
 

Ydelsesbeskrivelse for Trancit-kollegier 

Ydelsesbeskrivelsen er et supplement til beskrivelsen af tilbuddet på Tilbudsportalen.  

Målgruppebeskrivelse Målgruppen er borgere over 18 år med en autismespektrumforstyrrelse. 

Borgeren kan desuden have yderligere problematikker på baggrund af 

psykiatrisk overbygning eksempelvis angst, OCD, depression eller 

posttraumatisk stresstilstand.  

Lovgrundlag Servicelovens § 85  

 Antal pladser 6-10 

Takst  795 Kr./døgn 

Organisatorisk 

opbygning 

Der er tilknyttet en afdelingsleder samt administrativt og pædagogisk 
personale til kollegiet.  
Der er tilknyttet personale i alt 72 timer om ugen fra mandag til lørdag. Der 
vil være personaledækning i kollegiet mandag til fredag fra 7.30-20.00 og 
lørdag fra 9.00-16.00. Tidspunkterne kan til enhver tid tilpasses det aktuelle 
behov ved kollegiets beboere. 
Desuden kan borgerne, såfremt dette af visiterende myndighed skønnes 
nødvendigt, modtage individuel bostøtte, jf. ”Ydelsesbeskrivelse vedr. SEL 
§ 85 i ikke bo-lignende tilbud”. Den individuelle støtte ydes af personalet 
tilknyttet kollegiet.  

Formålet med ydelsen Formålet er at støtte borgerne i at opnå et så selvstændigt liv som muligt 
med så høj livskvalitet som mulig. Der lægges vægt på at støtte borgerne i at 
indgå i sociale fællesskaber. Indsatsens sigte er, at borgeren kan bevare, 
forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. 
 

Indholdet i ydelsen Ydelsen i tilbuddet bygger på den rehabiliterende tilgang og et 
anerkendende menneskesyn, hvor borgeren ses med væsentlige ressourcer. 
Derfor ydes støtten i tilbuddet altid sammen med borgeren og dermed 
bliver dialogen med borgeren central.  
 
Det professionelle relations-arbejde udgør kernen i støtten og de ydelser, 
der gives. Med afsæt i den enkelte borger og den professionelles viden om 
autismespektrumforstyrrelser, tilpasses støtten individuelt, indenfor den af 
myndighed udstukne ramme, så den retter sig mod borgerens ressourcer.  
Der arbejdes med brugerindflydelse og demokrati gennem 
handleplansarbejde og husmøder. 
 



 

Målet er at borgeren får støtte til at skabe en tilværelse på egne præmisser 
og efter egne ønsker. Støtten tager udgangspunkt i borgerens individuelle 
behov og ydes som både individuel støtte, undervisning samt som 
gruppeforløb. Støttens karakter fastlægges ud fra en faglig vurdering i dialog 
med borgeren.  
 
Støtten omfatter: 
 
Praktiske opgaver i hjemmet: 
Vejledning, facilitering, rådgivning eller guidning omkring aktiviteter der 
vedrører praktiske gøremål og andre daglige handlinger og opgaver i relation 
til husførelse. 
 

 Observation og vurdering af borgerens funktionsevne i relation til 
praktiske opgaver i hjemmet. 

 Igangsætning af praktiske opgaver, f.eks. indkøb, tøjvask og rengøring, 
madlavning, oprydning, og andre opgaver i hjemmet. 

 Oprettelse og vedligeholdelse af struktur. 
 

Brug af diverse teknologiske hjælpemidler, herunder kalender på mobil eller 
tablets med diverse app’s, der understøtter borgerens selvstændighed. 
 
Egenomsorg: 
Støtte og vejledning i hygiejne og personlig pleje, tandpleje, kost, af- og 
påklædning. 
 
Vejledning, facilitering, rådgivning eller guidning omkring aktiviteter der 
vedrører praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation til personen 
selv: 
 

 Observation og vurdering af borgerens funktionsevne i relation til 
borgerens egenomsorg.  

