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Resume 
 
Analysen viser et fald i totaltaksterne i 60% af de højt specialiserede borgerforløb fra 2013-2017. 
Totaltaksterne i de fleste andre borgerforløb er uændrede. Kun få har en stigende totaltakst. 
Resultatet bygger på 53 borgerforløb med tillægstakster på de højt specialiserede 
voksenhandicaptilbud. 
 
Analysen omfatter udviklingen i alle takster, både ordinære takster og tillægstakster, som 
indsatserne for de mest komplicerede borgerforløb består af. Dette giver et godt, nuanceret billede 
af udviklingen. 
 
I den femårige periode er udgiften for borgerforløb med faldende totaltakster reduceret med i alt  
-39,4 mio. kr. fra 257,4 til 218, mio. kr., hvilket svarer til et fald på -15,3 %. For de få borgerforløb 
med stigende totaltakster er udgifterne i samme periode steget med 2,4 mio. kr.  
 
Samlet set fortsætter og udbygger resultaterne af analysen de positive tendenser fra de seneste fire 
års analyser af takstudviklingen på de højt specialiserede voksenhandicaptilbud.  
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Indledning 
 
I analysen viser vi resultaterne af en undersøgelse af udviklingen i totaltakster for komplicerede 
borgerforløb på Vejle Kommunes specialiserede voksenhandicaptilbud fra 2013-2017.  
 
Først beskriver vi det specialiserede handicapområde, principperne for indsatser med 
tillægstakster og vores faglige tilgang. Herefter følger datagrundlag, analysemetoder og analysens 
hovedresultater. Endelig kobler vi resultaterne til den generelle udvikling i økonomi og styring og 
beskriver de organisatoriske årsager bag udviklingen.  
 
Da analysen primært fokuserer på den økonomiske udvikling, kobler vi til sidst konkrete 
borgerforløb på. De beskriver og giver eksempler på udvalgte borgeres udvikling. 
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Handicapområdet i Vejle Kommune 
 
Voksenhandicapområdet, som er tilbud til borgere over 18 år (i resten af rapporten benævnt som 
”handicapområdet”) i Vejle Kommune er organiseret i seks centre. De fleste af centrenes pladser er 
specialiserede og til borgere med massive og komplekse behov.  
 
I regnskabet for 2017 var de samlede udgifter til handicapområdet i Vejle Kommune 373 mio. kr. 
Dette dækker udgifter til drift og administration af Vejle Kommunes tilbud på handicapområdet, 
som leverer indsatser til både borgere fra Vejle Kommune og andre kommuner. I 2017 købte Vejle 
Kommune desuden pladser til egne borgere i andre kommuner, regioner og private botilbud for 113 
mio. kr. 
 
Den høje specialisering betyder, at Vejle Kommune sælger pladser til andre kommuner for 251 mio. 
kr. årligt, opgjort for 2017. Heraf udgør tillægstakster 16 mio. kr. Samlet set udgør indsatser med 
tillægstakster for både udenbys og Vejle Kommunes egne borgere 22 mio. kr. i 2017. 
 
I alle sager ønsker vi at løfte borgerens funktionsniveau. Denne analyse undersøger, om indsatsen 
skaber den ønskede udvikling - fagligt i forhold til borgerens tilstand og økonomisk i forhold til 
udgiften pr. borger. Ambitionen er kun at bruge tillægstakster og skærmede foranstaltninger, når 
borgeren kræver en særlig indsats. En tillægstakst er en fleksibel og midlertidig ydelse, vi kan 
reducere i takt med, at borgeren udvikler sig. 
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Faglig tilgang 
 
Der er sket et markant skifte i den faglige tilgang på handicapområdet i Vejle Kommune - se figur 1. 
 
Figur 1: Skiftet i den faglige tilgang 
 

 
 
Tidligere løste vi typisk konflikter og udadreagerende adfærd med mere personale og kontrol. I dag 
sætter vi arbejdet med og udvikling af den enkelte borger i centrum, og udgangspunktet er bl.a. en 
neuropædagogisk screening, så vi kan lave den rette kompetenceudvikling til medarbejderne og 
den resultatskabende supervision.  
 
Det nye mindset skyldes bl.a. LæringsCenter Brejning, Vejle Kommunes eget lærings- og 
videnscenter. Centret blev oprettet for at skabe et praksisnært videns- og innovationsmiljø i eget 
regi for at udvikle det specialiserede handicapområde. Kurserne giver medarbejderne viden om 
bl.a. konflikthåndtering og neuropædagogik.  
 
