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1. Lovgrundlag 

 

Lov om social service § 107 – midlertidigt botilbud 

Lov om social service § 108 – længerevarende botilbud.  

 

Godkendt af Socialtilsyn Midt. 

2. Mål- og 

aldersgruppe 

 

Banebyen - Vilhelm Ehlerts Alle er et botilbud til voksne med autisme 

som er normalt til højtbegavede. 

 

 Fælles for målgruppen er, at de har vanskeligt ved at etablere 

og fastholde en stabil hverdag, og at de i høj grad er udfordret 

af en komorbiditet fx i form af svær depression, svær OCD, 

angstlidelser eller lettere misbrugsproblematikker. En del 

borgere har desuden udfordringer ift. social isolation, mad og 

spisning samt søvn og døgnrytme. 

 Målgruppen har ofte i en længere periode været udenfor 

samfundet og har ofte mistet troen på sig selv og muligheden 

for at få hjælp. Ofte har borgeren igennem længere tid været 

isolerede fra omverdenen. 

 Målgruppen er ofte i negativ følelsesmæssig trivsel, og oplever 

sig overbelastet og svigtet. Ofte er eneste kontakt med 

omverden gennem forældrene. 

 Målgruppen formår ikke at udnytte deres kognitive ressourcer, 

så trods god begravelse er deres funktionsniveau lavt.  

 

Borgere med udadreagerende adfærd er ikke en del af målgruppen.   

 

Formålet med indskrivningen på Banebyen - Vilhelm Ehlerts Alle er at 

afklare og udvikle borgerens funktionsniveau i forhold til fx ADL 

færdigheder, selvforståelse og fremtidige beskæftigelse, samt sikre en 

højere trivsel. Ydermere understøttes borgerens kompetencer til at 

kunne flytte i egen lejlighed i de tilfælde hvor det er muligt. 

Formålet kan desuden være at vedligeholde allerede indlærte 

kompetencer.  

 

mailto:autisme@rm.dk
http://www.sau.rm.dk/


 

 

 

Aldersgruppe 18 – 45 år. 

 

3. Antal pladser og 

fysiske forhold 

 

19 døgnpladser  

 

Banebyen - Vilhelm Ehlerts Alle ligger centralt placeret i Viborg 

bymidte. Det er et nyt reaktivt område i Viborg 

(www.baneby.viborg.dk).  

Den centrale placering gør, at både indkøb og uddannelses muligheder 

er i gåafstand. Viborg er med sine historiske rødder og natur en 

attraktiv by. Søerne og grønne områder ligger ligeledes tæt på. 

 

Lejlighederne på Vilhelm Ehlerts Alle - Banebyen: 

Der er 19 lejligheder fordelt på 4 etager. På hver etage er der 4, to-

rumsboliger samt en et-rumsbolig.  

 

Et-rumsboligerne er indrettet med the-køkken samt eget badeværelse 

med vaskesøjle. 

To-rumsboligerne er indrettet med soverum, køkken/alrum samt 

badeværelse med vaskesøjle. 

 

På hver etage er der fællesrum, som kan benyttes af alles husets 

borgere. Rummene er opdelt således, at der på 1 sal er TV/spillerum, 

på 2 etage er der møde/samtalerum på 3 etage "sanse rum" og på 4 

etage kreativt rum. 

 

Plan 0 indeholder de store fællesområder. Her er et stort 

cafe/spiseområde som er opdelt i mindre enheder/spisegrupper. 

Rummet kan omdannes ved fællesaktiviteter i form af filmaftener m.m. 

Der er et træningskøkken, som kan benyttes sammen med 

medarbejdere, hvis borgeren træner madlavning. 

Ligeledes indeholder plan 0 personalefaciliteter, kontorer og 

mødelokaler.  

Da alle borgere tilbydes kostordning, forefindes der desuden et køkken, 

hvor maden bliver tilberedt af en ernæringsassistent. 

 

På taget findes en tagterrasse, som kan benyttes om sommeren.  

