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Takstdifferentiering på Boligerne på Skovstien
 
Vi sammenkobler VUM’s samlede evaluering af borgernes funktionsniveau med de forskellige gradueringer af taksterne. Takstgradueringen 
afspejler variationerne i borgernes fysisk og/eller psykiske funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer, deres behov for støtte samt 
den grad, hvorpå de profiterer af henholdsvis individuel og fælles støtte samt aktiviteter. Borgernes behov for socialpædagogisk vejledning, 
støtte og hjælp til almindelige dagligdagsfunktioner, omsorg og pleje vurderes i forhold til VUM’s vurderingskategorier:  
 
Funktionsniveau B = Let problem  
Funktionsniveau C = Moderat problem  
Funktionsniveau D = Stort problem 
Funktionsniveau E = Fuldstændigt problem 

 
For at implementere takstdifferentiering på Boligerne på Skovstien er borgerens funktionsniveau, behov og potentialer blevet afdækket med afsæt i 
VUM for at kunne vurdere borgerens samlede støttebehov.  
Vi har valgt at differentiere støttebehovet i seks indsatser, der rummer variation og kompleksitet vedr. målgruppens støttebehov, læringspotentiale og 
udviklingsmuligheder: 
 
Indsats 1 Let støttebehov  
Indsats 2. Moderat støttebehov  
Indsats 3. Stort støttebehov  
Indsats 4. Omfattende støttebehov 

Indsats 5. Fuldt støttebehov 

Indsats 6. Totalt støttebehov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Taksten består af en basistakst og en ydelsestakst.  Basistaksten afspejler tilbuddets faste omkostninger, der ikke direkte kan relateres til den enkelte
borger, eksempelvis ejendomsudgifter og nattevagt. Basistaksten kobles sammen med ydelsestaksten, der tager afsæt i borgerens vurderede

støttebehov. Årets aktuelle satser kan ses på https://bocenter.hillerod.dk/for-sagsbehandlere/takster-og-brugerbetaling/   
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1. Let støtte 
Let støtte - Borgeren klarer for det meste selvstændigt sit eget hverdagsliv. Der er enkelte områder som klares med vejledning og/eller træning og 
undervisning. 
 

Praktiske opgaver i 
hjemmet 

Borgeren er i stor grad selvhjulpen og overskuer de fleste områder i sit hverdagsliv og har i få situationer behov for let 
hjælp og støtte.  
Borgeren kan i lange perioder klare dele af sit hverdagsliv. 
 

Egenomsorg  På nogle områder har borgeren brug for let guidning i forhold til egenomsorg.  
Borgeren har brug for let verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp til at udføre delprocesser. 
 

Socialt liv: 
Støtte ift. omgang 
med andre mennesker 

Borgeren kan i de fleste sammenhænge indgå i mindre – og eller større grupper. 
Borgeren kan udsætte sine behov. 

Sundhed 
 

Borgeren har for det meste brug for let støtte for at kunne varetage egen hygiejne, medicin og hjælp i.f.m. kost 

Kommunikation: 
Vejledning med en 
anden borger 

Borgeren kan i de fleste situationer guides og støttes sammen med andre borgere, da borgeren har brug for verbal støtte i 
let grad. 
 

Mobilitet 
 

Borgeren kan i de fleste situationer færdes i nærmiljøet og den omgivende samfund med guidning og støtte. 

Samfundsliv Borgeren har for det meste behov for let guidning vedr. økonomi, bolig og fastholdelse i uddannelse eller beskæftigelse. 
 

Personale om natten Boligerne på Skovstien har nattevagt   
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2. Moderet støtte 
Moderat støtte - Borgeren klarer sit eget hverdagsliv i perioder, men har behov for nogen støtte i forhold til flere områder 
 
 

Praktiske opgaver i 
hjemmet 

Borgeren er selvhjulpen og overskuer flere områder i sit hverdagsliv og har i nogle af situationer behov for moderet hjælp 
og støtte.  
Borgeren kan i nogle perioder klare dele af sit hverdagsliv. 
 

Egenomsorg  På nogle områder har borgeren brug for moderat hjælp og guidning i forhold til egenomsorg.  
Borgeren har brug for moderat verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp til at udføre delprocesser. 
 

Socialt liv: 
Støtte ift. omgang 
med andre mennesker 

Borgeren kan i mange sammenhænge indgå i mindre grupper. 
Borgeren kan udsætte sine behov. 

Sundhed 
 

Borgeren har for det meste brug for moderat  støtte for at kunne varetage egen hygiejne, medicin og hjælp i.f.m. kost 

Kommunikation: 
Vejledning med en 
anden borger 

Borgeren kan i mange situationer guides og støttes sammen med andre borgere, da borgeren har brug for verbal støtte i 
moderat grad. 
 

Mobilitet 
 

Borgeren kan i mange situationer færdes i nærmiljøet med guidning og støtte. 

Samfundsliv Borgeren har for det meste behov for moderat guidning vedr. økonomi, bolig og fastholdelse i uddannelse eller 
beskæftigelse. 
 

Personale om natten Boligerne på Skovstien har nattevagt   
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3. Stort støttebehov  
 

Praktiske opgaver i 
hjemmet 

Borgeren er i mindre grad selvhjulpen og overskuer kun nogle få områder i sit hverdagsliv og har i overtal af situationer 
behov for fuld hjælp og støtte.  
Borgeren kan dog i begrænset omfang / i nogle perioder klare dele af sit hverdagsliv. 
 

Egenomsorg  På nogle områder har borgeren brug for meget hjælp og guidning i forhold til egenomsorg.  
Borgeren har brug for meget verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp til at udføre delprocesser. 
 