Samtidig har handicapområdets ledelse fokus på systematiske og langsigtede indsatser. Dette sker i 
tæt samarbejde med borgerens hjemkommune, bl.a. via en grundig forberedelse af statusmøder, 
hvor vi fokuserer på, hvordan vi bruger ressourcerne bedst. På den måde bliver det tydeligt, 
hvornår og hvordan vi leverer vores indsats, og vi kan aftale målpunkter, så vi kan justere taksten, 
når borgeren udvikler sig.  
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”Vi oplever samarbejdet med det specialiserede handicapområde i Vejle som meget værdifuldt og 
tillidsfuldt. Et samarbejde, der skaber mening for borgeren, pårørende/netværk, sagsbehandler 
og andre aktører. Der er en synlig ledelse og et engageret personale. Begge parter er lyttende og 
nysgerrige på nye løsningsforslag. Vi ”køber” en sammenhængende indsats til borgerne, hvilket 
tydeligt fremgår ved statusmøder, hvor der er en rød tråd i ord og handlinger fra ledelse til 
medarbejder. Handicapområdet tilbyder indsatser, som skaber resultater, både menneskeligt, 
fagligt og økonomisk. ” 
- Mette Møller Johannesen, sektionsleder, Horsens Kommune (2016) 

 

”Esbjerg Kommune har gennem flere år haft et fagligt velfungerende samarbejde med det 
specialiserede handicapområde i Vejle. Samarbejdet har været positivt med baggrund i ledelsens 
og personalets faglige og specialiserede tilgang funderet i faglig opdatering og sikring af 
uddannelse og læring med henblik på at løfte og udvikle borgernes funktionsniveau. Indsatsen til 
borgerne er sammenhængende, og opfølgningerne foregår ud fra evidensbaseret materiale, der 
angiver såvel resultater konkret hos borgerne som i.f.t. omfanget af indsats og tilhørende takst. 
Der er tydelighed omkring, hvad der er gjort, og hvad der virker. Endvidere er der et godt 
samarbejde med både familie og andre leverandører om en given borger, hvilket også fremmer, 
at indsatsen bliver sammenhængende.” 

- Dorte Fauerby, fagkoordinator og Lone Røj, konsulent – Esbjerg Kommune (2017)  
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Datagrundlag og metode 
 
Analysens datagrundlag er takster fra de komplicerede borgerforløb fra 01.01.2013-31.12.2017. Kun 
forløb, hvor der er eller har været en tillægstakst, er med. Totaltaksten omfatter alle udgifter på alle 
paragrafer, dvs. alle takster på bo- og beskæftigelsesområdet og både ordinære takster og 
tillægstakster. Det vil sige, at vi måler økonomisk på effekten af alle faglige indsatser.  
 
Analysens præmis er, at der er sammenhæng mellem en øget borgerindsats – og som følge heraf et 
forbedret funktionsniveau og en økonomisk effekt. I analysen bruger vi totaltaksten som indikator 
for udviklingen i borgernes funktionsniveau. 
 
I de seneste år har vi fået gode resultater ved at have en lav midlertidig tillægstakst i nogle 
borgerforløb. Springene mellem de ordinære takster, som typisk er inddelt i tre niveauer, er ofte for 
store i forhold til borgerens udvikling - set i forhold til en holdbar udvikling på lang sigt. Med en lav 
midlertidig tillægstakst kan vi tilbyde mere fleksible indsatser for borgere, som ikke har behov for 
en massiv indsats med høje tillægstakster. For at kunne tage dette med i analysen omfatter 
datagrundlaget derfor også udviklingen i de ordinære takster for borgere med tillægstakster. 
Herved kan vi inddrage borgerforløb i analysen, hvor en midlertidig tillægstakst sammen med en 
faldende ordinær takst, er løftestang for arbejdet med borgerens progression. 
 
Datamaterialet omfatter 53 borgerforløb. De fleste forløb er på De 2 Gårde (22). Herefter følger en 
mellemgruppe med Spurvetoften (11), Bo-Vejle (8) og Postens Vej (8). De resterende forløb er 
fordelt på CFBB (2) og Skansebakken (2).  
 
Tabel 1:Fordeling af specialiserede borgerforløb på centre 
 

Center Antal 
borgerforløb 

Andel 
i % 

De 2 Gårde 22 42% 
Spurvetoften 11 21% 
Postens Vej 8 15% 
Bo-Vejle 7 13% 
CFBB* 2 4% 
Skansebakken 2 4% 
CSR** 1 2% 
I alt 53 100% 

*Center For Beskyttet Beskæftigelse.  
**Center for Social Rehabilitering er organisatorisk placeret under socialpsykiatrien i Vejle Kommune, men leverer §85 støtte på både handicap- og psykiatriområdet. 