 

Husdyr: 

På Banebyen - Vilhelm Ehlerts Alle er det muligt, at have mindre 

husdyr, såsom kat eller mindre dyr i bur. Af hensyn til andre borgere 

skal dyrene være i egen lejlighed. Anskaffelse af dyr skal aftales med 

personalet. 

 

Servicepakker: 

På Vilhelm Ehlers Alle er følgende servicepakke: Kost og mulighed for 

beboerforsikring. Derudover deler borgerne udgifterne til fælles TV og 

rengøring af fællesarealer. 

 

http://www.baneby.viborg.dk/


 

 

 

4. Kerneydelse 

 

I Specialområde Autisme har vi defineret vores kerneopgave således: 

”Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer 

for trivsel, udvikling og forandring til voksne med 

autisme.” 

 

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i: 

 Kommunens bestilling 

 Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger 

 Borgerens motivation  

 Den Danske Kvalitetsmodel 

 

Der samarbejdes tæt med Viborg Jobcenter i forhold til uddannelse og 

beskæftigelse. 

 

Indsatsen tilrettelægges individuelt og kan typisk omhandle: 

 Adgang til og støtte fra medarbejdere døgnet rundt 

 Kompenserende og støttende rammer ift. autismen, herunder 

etablering af struktur og støttesystemer 

 Kompenserende/tilpasset støtte i forhold til ADL funktioner 

 Medarbejderne påtager sig en koordinerende funktion i forhold 

til samarbejdet med det professionelle netværk, bl.a. psykiatri, 

Jobcenter, misbrugscenter mf. 

 Støtte til at bryde isolationen og/eller anden reduktion af 

komorbiditet 

 Psykoedukation/viden/selvforståelse om egne diagnoser via 

støttende samtaler 

 Træning af sociale og praktiske færdigheder 

 Støtte til at opretholde og opbygge socialt netværk 

 Støtte til afklaring af uddannelse og beskæftigelse 

 Støtte til ledsagelse og deltagelse i et aktivt samfundsliv 

 

5. Faglig tilgang og 

metode 

I Specialområde Autisme bygger den faglige tilgang og metoder på 

uddannelsen: Autismepiloten (læs mere her). Alle fastansatte 

personaler gennemfører Autismepiloten, og opnår dermed en 

specialiseret viden indenfor autisme og viden om strukturerede og 

kognitive metoder til målgruppen.     

 

I Specialområde Autisme udarbejder vi: 

 En udviklingsprofil, hvori der beskrives samt scores på 

borgerens aktuelt observerede funktionsniveau ud fra en række 

temaer og emner. Udviklingsprofilen bliver udarbejdet af 

borgerens team og – i videst mulige omfang – i et samarbejdet 

med borgeren.  

Udviklingsprofilen følger i høj grad voksenudredningsmetoden. 

 

http://www.sau.rm.dk/autismepilot/


 

 

 

 Der udarbejdes desuden en forudsætningsanalyse i 

forbindelse med indflytning, hvori der beskrives borgerens 

grundlæggende forudsætninger vha. informationer fra tidligere 

udredninger, tests, pædagogiske observationer, livshistorie mv. 

Forudsætningsanalysen bliver udarbejdet af en af 

Specialområde Autismes psykologer.  

 

I Specialområde Autisme arbejder vi ud fra en procesmodel, som 

sikrer, at indsatsen bliver tilrettelagt på baggrund af viden om den 

enkelte borger. Dette understøtter et reflekteret valg af metoder og 

indsats.  

 

I Banebyen - Vilhelm Ehlerts Alle er der brug for høj grad af 

specialiseret støtte til den enkelte borger. Derfor gennemfører 

medarbejderne et internt undervisningsforløb, som varetages af den 

pædagogiske leder på afdelingen. 

 

På Vilhelm Ehlers Alle benyttes typisk følgende metoder og 

redskaber: 

Vi har fokus på borgerinddragelsen (link til Viborg modellen følger), og 

arbejder med en række kernebegreber som understøtter dette via 

arbejdsalliancen, motivation, netværk, struktur, kompensation samt 

afstresning.  

