
Brydehusets takster pr 01.08.2017 

SEL §101 og 101a 
SUL §141 og 142 

[1] 

 

Lav intensiv takst (på tilbudsportalen indsats G)   

Taksten omfatter klienter i stabiliserende behandling med en lav kontaktfrekvens.   

Taksten omfatter indskrivning, medicinering, sundhedsfaglig- og socialfaglig opfølgning.   

Tilbud om tandeftersyn- og behandling indgår i taksten efter individuel vurdering 169,00 

  Høj intensiv takst (på tilbudsportalen indsats G)   

Taksten omfatter klienter med ønske om stoffri og/eller alkoholfri behandling.   

Kontaktfrekvensen er høj. Taksten omfatter indskrivning, udredning, medicinering,   

terapeutisk behandling, social- og sundhedsfaglig opfølgning.   

Tilbud om tandeftersyn- og behandling indgår i taksten efter individuel vurdering  287,00 

 
 Ungebehandlings takst (på tilbudsportalen indsats V )   

Taksten omfatter unge med en rusmiddelproblematik. Der er ikke   

en nedre aldersgrænse – den øvre grænse er til og med det 17 år efter en   

individuel vurdering. Kontaktfrekvensen er høj. Forældre/væger   

inddrages efter lovgivning og relevans.   

Taksten omfatter indskrivning, udredning, terapeutisk og   

pædagogisk behandling og social opfølgning. Der tilbydes   

sundhedsfaglige samtaler og prævention.   

Tilbud om tandeftersyn- og behandling indgår i taksten efter   

individuel vurdering  477,00 

 
 Udkørsels takst (på tilbudsportalen indsats M)   

Taksten er en tillægsydelse til enten lav- eller høj takst. Benyttes til   

klienter, som af fysiske eller psykiske årsager ikke er i stand til at fremmøde i Brydehuset. 140,00 
 

 Knastebakken takst   

Botilbud til understøttelse af stoffri eller alkoholfri behandling.   

Taksten er en tillægstakst til enten højintensiv behandling eller ungebehandling  

461,00 
 

 Efterbehandlingstakst (på tilbudsportalen indsats EB) 

 Taksten omfatter klienter, som har gennemført et behandlingsforløb enten i Brydehuset 
 eller i en anden sammenhæng og som har brug for støtte til at mestre en tilværelse uden 

 alkohol og stoffer. Efterbehandlingen foregår ugentligt, og principperne bygger på    

udveksling af klienternes erfaring fra uge til uge, fælles aktiviteter, netværksskabende    

initiativer og opfølgning på metoderne fra selve behandlingen. Efterbehandlingen tilbyder   

både pædagogisk, socialfaglig og terapeutisk opfølgning. Tilbud om tandeftersyn- og    

behandling indgår i taksten efter individuel vurdering 100,00 
   



[2] 
 

§101a (tilbudsportalen indsats T) 

Tilbuddet er målrettet borgere der er i arbejde eller studerer og ikke har nogle væsentlige 
sociale problemer. Behandlingen er et ambulant kognitivt gruppeforløb i en afgrænset 
periode af 10 ugers varighed, og deltagerne i gruppetilbuddet vil efter endt gruppeforløb få 
tilbud om én afsluttende individuel samtale   
 22.500,00 

 

Voksen pakke (på tilbudsportalen indsats CB)   
Voksen pakken er et 9 ugers forløb målrettet mennesker som ikke har andre væsentlige 
sociale problemer end rusmidler. Tilbuddet omfatter udredning, terapi, medicinsk 
behandling og familie inddragelse. Prisen på den samlede pakke er 29.500 kr. Pakken 
omfatter 6 måneders efterbehandling   
 29.500,00 

 