 
Udviklingen i de undersøgte totaltakster er opdelt i kategorierne fald, stigning eller uændret og 
tager afsæt i, hvad der er sket med niveauet af totaltaksterne på dagsniveau fra start til slut i den 
undersøgte periode. Hvis et forløbs tillægstakster reduceres til nul inden for undersøgelses-
perioden, er den fortsatte totaltakst for dette forløb taget med. En totaltakst betragtes som 
uændret, hvis den er uændret på start- og sluttidspunkt i den undersøgte periode. Dette betyder, at 
en totaltakst kategoriseret som uændret kan være steget eller faldet mellem start- og sluttidspunkt i 
løbet af indskrivningsperioden. Typisk betyder en uændret totaltakst dog en udgift på et konstant 
niveau i den undersøgte periode. Takster og beløb i analysen er beregnet ud fra pris- og lønniveau 
fra 2017. 
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Hovedresultater 
 
Analysen viser, at totaltaksten er faldet for 60 % af alle borgerforløb med tillægstakster i perioden 
2013-2017. 34 % uændrede, mens 6 % er steget. Samlet set viser analysen, at de individuelle 
indsatser i over halvdelen af forløbene løfter borgerens funktionsniveau i en grad, som reducerer 
indsatsen og dermed taksten. Resultaterne er sammenfattet i figur 3: 
 
Figur 3: Udvikling i totaltakster for komplicerede og højt specialiserede borgerforløb 2013-2017. 
 

 
 
For de 32 forløb med faldende totaltakster er den samlede udgiftsreduktion på i alt -39,4 mio. kr. 
Dette svarer til en reduktion på -15,3 %.  
 
Forskellen mellem en traditionel tilgang med faste takster og den fleksible tilgang på 
handicapområdet i Vejle Kommune fremgår af figur 4. 
 
Figur4: Udgiftsreduktion ved Vejle Kommunes fleksible tilgang til takster 
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Resultatet viser udgiftsreduktionen i perioden 2013-2017 opgjort for de 32 forløb med faldende 
totaltakster. Beregningen tager hensyn til variationen i og tidsmæssigt omfang af taksterne mellem 
start- og slutniveau. 
 
Ved et uændret startniveau ville den samlede udgift blive 257,4 mio. kr. Dette sammenholdes med 
den reelle udvikling i taksterne på dagsniveau for de 32 forløb med faldende totaltakster, som 
svarer til en samlet udgift i den fireårige periode på 218,0 mio. kr. Dette betyder en merudgift på 
39,4 mio. kr. til betalerkommunerne ved en traditionel tilgang uden brug af fleksible takster. Vejle 
Kommunes fleksible tilgang har i stedet betydet en udgiftsreduktion på -39,4 mio. kr.   
 
I forhold til det fremadrettede potentiale for borgernes livskvalitet er det interessant at se på 
alderen for de borgere, som får løftet deres funktionsniveau og reduceret totaltaksten. Figur 5 viser 
aldersfordelingen for de 32 forløb med faldende totaltakster. 
 
Figur 5: Aldersfordeling for 32 borgerforløb med faldende totaltakster 
 

 
 

20 ud af de 32 borgerforløb med faldende totaltakster, hvilket svarer til 63 %, er sket for borgere 
under 45 år. I aldersgruppen under 25 år er tre af de fire borgerforløb med faldende totaltakster 
sket for borgere på 22 år eller derunder. Den samlede gennemsnitsalder for borgere med faldende 
totaltakster er 38,4 år. Samlet set har den resultatskabende faglighed stor betydning for borgerens 
livsmuligheder på lang sigt.  
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Uddybning af resultater 
 
I alt bygger analysen på 53 borgerforløb. Et borgerforløb er defineret som udviklingen i summen af 
alle takster på forskellige driftsparagraffer, som en borger med tillægstakst har. De 53 borgerforløb 
er fordelt på forskellige sammensætninger af driftsparagraffer med hovedparten af indsatserne 
efter §103, §104, §105 og §108. Enkelte forløb har indsatser efter §85 og §107. 
 
I 60 % af forløbene er der et fald i totaltaksten fra start- til slutniveau i perioden 2013-2017. Dette 
svarer til 32 forløb. 34 %, svarende til 18 forløb, har en uændret totaltakst. Endelig har 6 %, 
svarende til 3 forløb, en stigning i totaltaksten.  
 
Beløbsmæssigt ligger ca. 70 % af de undersøgte totaltakster under 5.000 kr. pr. døgn ved 
borgerforløbets startniveauet. Enkelte meget komplicerede §108-forløb har totaltakster på eller 
over 10.000 kr. pr. døgn, men disse er typisk relativt hurtigt reduceret til et lavere niveau.  
 
Tabel 2 viser en række økonomiske nøgletal for de undersøgte totaltakster på start- og 
sluttidspunkt og de fundne ændringer i perioden. 
 