 

Dataindsamling  

Vi benytter os af dataindsamling, idet vi, i vores pædagogiske praksis 

med borgeren, har brug for en systematisk og grundig indsamling af 

viden. Det er vores erfaring, at vores borgere ofte har svært ved at 

sætte ord på deres bevæggrunde, ligesom vi oplever at deres 

bagvedliggende årsager til adfærd, kan bunde i mange forskellige 

forklaringsmodeller, derfor er det vigtigt at medarbejderne er 

nysgerrige. Dataindsamling har en gavnlig effekt i arbejdet med de 

komorbiditeter som er på afdelingerne, herunder depression og 

isolation. 

 

Krap 

Krap er en konkret metode til at blive bevidst om betydningen af, at 

gøre det man siger, man vil gøre og følge op på om det gik godt på en 

positiv og anerkendende måde. Altså at skabe en forandring der gør en 

forskel. Krap er udbredt inden for den pædagogiske verden. Vi oplever 

at KRAP giver mening ind i vores borgers hverdag. Metoden er 

lettilgængelig både for borgere og medarbejdere, da der er flere 

forskellige visuelle arbejdsredskaber, som understøtter særligt den 

enkelte borgers kognitive funktionsniveau. Den kognitive, ressource og 

anerkendende tilgang som Krap repræsenterer har en gavnlig effekt i 

arbejdet med de komorbiditeter, som er på afdelingerne - 

depression/isolation. 



 

 

 

 

Kognitiv tilgang 

Mange borgere indskrevet i Banebyen, har en indgribende angst og/ 

eller OCD problematik. Dele af denne kan imødekommes i ved den 

autismespecifikke tilgang, men derudover vil det være nødvendigt at 

arbejde specifik med angst og OCD lidelsen. Typisk behandles OCD 

bedst ved en kombination af kognitiv adfærdsterapi og medikamentel 

behandling. Derfor fordrer det et tæt samarbejde med andre 

samarbejdspartnere f.eks. psykiater. Metoder som benyttes ind i 

arbejdet med OCD udover autismetilgangen vil være: Kognitive 

samtaler med det formål at fremme motivationsarbejdet og give 

borgeren viden gennem psykoedukation. 

 

LA2 

LA2 indeholder samtale- og refleksionsredskaber, som har særlig fokus 

på at forstå borgerens perspektiv. LA2 er også et udrednings- og 

refleksionsredskab hvor fagprofessionelle hjælpes til at beskrive, 

hvordan de bedst støtter borgeren i at forebygge, håndtere og mestre 

kritiske episoder. LA2 er en metodemanual der har til formål at 

forebygge trusler, vold og magtanvendelse samt fremme trivsel på 

botilbud. LA2 er en metode, der håndterer problemskabende adfærd på 

en ikke konfronterende måde hos borgere med autisme. Metoden 

praktiseres ud fra grundlæggende værdier om at yde støtte og omsorg 

på en ikke konfronterende måde. Personalet ønsker med metoden at 

forhindre, at en borger bliver udsat for flere stimuli end han/hun kan 

rumme og håndtere og dermed undgå reaktioner som uro, forvirring, 

rastløshed og udadreagerende adfærd. Metoden giver borgeren en 

oplevelse af at blive hørt, set forstået og mødt i situationer, som er 

svære at takle. 

 

Motiverende samtaler  

Den motiverende samtale er en metode, hvor man gennem 

anvendelsen af samtaleværktøjer og en personcentreret, medfølende 

samt samarbejdende tilgang kan støtte borgeren i at afklare 

ambivalens og finde den indre motivation til forandring frem, samt at 

forstærke og fastholde motivation. Metoden retter sig mod at skabe en 

samarbejdende og empatisk relation med respekt for den anden 

persons egne ønsker, behov og rettigheder. Metoden er udviklet til at 

hjælpe borgere, der har brug for eller et ønske om at ændre en adfærd 

eller en livsstil. Vi benytter det i forbindelse med målsamtaler, hvor 

borgeren og personalet sammen gennemgår, udarbejder og evaluerer 

borgerens personlige mål/delmål, hvilket tager udgangspunkt i 

borgerens motivation for forandring.  

