Tilbud til borgere med helt særlige behov i Region Sjælland
Region Sjælland leverer de ydelser, der efterspørges af kommunerne. Det kan være en mere
differentieret og individuel indsats overfor borgeren via en tillægsydelse til taksten eller en
særforanstaltning, hvor et tilbud skræddersyes til én borger.
En kommune, der har brug for et tilbud til borgere med helt særlige behov, kan henvende sig
direkte til det enkelte regionale tilbud eller Socialafdelingen. Kontaktinformation på
www.regionsjaelland.dk

Tillægsydelser

Tilbuddenes basisydelser vil typisk dække borgernes behov. Der er dog mulighed for at
tilrettelægge en mere individuel og differentieret indsats ved enkelte borgeres særlige behov, når
dette afviger væsentligt fra gennemsnittet.
En tillægsydelse består af særlige ydelser i forbindelse med ophold på et social- eller et
specialundervisningstilbud eller rådgivningsydelser af administrativ eller behandlingsmæssig
karakter. Der vil typisk være behov for mere socialpædagogisk bistand, pleje og omsorg, end
basisydelsen indeholder. Der kan også være behov for at tilvejebringe særlige kompetencer til at
supplere den eksisterende faglighed på tilbuddet.

Særforanstaltninger

Særforanstaltninger er tilbud til borgere med helt særlige behov som kræver en særlig tilrettelagt
indsats. Der kan være tale om borgere med sjældne og/eller sammensatte problemstillinger, der
ikke kan rummes i ordinære tilbud. Særforanstaltninger etableres med mulighed for efter behov at
skærme borgeren helt eller delvist.
En særforanstaltning kan være en ydelse, der tilpasses løsning af specifikke opgaver f.eks. særligt
tilrettelagt skærmet botilbud, eventuelt etableret i selvstændige bygninger, indslusning, efterværn,
udredning, ambulant behandling mv.
Idet en særforanstaltning er tilpasset til én bestemt borger, indgår pladsen ikke som en takstplads.
Særforanstaltninger indgår endvidere ikke i Rammeaftalen mellem kommunerne i regionen og
Region Sjælland, hvilket betyder, at taksten – efter aftale med den visiterende myndighed – kan
ændres henover året, således at indholdet og dermed prisen er i overensstemmelse med borgerens

faktiske behov/udvikling.
Særforanstaltninger forsøges organiseret, så flere borgere kan benytte det samme personale, enten
i tilknytning til et eksisterende tilbud eller ved en fysisk nærhed mellem forskellige
særforanstaltninger.
De regionale tilbud har flere års erfaring med at drive særforanstaltninger – både overfor børn,
unge og voksne – og har derfor høj faglig specialviden, der matcher den enkelte borgers
problemstillinger og udviklingsmuligheder. Medarbejdernes kvalifikationer skaber sikkerhed for,
at den enkelte borger til stadighed tilbydes dækkende og dokumenterede behandlingsmetoder af
høj kvalitet, hvor borgerens trivsel og udvikling er i fokus.
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Indhold og pris i tilbud ud over det takstfastsatte

Den visiterende myndighed indgår kontrakt med Region Sjælland, hvor der via det faglige oplæg er
en klar beskrivelse af opgavens indhold og omfang, ressourceforbrug og tidsmæssig varighed.
Ved salg af ydelser ud over det takstfastsatte, skal der ske en korrekt prissætning af ydelsen. Prisen
udregnes efter principperne for takstaftalen mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland.
Region Sjælland har udviklet redskaber til beregning af priser for henholdsvis tillæg til
eksisterende takst og beregning af et ny selvstændig enhed. Redskaberne skaber endvidere
gennemsigtighed i prisfastsættelsen.
Prisen for ydelsen skal indeholde samtlige omkostninger ved at udføre opgaven (fuld
omkostningsdækning). Prisfastsættelsen sker på baggrund af de omkostninger, der er knyttet til
den pågældende ydelse inkl. overhead til central administration og fællesomkostninger på
tilbuddet.
Figur 1: Beregning af takst og tillægsydelse
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Figur 2. Beregningen af en særforanstaltning
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Dokumentation, opfølgning og evaluering af effekt

Region Sjælland arbejder målrettet ud fra Den Danske Kvalitetsmodel på socialområdet, hvor der
stilles krav om dokumentation for faglig indsats og organisering af tilbud.
Tilbuddet skal kunne dokumentere brugen af de bevilligede ekstra timer/indsats og skal aftale
dokumentationsformen med den visiterende myndighed.
Det indgår i revurderingen af indsatsen, at der løbende foretages en faglig evaluering af, hvorvidt
de ønskede effekter af indsatsen opnås.
Evaluering af indsatsen aftales i dialog med den visiterende myndighed. Sker der væsentlige
ændringer hos borgeren er tilbuddet forpligtet til at kontakte den visiterende myndighed med
henblik på en revurdering af indsatsen.
Særforanstaltningen indberettes til Tilbudsportalen og godkendes af Socialtilsyn Øst.
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