Tabel 2: Økonomiske nøgletal for udvikling i totaltakster 
 

Nøgletal 
 

Kr. pr. døgn Ændring i % 

Alle 53 forløb Totaltakster start 4.819  
 Totaltakster slut 4.188  
 Ændring totaltakster start-slut -631 -13,1 % 
32 faldende forløb Faldende totaltakster start 5.346  
 Faldende totaltakster slut 4.158  
 Ændring faldende totaltakster start-slut -1.189 -22,2 % 
 Min./maks. for reduktion af faldende totaltakster -66 ; -6.761  
3 stigende forløb Stigende totaltakster start 6.683  
 Stigende totaltakster slut 8.084  
 Ændring stigende totaltakster 1.402 21,0 % 
 Min./maks. for forøgelse af stigende totaltakster 182 ; 3.275  

Note: Totaltakster start, totaltakster slut og ændring totaltakster start-slut er gennemsnit for henholdsvis alle 53 forløb,  
32 faldende forløb og 3 stigende forløb. Min./maks. er absolutte værdier inden for de to grupper af 32 faldende forløb og 3 stigende forløb. 
 
  

For de 32 borgerforløb med fald i totaltaksten er den gennemsnitlige ændring -1.189 kr. pr. døgn 
fra start- til slutniveau. For de tre borgerforløb med en stigning er den gennemsnitlige ændring 
1.402 kr. pr. døgn fra start- til slutniveau. Omfanget af de konkrete udgiftsreduktioner og -
stigninger for de 35 borgerforløb med ændringer i totaltaksten fremgår til sammenligning af 
nedenstående figur 6. 
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Figur 6: Udgiftsændring pr. borger for de 32 borgerforløb med fald eller stigning i totaltaksten 
 

 
 

Figur 6 viser den samlede reduktion for de 32 borgerforløb med faldende totaltakster, som tidligere 
nævnt, på -39,4 mio. kr. i perioden 2013-2017. Dette giver et gennemsnit pr. reduceret 
borgerforløb på -1,231 mio. kr. for den femårige periode. 6 af de 32 faldende forløb ligger med en 
reduktion på -2,4 til -9,1 mio. kr., 16 forløb er reduceret med mellem -0,5 til -1,3 mio. kr., og de 
resterende 10 forløb er reduceret med -0,1 til -0,5 mio. kr. For de tre borgerforløb med stigende 
totaltakster er den samlede stigning på 2,4 mio. kr. i den femårige periode. De stigende forløb 
ligger mellem stigninger på ca. 0,217-1,096 mio. kr. i perioden. 
 
For at kunne ændre både de ordinære takster og tillægstakster evaluerer vi løbende udviklingen i 
borgerens funktionsniveau på baggrund af de indsatser, vi sætter i gang, og vi tilpasser løbende 
taksten. Typisk evaluerer vi første gang tre måneder efter opstart på en indsats med tillægstakst, 
herefter igen med øgede tidsintervaller, typisk efter seks måneder og igen efter et år som minimum. 
Hyppigheden afhænger af niveauet for og udviklingen i borgerens tilstand.  
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Tidligere analyser 
 
Vi har lavet analysen ”Værdifuld Specialisering” fem gange – første gang i 2013. De to første 
analyser havde alene fokus tillægstaksters udvikling, mens der fra 2015 og frem var fokus på 
udviklingen i totaltaksterne, dvs. summen af både tillægstakster og ordinære takter. Figur 7 viser et 
samlet overblik over resultaterne af de hidtil fem gennemførte analyser. 
 
Figur 7: Resultater af Værdifuld Specialisering over tid 
 

 
 
Den første analyse var af perioden 2008-2012 og viste et fald i 48 % af forløbene, uændret i 44 % og 
en stigning i 7 %. Den første analyse var baseret på i alt 27 forløb med tillægstakster på De 2 Gårde 
og Spurvetoften i perioden 2009-2013, hvoraf den største del af de undersøgte forløb var i perioden 
2012-2013.  
 
Den anden analyse undersøgte perioden 2013-2014 og viste et fald i 47 % af forløbene, uændret i 47 
% og en stigning i 6 %. Analysen af 2013-2014 var baseret på i alt 34 forløb med tillægstakster, 
hvoraf 71 % var på De 2 Gårde og Spurvetoften, mens den resterende del var fordelt ligeligt mellem 
de øvrige fem centre.  
 
I den tredje analyse indgår udviklingen i totaltaksten, dvs. summen af både tillægstakster og 
ordinære takter. Analyse af perioden fra 2013-2015 viste et fald i 53 % af borgerforløbene, uændret 
i 35 % og en stigning i 12 %. Analysen af perioden 2013-2016 tog afsæt i 43 borgerforløb, hvoraf 44 
% var på De 2 Gårde, 21 % på Spurvetoften, og den resterende del var nogenlunde ligeligt fordelt 
med mellem 5-9% de øvrige fem centre. 
 
Den fjerde analyse undersøgte udviklingen i totaltaksterne for perioden 2013-2016 og viste et fald i 
61 % af forløbene, uændret i 35 % og en stigning i 4 %. Analysen af perioden 2013-2016 tog afsæt i 
49 borgerforløb, hvoraf 41 % var på De 2 Gårde, 18 % på Spurvetoften, 14 % på Postens Vej, 10 % 
på Center Vejle, 8 % på Bredballe Bofællesskaber samt 4 % på både CFBB og Skansebakken. 
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Økonomi og styring  
 
Samtidig med at vi har fokuseret på en afdæmpet udgiftsudvikling via fleksible tillægstakster i de 
komplicerede borgerforløb, er der også sket en afdæmpet udvikling i de ordinære takster og mere 
generelt i driftsudgifterne på handicapområdet i Vejle Kommune.  
 