 

Gennem motiverende samtale finder man i et samarbejde frem til 

borgerens egen indre motivation for forandring, og styrker denne, 

hvilket øger sandsynligheden for, at borgeren rent faktisk konkret 



 

 

 

ændrer sin adfærd og holder fast i forandringen. Metoden bygger på, at 

man starter med at opbygge en samarbejdende relation. 

 

Sensorisk profil  

Mennesker med autisme opleves ofte med sensoriske udfordringer, 

hvilket opleves ved at borgerne kan være over, under sensitive eller 

opleve en forstyrret sansebearbejdning, hvilket har stor betydning for 

deres livskvalitet, og deres evne til læring, da de hurtigt over eller 

under stimuleres med dertil følgende behov for særlig skærmning.  

Profilen kan være med til at afklare, om borgeren har en høj eller lav 

tærskel værdi overfor sanseindtryk, den indikerer derefter, om der er 

behov for at fjerne eller tilføre særlige stimuli. 

Det særlige fokus på borgerens sensoriske udfordringer har en gavnlig 

effekt i arbejdet med de komorbiditeter, som er på afdelingerne - 

depression/isolation. 

 

Stress håndtering 

Borgerne er typisk præget af stress og/eller angst i forbindelse med, og 

i en lang periode efter, indflytning i botilbuddet. Særligt i den første del 

af stabiliseringsfasen er der derfor en meget høj grad af kompensering 

samt individuel personalestøtte. I takt med at borgeren støttes og 

stressen symptomerne reduceres, ser vi at borgerene bliver bedre i 

stand til at samarbejde om egen læring og udvikling. Vi arbejder ud fra 

en viden om, at borgergruppen typisk overpræsterer i den første 

periode, hvilket bl.a. betyder, at de støttetiltag der iværksættes ved 

indflytning, bliver bevaret den første lange periode, selvom det 

umiddelbart kan virke som om, at borgeren er selvstændig omkring 

emnet eller ikke har behov for støtten.  

 

Der er fokus på at observere og afdække den enkeltes stressprofil. Her 

har personalet, Bo Hejlskov og Trine Uhrskovs model for Stress og 

kaosniveau, for øje. Herefter tilbydes borgeren redskaber, strategier og 

støtte til en mere hensigtsmæssig stresshåndtering. Som en del af 

denne indsats har vi fokus på at informere om autisme generelt samt 

indgå i dialog omkring den enkeltes specifikke autismeprofil. En stor 

del af målgruppen er først i teenage- eller voksenalderen blevet 

diagnosticeret med autisme, og har typisk meget begrænset viden og 

erfaringer omkring autisme. De har til gengæld mange års erfaring i at 

navigere i et samfund indrettet til neurotypiske mennesker, og har ofte 

følt sig misforståede eller markant anderledes. Vi har fokus på at 

tilbyde forskellige forklaringer på borgerens stressreaktioner og sætte 

disse forklaringer i relation til autismen. 

At indtænke stresshåndtering som metode har en gavnlig effekt i 

arbejdet med de komorbiditeter, som er på afdelingerne - 

depression/isolation. 

 

 



 

 

 

TEACCH  

Vi arbejder i spændingsfeltet mellem struktur og fleksibilitet. Målet 

med en struktureret TEACCH inspireret pædagogik er at kompensere 

for autistiske menneskers udfordringer, således de bliver i stand til at 

udvikle sig og lære konkrete færdigheder. Udfordringen ved en 

struktureret pædagogik er, at strukturen bliver det bærende, og at 

man dermed kan glemme personens motivation eller det vigtige i at 

udvikle en arbejdsalliance. Vi benytter os derfor ikke ukritisk af 

struktur, men tilrettelægger indsatsen individuelt, og udviser 

fleksibilitet i arbejdet med at opnå en arbejdsalliance med borgeren. 

