

 Omfanget af samarbejde med pårørende 

 Omfanget af følgeskab til ordinære lægeaftaler, indkøb m.m.  

 Behov for kørsel med borgeren i dennes eget køretøj eller 

afdelingens køretøj ud fra konkret bestilling fra kommunen.  

 

Takstniveau 1: kr. 1.044 (P/L 2022)  

Anvendes ved afslutningen af et bostøtteforløb, hvor der er besluttet en 

plan for udslusningen til mere selvstændig livsførelse.  

Indsatsen nedsættes gradvist, og borgerne får støtte til at vedligeholde 

strategier til at kunne agere selvstændigt i eget liv.  

Taksten forudsætter, at der er tale om borgere med behov for meget 

let støtte (få besøg månedligt)  

 

Takstniveau 2: kr. 2.336 (P/L 2022)  

Anvendes hvor der er tale om lettere vedligeholdende indsatser med let 

grad af støtte, men hvor støtten foregår i en forudsigelig og stabil 

ramme (ca. 1-2 besøg ugentligt)  

 

Takstniveau 3: kr. 3.259 (P/L 2022) 

Anvendes ved indskrivning af borgere som en brobygning til at etablere 



 

 

 

indsatsen.  

Anvendes som opstart til startudredning/afklaring i minimum 3 mdr. 

med henblik på planlægning og igangsætningen af indsatsen.  

Efter 3 mdr. vurderes takstens egentlige leje, herunder hvorvidt der er 

behov for supplerende udredning eller indsats ift. eksterne 

koordination, ledsagelse, netværk og beskæftigelse (1-3 besøg 

ugentligt i brobygningsfase) 

 

Takstniveau 4: kr. 4.400 (P/L 2022)  

Anvendes hvor der er tale om en moderat planlagt indsats med øget 

forbrug af personaleressourcer.  

Indsatsen kræver stabil indsats, og der er behov for større 

forberedende arbejde (3-5 besøg ugentlig) 

Der kan eks. være tale om forebyggelse af selvskadende adfærd og 

behov for akut beredskab i et vist omfang.  

Dækning i ydertimer vil som udgangspunkt være for borgere indskrevet 

på takst 4-5. 

 

Takstniveau 5: kr. 5.498 (P/L 2022)  

Anvendes hvor der er tale om omfattende støtte med øget 

kompleksitet, der kræver øget forbrug af personaleressourcer, 

herunder øget tilstedeværelse af medarbejdere i løbet af dagen 

(daglige besøg).  

Ved uforudsigelig adfærd som påvirker omgivelserne og ved massiv 

selvskadende adfærd.  

Ved øget behov for udredning (hvor der kræves transport til at ledsage 

borgeren til/fra) samt følgeskab til behandling o.lign.  

Ved øget behov for supervision af medarbejdere 

Ved ønske om større skriftelig indsats ud over halvårlige/årlige 

statusbeskrivelse.  

Dækning i ydertimer vil som udgangspunkt være for borgere indskrevet 

på takst 4-5. 

 

 

Telefonisk kontakt ud over besøg 

Borgerne kan benytte Autismeflexs telefonlinje som er betjent af 

Autismeflexs medarbejdere i tidsrummet kl. 7.00-15.00. 

 

Kørsel mellem Autismeflex og borgerens adresse: 

Kørsel til borger afregnes særskilt ud over det fastsatte takstniveau 

med taksten for statens kørselstakst i egen bil. 

 

Taksten er eksklusiv aktivitets- og dagtilbud. 

Borgeren kan deltage i samværstilbud SAUværket efter aftale og 

vurdering af ønske om at deltage i sociale fællesskaber.  

Hertil vil planlagte besøgstimer skulle konverteres til deltagelse i 

SAUværket.  



 

 

 

 

Der ydes som udgangspunkt ikke kørsel med borgeren. Se punkt 9. 

7. Medarbejdere      
 

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af 

sundhedsfagligt og pædagogisk personale, samt ledelse og 

fagkoordinator. 

 

8. Nattevagt  
 

 

Der kan tilkøbes særskilte aftaler omkring telefonisk støtte i 

tidsrummet kl. 15.00-07.00 til nødvendige og akutte henvendelser. 

9. Muligheder for 

tilkøb 
Ekstra udrednings- eller støttebehov: 

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed 

for at tilkøbe ekstra ydelser og individuelle indsatser, eksempelvis 

ledsagelse, ekstraordinære sundhedsforløb, psykologsamtaler, 

psykologiske udredning eller servicekørsel jf. bestillingen. 

 

Ekstra supervision: 

Ved behov for ekstra supervision til medarbejdere kan det være 

omfattet af en særtakst. 

 

Kørsel: 

Servicekørsel fx indkøb, besøg, egen læge med borgeren afregnes 

særskilt ud over det aftalte takstniveau med statens højeste 

kørselstakst for kørsel i egen bil. Medarbejderens tid til servicekørsel 

går af timer til bostøtte i det fastsatte takstniveau. 

 

Sikkerhed: 

Ved særlig risikoadfærd med afledt behov for 2 medarbejdere i 

opgaveløsningen ved borgeren, kan dette være omfattet af en 

særtakst. 

 

Tilkøb vil være nærmere specificeret i tilbudsskema og endeligt fastsat i 

betalingsaftale mellem handlekommune og Region Midtjylland inden 

indflytning. 

 

Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de 

midtjyske kommuner og Region Midtjylland. 

 

 