 ADL-undervisning og –træning 

 Guidning i forhold til personlig fremtoning 

 Måltidsstøtte 

 Medicinpædagogik 
 
Kommunikation: 
Forståelse og håndtering af post fra diverse myndigheder og andre 
instanser. 
 
Vejledning i kommunens sagsbehandling og klageinstanser. 
 



 

Vejledning, facilitering, rådgivning eller guidning i at forstå post, NemID m.v. 
samt facilitere muligheden for at tilgå digital post: 
 

 Observation og vurdering af borgerens funktionsevne i relation til 
kommunikation. 

 Afkodning af sociale medier, sms mv.  

 Oprettelse af e-Boks, brug af NemID m.v. 

 Ansøgninger af ydelser i andre forvaltninger 

 Tilegnelse af kommunikationsstrategier og -redskaber.  
 
Specialpædagogisk indsats ved møder til hjælp for forståelse. 
 
Mobilitet: 
Vejledning, facilitering, rådgivning eller guidning omkring aktivitet, der 
vedrører bevægelse og transport: 
 

 Observation og vurdering af borgerens funktionsevne i relation til 
mobilitet. 

 Støtte til at færdes udenfor og i lokalområdet 

 Støtte til at benytte kollektive transportmidler, sygetransport, taxa m.v. 

 Brug af diverse teknologiske hjælpemidler herunder app’s der hjælper 
med at finde vej. 

 
Samfundsliv: 
Vejledning, facilitering, rådgivning eller guidning omkring forhold der knytter 
sig til at opretholde bolig, beskæftigelse, undervisning og forhold omkring 
økonomi: 
 

 Observation og vurdering af borgerens funktionsevne i relation til 
samfundslivet.  

 Hverdagsbudget og understøtte samarbejde med bank. 

 Facilitere samarbejde mellem borger og andre kommunale/regionale og 
private samarbejdspartnere. 

 Koordinering af samarbejde omkring borgeren, f.eks. læge, psykiater, 
virksomhedskonsulent eller andre relevante samarbejdspartnere.   

 Facilitere samarbejdet mellem borger og uddannelse, praktik, 
aktiveringstilbud og arbejdsplads. 

 Skabe forståelse for møders indhold og følge op på beslutninger og 
aftaler. 

 Ledsagelse og støtte med specialpædagogisk sigte til at benytte private 
som offentlige fælleskabstilbud. 

 Støtte og vejledning om boligsøgning 
 
 



 

Socialt liv: 
Pædagogisk understøttelse af borgerens mestring og evt. konflikthåndtering 
af egen identitet, relationer, forståelse, adfærd og udvikling med hensyn til: 
 

 Kæresteforhold 

 Sex og samliv 

 Økonomi 

 Kreative aktiviteter 

 Aktiviteter med afsæt i en brobyggende foranstaltning 

 Social relations-opbygning til eget netværk og sociale foreninger i 
lokalsamfundet 

 Arbejde/beskæftigelse 

 Familie 

 Lokalsamfundet 

 Venner 

 netværk 
 
Relations-fremmende samtaler: ” Hvordan skaber jeg bæredygtige 
relationer?” 
 
Observation og vurdering af borgerens funktionsevne i relation til borgerens 
sociale liv.  
 
Sundhed: 
Vejledning, facilitering, rådgivning eller guidning der fremmer fysisk, psykisk 
og social trivsel med udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik: 
 

 Observation og vurdering af borgerens funktionsevne i relation til 
borgerens generelle sundhed 

 Vejledning i hensigtsmæssig ernæring og fysisk aktivitet 

 Vejledning i forhold til kropsopfattelse 

 Etablering af hensigtsmæssig døgnrytme 

 Psyko-edukation 

 Observation af virkning og bivirkning af igangværende behandling 

 Ledsagelse med specialpædagogisk sigte til udredning, psykolog, 
psykiater, læge, kommunale myndigheder, hospitaler og andet der 
relaterer til udredning af borgeren. 

 
Guidning i forhold til de kommunale som regionale sundhedstilbud – 
overblik over eksisterende tilbud. 
 
 

 