TEACCH handler om at respektere borgerenes måde at være på. Samt 

deres ret til at bevarer interesser og personlighed. Der fokuseres på 

udviklingsområder, især mht. selvstændighed og handlemuligheder. 

TEACCH er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem 

visualisering og konkretisering i en fast struktureret ramme. Med 

TEACCH har borgeren mulighed for at visualisere dagens opgaver, 

hvilket gør hvert trin/opgave mere overskueligt. Det kan være med til 

at skabe overblik over borgerens hverdag og give den struktur og 

forudsigelighed, som han/hun har brug for. Personalet benytter 

metoden, når der i arbejdet med borgerens dagligdag/aktiviteter 

benyttes visuelle støttesystemer, som dækker over ting, billeder 

og/eller skriftsprog. Den strukturerede tilgang som TEAACH 

repræsenterer har en gavnlig effekt i arbejdet med de komorbiditeter 

som er på afdelingerne - depression/isolation 

 

Disse tilgange understøttes af de praktiske pædagogiske metoder, 

personalet kan benytte i samarbejdet med borgeren, alle metoder 

findes i dokumentet "metodebank – pædagogiske metoder og tilgange" 

(link følger) 

  

Metodebanken indeholder metoder og redskaber som: Observationer, 

registreringer, afdækninger, prompts, motivationsanalyser, 

Belønningssystemer, ressourceundersøgelser, fysisk organisering, 

visuelle støttesystemer, strukturerede samtaler, perspektiverende 

samtaler, sociale historier, tegneseriesamtaler, kognitiv diamant, 

måltrapper, stressmodellen, energiforvaltning, samt materiale fra 

inspirations- og vidensprogrammet robusthed.dk. 

 

I forhold til de komorbide lidelser vil en række af de grundelæggende 

metoder være virksomme, men derudover arbejder vi med en række 

metoder som primært relaterer sig til de enkelte komorbiditeter. Har 

borgeren en behandlingskrævende komorbiditet, samarbejder vi altid 

med de ansvarlige behandlere, i form af misbrugskonsulenter, Center 

for spiseforstyrrelser, egen læge eller psykiatrien. 

 

Vi har på afdelingen ansat ergoterapeuter, som er certificeret i 

udarbejdelsen af Sensory profile. Der udarbejdes en sådan på alle 



 

 

 

borgere, som sammen med forudsætningsanalysen udgør et 

fundament som skaber de bedste forudsætninger for at tilrettelægge 

en målrettet indsats. 

 

6. Takststruktur 

 

I Banebyen er der mulighed for indskrivning på fire forskellige 

takstniveauer afhængigt af behovet for støtte.  

 

For alle takstniveauer er gældende at indsatsen skal leveres i forhold til 

kriterierne i:  

- Den Danske Kvalitetsmodel,  

- Det sociale tilsyn, samt  

- at Specialområde Autismes takster, 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. 

 

Takstniveau 1: kr. 2.219 (P/L 2020)  

Behov 

 Borgeren kan ikke selvstændigt varetage en mindre del af 

almindelige daglige funktioner  

 Borgeren har behov for igangsætning og personalestøtte ved 

initiering af alt nyt 

 Borgeren har udfordringer ift. socialt samspil 

 Borgeren har et stabilt funktionsniveau i kompenserende 

rammer 

 Borgeren er stabiliseret i forhold til kormorbide lidelser 

 Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning – 

borgeren benytter sig som hovedregel ikke af nattevagten 

 

Indsats (borgerrelateret indsats) 

 Borgeren kan via påmindelser selv opretholde en dagsstruktur 

 Borgeren kan ofte med anvisninger og påmindelser påbegynde 

at deltage i få timers praktik/beskæftigelse om ugen 

 Borgerens støttebehov afklares i forhold til udflytning til mindre 

indgribende rammer 

 Borgeren begynder at kunne anvende nye strategier – ofte er 

der brug for justeringer samt opfølgende samtaler med 

personalet 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse 

 Koordinering 

 

 

 



 

 

 

Takstniveau 2: kr. 3.068 (P/L 2020) 