Vi har generelt reduceret de ordinære takster med ca. -5 % i faste priser fra 2010-2013. Dette 
stemmer overens med målet for de takstreduktioner, som dengang blev besluttet i KKR 
Syddanmark. Fra 2013-16 er de ordinære takster i gennemsnit reduceret med mellem -0,3 til -1,3 % 
pr. år, mens taksterne i overensstemmelse med principperne i rammeaftalen er steget med 0,9 %  
fra 2016-171.  

Ser vi på den generelle drift på handicapområdet, ligger Vejle Kommunes nettodriftsudgifter pr. 
voksenhandicappet i en længere årrække kontinuerligt i den laveste fjerdedel af alle landets 
kommuner2. Desuden ligger Vejle Kommunes samlede nettodriftsudgifter og serviceudgifter pr. 
indbygger også fortsat blandt de absolut laveste på landsplan set over en længere årrække3.  

Det skal i øvrigt bemærkes, at Vejle Kommunes relativt lave udgiftsniveau sammenholdt med et 
normalt niveau for klager, magtanvendelser og anmærkninger i tilsyn viser en høj faglig kvalitet i 
Vejle Kommunes tilbud på handicapområdet. 

 
  

                                                             
1 Data fra Fælleskommunalt Socialsekretariat i Region Syd. 2017 er opgjort for fortsættende takster fra 2016 til 2017. I 2018 har udviklingen i de ordinære 
takster fulgt det aftalte niveau i rammeaftalen. 
2 KL (2015, 2016, 2017, 2018). Brug nøgletal i styringen – Kend din kommune. 
3 Økonomi- & Indenrigsministeriet (2018). www.noegletal.dk. 
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Årsagerne bag den positive udvikling 
 
Generelt arbejder handicapområdet med innovation, en rehabiliterende tilgang, praksisnær 
kompetenceudvikling og med at udvikle effektive ledelsesmæssige tilgange og økonomiske 
styringsprincipper. I forhold til både innovation og kompetenceudvikling spiller LæringsCenter 
Brejning en vigtig rolle i at sikre en systematisk tilgang i forhold til at udbrede effektive indsatser 
på tværs af de seks centre. Den konkrete innovation og kompetenceudvikling har derfor betydning 
for, at handicapområdet kan levere bedre velfærd for færre penge.  
 
Reduktionerne i både de ordinære takster og tillægstaksterne er sket i et BUM-finansieret system 
samtidig med, at vi har fastholdt en høj belægning. Vi arbejder med et økonomisk styrings-setup og 
med tydelige spilleregler, direkte kobling mellem økonomi og belægning – og sammenhæng 
mellem finansieringsansvar og visitationsret.  
 
Styringsmæssigt effektuerer handicapområdet i høj grad de potentialer, KORA skitserer i en 
analyse af udgifter og styring på bl.a. handicapområdet4. Dette gælder f.eks. et stort fokus på 
faglighed, ledelse og bedre økonomi gennem effektive økonomistyringsmodeller på 
institutionsniveau. 
 
Den økonomiske styring på handicapområdet bliver også understøttet af Vejle Kommunes 
overordnede økonomiske styringsprincipper. De har fokus på mere velfærd for pengene og en 
stram og konsekvent økonomistyring. Endelig er et tillidsbaseret og velfungerende samarbejde med 
køberkommunernes myndighedsafdelinger vigtigt for den økonomiske udvikling i de komplicerede 
borgerforløb. Drifts- og myndighedssiden udviser fælles ansvarlighed og har sammenfaldende 
interesser og mål, når det gælder borgerens trivsel og den nødvendige indsats for at få en god 
økonomi. 
 
  

                                                             
4 KORA (2015). Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune.  
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Afrunding på analysen 
 
Samlet set tilbageviser Vejle Kommunes tilgang og resultater Finansministeriets bekymringer om 
tillægstakster på det specialiserede socialområde5.  
 
Vejle Kommunes resultater viser over en længere årrække, at en proaktiv tilgang til takster fører til 
en effektiv drift og en afdæmpet udgiftsudvikling over tid – endda i størstedelen af de konkrete 
borgerforløb en faldende udgiftsudvikling.  
 
Samtidig sikrer Vejle Kommunes individuelle, faglige og ledelsesmæssige tilgang, at tilbuddets 
indhold stemmer overens med borgernes behov, og at der er dialog om og gennemsigtighed i 
tilbuddets indhold for køberkommunerne. 
 

