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Udviklingsplan for Landsbyen Sølund 2019 - 2020 
 
Landsbyen Sølunds målgruppe  
Beboerne i Landsbyen Sølund har alle som hovedproblematik en væsentlig og varig nedsat fysisk og psykisk 
funktionsnedsættelse. Mange af beboerne har yderligere handicaps og hjerneskader såsom autismespektrum 
forstyrrelser, Alzheimers, demens, epilepsi, psykiatriske lidelser, tilknytningsforstyrrelser samt, syn - og 
hørehandicaps. Det typiske niveau for beboernes udviklingsalder er mellem 0-6 år.  
 
Der ses fortsat en udvikling af målgruppen hen imod en beboergruppe med væsentlig højere levealder (med dertil 
stødende fysiske og mentale komplikationer) og en kommende beboergruppe med mere sammensatte og 
komplicerede funktionsnedsættelser. Den faglige og organisatoriske imødekommelse af ovennævnte udvikling 
kræver løbende justering og individualisering af indsatserne – typisk i et tæt udviklingssamarbejde med andre 
sektorer (ældre/psykiatrien/somatikken).  
 
Kapacitet og efterspørgsel på pladser  
Efter endt kapacitetstilpasning af i alt 22 pladser i foråret 2017 er Landsbyen Sølund nu på en samlet kapacitet af 
215 døgnpladser og p.t. 181 dagpladser.  Døgnpladserne er p.t. fordelt på følgende pladstyper jf. Serviceloven: 
1 § 107 plads, 39 § 108 pladser og 174 §§ 83-85 tilbud i almene boliger jfr. § 105 i Lov om Almene Boliger. 2 pladser 
er aktuelt inkluderet i én og samme bolig (ægtepar). 
 
Problemtyngde- og typemæssigt skeles der ikke til hvilken plads-/boligtype der visiteres til, men der visiteres 
hovedsageligt efter en subspecialisering på boenhedsniveau (ældre, unge, multihandicappede, 
enkeltmandsforanstaltninger). 
 
Landsbyen Sølund optager fortsat på egen venteliste, og siden 2016 i et fortsat mere koordineret samarbejde med 
Skanderborg Kommune i forhold til en løbende vurdering af den samlede efterspørgsel og pladsudbud i kommunen. 
Den aktuelle venteliste er pr. medio januar 2018:  
 

 24 borgere - mod 19 på samme tidspunkt i 2017.  

 de 24 borgere kommer fra 8 forskellige kommuner – heraf er 7 borgere fra Skanderborg Kommune, 5 
borgere fra Århus kommune, 1 fra Middelfart Kommune, 2 fra Ikast-Brande Kommune, 4 fra Horsens 
Kommune, 3 fra Silkeborg Kommune og 1 fra Fredericia kommune og 1 fra Odder Kommune. Generelt 
oplever Landsbyen Sølund stadigvæk fore- og efterspørgsel på pladser fra kommuner uden for Region Midt.  

 borgerne på ventelisten henregnes fortsat primært til gruppen af borgere med de tungeste og mest 
komplicerede problemstillinger inden for målgruppen i forhold til plejebehov og udad reagerende adfærd 
(typisk yngre med svære autismespektrum forstyrrelser og multihandicaps).  

 
Fokusområder og udviklingsmål for 2019 - 2020 
2019 vil fokus være på evaluering og dokumentering af effekten af den faglige opgaveløsning i forhold til en 3-årig 
implementering af Sekoia, som altomfavnende planlægnings, koordinerings og dokumentationsværktøj på tværs af 
alle boenheder.  Implementeringen af Sekoia skal ses i lyset af de strategiske udviklings- og fokusområder, som den 
udarbejdede Masterplan 1.0 fra 2014 skitserede.   
 
Ligeledes vil den udmeldte og planlagte ny VUM baserede takststruktur i Skanderborg Kommune inden for 
handicap- og socialpsykiatriområdet ibrugtages på pladserne i Landsbyen Sølund. 
 
Fokus i 2019 - 2020 vil udover ovenstående ligeledes være rettet på:  
 

 fastholdelse af nuværende pladskapacitet i en fortsat koordineret indsats og dialog med Skanderborg 
Kommune om udviklingen af den samlede pladskapacitet inden for området i kommunen 

 intensivering af en tværgående intern kompetenceudvikling i lyset af større medarbejder flow  