Behov 

 Borgeren har brug for støtte til opretholdelse af daglige rutiner 

 Borgeren er ikke selvstændig på kerneområder som medicin, 

kontakt til omverdenen samt håndtering af følelsesmæssige 

udsving 

 Borgeren kan ikke løse rutinemæssige opgaver udelukkende via 

struktur eller påmindelser 

 

Indsats (borgerrelateret indsats) 

 Borgeren har brug for jeg-støttende samtaler med personalet 

 Borgeren har behov for prompting af personale til at løse 

rutinemæssige opgaver 

 Borgeren støttes i at omsætte den socialtræning og 

selvforståelse, som borgeren har modtaget til nye 

mestringsstrategier 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse 

 Koordinering 

 

Takstniveau 3: kr. 3.929 (P/L 2020)  

Behov 

 Borgeren har vanskeligheder med at drage egenomsorg og 

undlader at opsøge hjælp 

 Borgeren har tendens til at isolere sig og kan ikke mestre socialt 

samvær 

 Borgeren kan have lettere misbrugsrelateret adfærd 

 Borgeren kan have selvskadende adfærd, selvmordstanker og 

evt. forsøg på selvmord 

 

Indsats (borgerrelateret indsats) 

 Borgeren har behov for omfattende støtte i hverdagen 

 Borgeren har behov for støtte og hjælp til at få koordineret 

hverdagen 

 Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning, 

idet de gør brug af støtten om natten 

 Borgeren har behov for betydelig pædagogisk støtte i forhold til 

mestring af eget liv 

 Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der kræver 

behandlende indsats 

 Borgeren støttes og undervises i psykisk mestring og social 

træning 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse 

 Koordinering 

 

 



 

 

 

Takstniveau 4: kr. 4.833 (P/L 2020)  

Behov 

 Borgeren kan ikke drage egenomsorg og kan derfor ikke selv 

opsøge hjælp 

 Borgeren har behov for betydelig støtte i hverdagen 

 Borgeren har behov for behandlingsmæssig støtte 

 Borgeren har ustabilt funktionsniveau 

 Borgeren mangler grundlæggende kompetencer i forhold til 

ADL; praktiske opgaver, hygiejne, økonomi m.m. Ofte på grund 

af manglende energi, hvorfor han/hun har behov for at lære 

eller genindlære disse færdigheder 

 Borgeren har indgribende komorbiditet i form af fx indgribende 

angst. Ofte er borgeren også socialt isoleret 

 

Indsats (borgerrelateret indsats) 

 Borgeren har behov for at bo i et botilbud med døgndækning, 

idet de gør brug af støtten om natten. 

 Borgeren har behov for støtte og træning til at indgå i sociale 

relationer med andre beboere på botilbuddet  

 Borgeren kan have andre psykiske vanskeligheder, der kræver 

behandlende indsats 

 Borgeren har, på trods af stort støttebehov, svært ved at 

modtage hjælp, og det kræver derfor en ekstraordinær indsats 

fra medarbejderne 

 Borgeren kan have omfattende og betydelig behov for 

pædagogisk støtte, psykisk og social træning samt støtte til 

kommunikation 

 Løbende dokumentation 

 Forberedelse 

 Koordinering 

 

Hvis der ydes støtte til borgere om natten, eller hvis der er 

sikkerhedsmæssige støttebehov, vil der altid være tale om takstniveau 

3 eller 4. 

7. Medarbejdere      

 

Medarbejdergruppen består af pædagoger og ergoterapeuter, én 

ernæringsassistent, samt et ledelsesteam.   

8. Nattevagt  

 

Der er en sovende nattevagt.  

9. Muligheder for 

tilkøb 

For borgere med ekstra udrednings- eller støttebehov er der mulighed 

for at tilkøbe ekstra ydelser, f.eks. særlig skærmning eller individuelle 

indsatser. 

Tilkøb vil ske i henhold til den gældende Rammeaftale mellem de 

midtjyske kommuner og Region Midtjylland. 

 

 