  

                                                             
5 Finansministeriet (2010).  Analyse af takstudviklingen og incitamentsstrukturer på det specialiserede socialområde. 
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Historier fra hverdagen  
 
Tre borgerhistorier viser, hvordan vi konkret har skabt udvikling hos borgerne og har reduceret 
taksterne (se figur 7). Historierne tager udgangspunkt i Kasper, som bor på Postens Vej, Sara, som 
bor på De 2 Gårde, og Edmund, som bor på Bo-Vejle. Alle har gjort store fremskridt. De lever i dag 
bedre og mere selvstændige tilværelser. Hvordan vi har arbejdet med disse tre borgere uddybes og 
beskrives gennem interview med personalet, ledelsen og borgerne på de tre centre. 
 
Figur 7: Økonomisk udvikling for tre succesfulde borgerforløb 
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Kasper: Det tager [nu] kun 5 minutter… 
 
Fra Kasper blev bedt om at gå ud på toilettet, og indtil han stod derude, kunne der nemt gå en 
time. Han stoppede op flere gange undervejs og var ikke til at rokke ud af stedet. Eller også skulle 
han skifte tøj, fordi det sad forkert. Dvs. gentagne stereotype bevægelser eller bestemte ritualer, 
som bremsede Kasper i at udføre de opgaver, som personalet bad ham om.   
 
Han kunne også finde på at ødelægge ting, hvis han blev frustreret, og han havde det klart bedst, 
hvis han havde en pædagog – allerhelst en velkendt pædagog – lige ved hånden.  
 
Sådan var det typiske billede tilbage i 2015, da Kasper blev tilknyttet aktivitets- og 
læringstilbuddet Bakkevænget og senere flyttede ind i Bofællesskabet Postens Vej. I dag er 
billedet et andet, og turen til toilettet tager f.eks. kun 5 minutter. 
 
Fra dengang til nu er der sket store fremskridt med såvel Kasper som den pædagogik, der bruges 
i forhold til Kasper:  
 
”Da han kom til Postens Vej, fik han en ”genstart”. Vi startede helt forfra, siger Anette 
Bakkensen Buch, stedfortræder på Postens Vej og forklarer: ”Vi lavede en neuropædagogisk 
udredning og screening af ham, der viste, at hans udviklingsalder er fra 2-4 år, og at hans 
evner derfor tidligere var overvurderet. Vi gik derfor i gang med minutiøst at planlægge vores 
pædagogiske indsatser specifikt til Kasper og hans kognitive alderstrin.” 
 
Det foregik bl.a. på den måde, at to faste pædagoger, Lene og Katja, blev koblet på Kasper. De 
lærte ham at kende, observerede ham nøje, og de lavede på den baggrund detaljerede 
beskrivelser om, hvordan Kasper bedst blev motiveret til at gøre mere selv, og hvordan Kasper 
blev mindre afhængig af bestemte handlinger og personer. En indsats, som krævede mange 
medarbejderressourcer.  
 
Kasper har autisme og er svært psykisk handicappet. Hans autisme gør, at han kræver struktur 
og forudsigelighed. Det er derfor meget vigtigt, at alle medarbejdere helt præcis ved, hvordan 
Kasper bedst motiveres, for ellers går det let i hårdknude for alle.  
 
De to pædagoger kalder selv det for lidt af et detektivarbejde, da selv små nuancer, som kan 
påvirke Kasper, bliver taget med i beskrivelserne, som løbende opdateres, når der sker 
forandringer i Kaspers liv. 
 
”Vi er nået meget langt,” siger de, men fortæller også, at de fortsat oplever, at han ”går i stå”, 
f.eks. vil han i øjeblikket ikke sidde ned, når han spiser: ”Men så ved vi, at det som regel skyldes, 
at noget går ham på, og at han med sin adfærd prøver at fortælle os noget. Vores opgave er så 
at finde ud af, hvad problemet er. Det er vi blevet meget bedre til med tiden, da vi kender ham 
og hans handlingsmønstre,” siger Lene og Katja. 
 
Lige nu arbejder de f.eks. på at vænne ham til at gå til tandlægen. Han har været på besøg flere 
gange. Han har sågar siddet i tandlægestolen og er så småt blevet ”dus” med de forskellige 
tandlægeinstrumenter, men han har endnu ikke åbnet munden og givet tandlægen lov til at 
efterse tænderne. Alligevel er de to pædagoger meget fortrøstningsfulde og sikre på, at de nok 
skal nå i mål med tandlægeprojektet: ”Et tandlægebesøg behøver ikke tage mere end 5 minutter 
– heller ikke for Kasper”.  
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Økonomisk værdi: Kaspers udvikling har betydet, at hjemkommunen har reduceret deres 
udgift til Kasper med -0,4 mio. kr. over en periode på 2,5 år. 
 
Værdi for medarbejdere: ”Det er tydeligt, at han er blevet mere tilpas og tryg, og han kan 
meget mere selv. Han er også blevet mindre afhængig af faste ritualer, og det betyder, at vi 
nemmere kan arbejde pædagogisk med ham. Det er derfor en stor tilfredsstillelse at arbejde 
med Kasper – også fordi han sådan en sød fyr.”   
- Lene Schelde Holm og Katja Brarup, pædagoger i Bofællesskabet Postens Vej 
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Sara: Fra bisse til prinsesse (udarbejdet til 2016-rapporten) 
 
Da Sara flyttede ind på De 2 Gårde i 2013, blev hun opfattet som ”farlig”. Hun var meget vred, 
råbte og var voldelig. Med i bagagen havde hun et polititilhold og måtte ikke besøge sin mor, og 
kort tid efter indflytningen fik hun også en tilsynsdom, fordi hun overfaldt en medarbejder. De 
andre beboere gik også helst i en stor bue uden om Sara for at undgå konfrontationer med 
hende. 
 
Det var helt tydeligt, at Sara ikke var glad for at være i sit nye botilbud, og hun tog ofte tilbage til 
sin hjemby for at være sammen med sine venner. Hun kom kun nødtvunget tilbage til De 2 
Gårde, når hun var sulten, var løbet tør for penge eller trængte til et bad. Og det var svært for 
pædagogerne at arbejde med Sara, fordi hun var så vred. 
 
Der er nu gået fire år, og der er sket meget med Sara. Hun taler stadig højt, men råber ikke. Hun 
bliver stadig vred, men sætter nu ord på sin vrede – og det er efterhånden sjældent, at hun tager 
på tur. ”I dag var jeg med hende ved lægen, og hun tog mig i hånden, da vi skulle ind til lægen. 
Det var helt utænkeligt tidligere”, siger Lone Andreasen, som er en af de pædagoger, som 
arbejder med Sara. 
 
”Jeg har det bedre i dag, fordi jeg er blevet bedre til at bede om hjælp”, siger Sara. Hun forklarer 
det selv med, at nu ved hun, at personalet faktisk er der for at hjælpe hende. Hun har kendt 
mange pædagoger i løbet af sin opvækst, og det har sat sine spor og gjort, at hun har haft stor 
mistro til pædagoger. 
 
Og netop det med at ”ville Sara” er en vigtig del af opskriften på Saras store forvandling. 
Afdelingsleder Lisbeth Nielsen forklarer, at personalet efter en af hendes udenbys ture fandt ud 
af, hvordan de skulle nå ind til Sara: 
 
”Hun havde været væk et par dage og var i dårlig stand: Sulten og beskidt. Vi tog imod hende 
med åbne arme, tilbød hende et varmt bad, vaskede hendes hår og nussede om hende. Gav 
hende en masse omsorg. OG det kunne hun lide. Det med at være i centrum, at føle sig særlig – 
som en prinsesse. Så det har vi arbejdet videre med – det med at finde prinsessen i Sara. Og 
først derefter kunne vi udrede hende og lave en udviklingsplan.”  
 
Den neuropædagogiske udredning viste, at Saras udviklingsalder er 6 år, og at hun derfor skal 
tales til og mødes som en 6-årig, der higer efter omsorg og opmærksomhed. Dette blev integreret 
i Saras udviklingsplan, som har fokus på, at hun skal kunne mest muligt selv. Derudover har det 
personale, som arbejder med Sara, været på kurser i konflikthåndtering på LæringsCenter 
Brejning og ved, hvordan de skal håndtere Sara, når situationen spidser til. 
 
På grund af sin voldelige adfærd kunne Sara i starten ikke deltage i beskæftigelse sammen med 
de andre beboere, men lavede aktiviteter alene sammen med en pædagog. I dag indgår hun i en 
større gruppe og spiller i De 2 Gårdes husband. Planen er, at hun skal i beskæftigelse på fuld tid. 
Det skal drøftes til næste statusmøde med hendes hjemkommune. Det vil betyde en yderligere 
reduktion i hendes takst. I starten var der møder fire gange om året. I dag er det kun en gang om 
året, fordi Sara er stabil og inde i en god gænge.  
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Økonomisk værdi: Saras udvikling har betydet, at hjemkommunen har reduceret deres 
udgift til Sara med -2,6 mio. kr. over en 5-årig periode.  
 
Værdi for Sara: ”Jeg havde det skidt, da jeg kom til De 2 Gårde, men i dag er jeg glad for at 
bo her, og personalet hjælper mig, når jeg har brug for hjælp.” 
- Sara, De 2 Gårde 

 
Værdi for medarbejder: ”At være vidne til den store udvikling, Sara har gennemgået, er en 
stor faglig tilfredsstillelse. Det er så tydeligt, at Sara har fået det bedre. Hun er blevet en 
gladere pige. Det gør også mig glad.” 
- Lone Andreasen, pædagog på De 2 Gårde 
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Edmund: At mærke livet og sine ben (udarbejdet til 2016-rapporten) 
 
”Du kommer aldrig til at mærke dine ben.” Sådan fik Edmund at vide af lægerne, når han som 
barn suste ud og ind ad sygehuset for at gennemgå den ene operation efter den anden. Edmund 
er udviklingshæmmet og har en spastisk lammelse, og trods de mange operationer som barn er 
han i dag stadig bundet til en kørestol.  
 
De mange sygehusophold har alligevel sat massive aftryk hos Edmund og bl.a. betydet, at han 
har været meget utryg og bange som voksen. Bange for at være alene, for ikke at blive forstået og 
for det ukendte. 
 
Da pædagog Karina Hansen i 2008 første gang mødte Edmund i Bredballe Bofællesskaber, var 
det kun få medarbejdere – og slet ikke nyansatte, vikarer eller studerende – som kunne få lov til 
at hjælpe Edmund eller komme ind i hans lejlighed overhovedet. Og det tog da også tid, før hun 
fik adgang til Edmund og hans lejlighed. 
 
Hun fortæller, at han havde brug for meget hjælp: To medarbejdere om morgenen til at få ham 
op og resten af dagen en fast medarbejder til at hjælpe ham med daglige gøremål. Hans angst 
kom også til udtryk ved, at han bed sig selv og ved voldsomme vredesudbrud over for personalet, 
når han var frustreret og ikke blev forstået. Så personalet brugte meget tid på Edmund. 
 
I 2012 kom alle medarbejdere på Bredballe Bofællesskaber på neuropædagogisk uddannelse på 
LæringsCenter Brejning. Uddannelsen gjorde dem i stand til at lave neuropædagogiske 
udredninger, og det førte til en udredning af Edmund. Den viste – overraskende – at hans 
funktionsniveau ikke var så højt som forventet, og at hans primitive reflekser ikke var 
stimulerede, og at der ikke var blevet arbejdet tilstrækkeligt med dem. En medarbejder, som 
havde deltaget i et sansemotorisk undervisningsforløb, også på LæringsCenter Brejning, foreslog 
at sætte massivt ind på træning af Edmund. En træning, som bestod af træning på bolde og 
svømmetræning hver anden uge.  
 
”Det betød, at vi valgte at bruge en del af de ressourcer, som var afsat til Edmund, til hans 
træning. Og det var det helt rigtige at gøre”, fortæller centerleder Hanne Wisler Munk og 
forklarer, at det ofte er nødvendigt at sætte massivt ind i en periode for – som i Edmunds tilfælde 
– at styrke hans fysik eller for at gøre borgerne i stand til at kunne mere selv – som en slags 
investering om man vil. 
 
Arbejdet med sansemotorikken kom hurtigt til at betyde en forskel for Edmund: ”Man kan sige, 
at arbejdet med hans krop og hans reflekser også har modnet hans hjerne og givet ham 
overskud til at kunne meget mere selv, og det har givet ham en større livskvalitet og et bedre 
humør,” siger Karina Hansen.   
 
Derfor kan han så meget mere i dag. Nu har han kun brug for lidt hjælp om morgenen til at 
komme op. Han gør meget på egen hånd, f.eks. går han selv i banken, og han er som en fisk i 
vandet, når han er til svømning. Derfor bruges der i dag færre personaleressourcer på ham.  
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”Jeg har planer om at starte med ridning, så jeg også kan få styrket mine rygmuskler,” 
fortæller Edmund om sine fremtidsplaner.  
 
Humøret er også meget bedre. Han er glad og har overskud til, at andre medarbejdere end de 
faste hjælper ham. Og sidst men ikke mindst: ”I dag kan jeg mærke mine ben – en lille smule”, 
siger Edmund og tilføjer, at det kunne han godt tænke sig at fortælle de læger, som sagde det 
modsatte.   
 
Økonomisk værdi: Edmunds udvikling har betydet, at Vejle Kommune har reduceret deres 
udgift til Edmund med -0,6 mio. kr. over en 5-årig periode. Planen er – efter Edmunds eget 
ønske – at reducere medarbejderantallet til hjælp ved forflytning yderligere. Dette vil medføre 
en yderligere besparelse. Edmund er i dag på en normaltakst. 
 
Værdi for Edmund: ”Jeg kan så meget mere på egen hånd nu end tidligere. Det er rart ikke 
at være så afhængig af andre.” 
- Edmund, Bredballe Bofællesskaber 
 
Værdi for medarbejder: ”Der er sket så meget med Edmund – fra at være en indelukket og 
frustreret mand, er han i dag udadvendt og glad, og vi bruger ham i undervisningen af nye 
medarbejdere og studerende, f.eks. i forflytningsteknikker. Han vil rigtig gerne bidrage og 
meget gerne fortælle andre, at det sagtens kan lade sig gøre at udvikle sig.” 
- Karina Hansen, pædagog i Bredballe Bofællesskaber 
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