Socialt liv: 
Støtte ift. omgang 
med andre mennesker 

Borgeren kan i få sammenhænge indgå i mindre grupper. 
Borgeren kan udsætte sine behov. 

Sundhed 
 

Borgeren har for det meste brug for omfattende støtte for at kunne varetage egen hygiejne, medicin og hjælp i.f.m. kost 

Kommunikation: 
Vejledning med en 
anden borger 

Borgeren kan i meget få situationer guides og støttes sammen med andre borgere, da borgeren har brug for verbal støtte i 
omfattende grad. 
 

Mobilitet 
 

Borgeren kan i meget få situationer færdes i nærmiljøet med guidning og støtte. 

Samfundsliv Borgeren har for det meste behov for omfattende guidning vedr. økonomi, bolig og fastholdelse i uddannelse eller 
beskæftigelse. 
 

Personale om natten Borgeren har brug for personale om natten - (vågen nattevagt).  

 
 
 
 
 
 
 



  

6 
 

4. Omfattende støttebehov  
 

Praktiske opgaver i 
hjemmet 

Borgeren er i minimal grad selvhjulpen og overskuer kun få områder i sit hverdagsliv. 
 
 

Egenomsorg  På mange områder har borgeren brug for omfattende hjælp og guidning i forhold til egenomsorg.  
Borgeren har i mange situationer behov for fuld hjælp til at udføre delprocesser via meget verbal og/eller praktisk/fysisk 
støtte. 

Socialt liv: 
Støtte ift. omgang 
med andre mennesker 

Borgeren har udpræget grad behov for guidning og støtte ift. omgang med andre personer. 
Borgeren kan ikke udsætte sine behov 

Sundhed 
 

Borgeren har brug for omfattende støtte/hjælp for at kunne varetage egen hygiejne, medicin og hjælp i.f.m. kost. 

Kommunikation: 
Vejledning med en 
anden borger 

Borgeren kan kun i visse situationer indgå i en gruppe med en anden borger. 
 

Mobilitet 
 

Borgeren har brug for omfattende guidning og støtte, når borgeren skal færdes i nærmiljøet. 
 

Samfundsliv Borgeren har behov for omfattende guidning vedr. økonomi, bolig og fastholdelse i uddannelse eller beskæftigelse. 
 

Personale om natten Borgeren har brug for personale om natten - (vågen nattevagt). 
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 5. Fuld støttebehov  
 

Praktiske opgaver 
 

Borgeren har brug for fuld vejledning og/eller træning i forbindelse med praktiske opgaver i hjemmet.  
Borgeren er ikke selvhjulpen.  
Borgeren overskuer få områder i sit hverdagsliv og har i mange situationer behov for fuld og overtagende hjælp og støtte.  
 

Egenomsorg  Borgeren har i mange situationer behov for fuld hjælp til at udføre delprocesser via omfattende verbal og/eller 
praktisk/fysisk støtte.  
På mange områder har borgeren brug for fuld hjælp og guidning i forhold til egenomsorg.  
 

Socialt liv: 
Støtte ift. omgang 
med andre mennesker 
 

Borgeren kan kun i ekstraordinære situationer indgå i en gruppe. 
Borgeren kan ikke udsætte sine behov. 

Sundhed 
 

Borgeren har i mange situationer behov for fuld hjælp til at udføre delprocesser via omfattende verbal og/eller 
praktisk/fysisk støtte for at kunne varetage egen hygiejne, medicin og hjælp ifm. kost. 
 

Kommunikation: 
Vejledning med en 
anden borger 
 

Borgeren kan kun i ekstraordinære situationer indgå i sammenhæng med en anden borger. 
 

Mobilitet Borgeren har brug for fuld hjælp til at udføre delprocesser vedr. borgerens færden i nærmiljøet. 
 

Samfundsliv 
 
 

Borgeren har i mange situationer behov for fuld hjælp til at udføre delprocesser via omfattende verbal og/eller 
praktisk/fysisk støtte for at kunne varetage økonomi, bolig og fastholdelse i uddannelse eller beskæftigelse. 
 

Personalet om natten Borgeren har brug for personale om natten (vågen nattevagt) 
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6. Totalt støttebehov  
 

Praktiske opgaver Borgeren er ikke selvhjulpen.  
Borgeren kan kun udføre enkelte praktiske opgaver i hjemmet med total støtte.  
Borgeren overskuer meget få områder i sit hverdagsliv og har i de fleste situationer behov for fuld og overtagende hjælp og 
støtte.  
 

Egenomsorg  De fleste områder kan ikke klares uden total hjælp og guidning i forhold til egenomsorg.  
Borgeren har brug for en høj grad af fysisk støtte og hjælp. 
 

Socialt liv: 
Støtte ift. omgang 
med andre mennesker 
 

Borgeren kan kun i ekstraordinære situationer indgå i en gruppe med megen støtte. 
Borgeren kan ikke udsætte sine behov. 

Sundhed 
 

I de fleste situationer har borgeren behov for total og overtagende hjælp og støtte ifm. varetagelsen af hygiejne, medicin og 
hjælp ifm. spisesituationer.  
 

Kommunikation: 
Vejledning med en 
anden borger 

Borgeren kan kun i ekstraordinære situationer og med megen hjælp indgå i sammenhæng med en anden borger. 
Borgeren profiterer ikke af verbal støtte.  

Mobilitet Borgeren har brug for total hjælp til at færdes i nærmiljøet. 
 

Samfundsliv  
 

Borgeren har behov for total hjælp for at kunne varetage økonomi, bolig og fastholdelse i uddannelse eller beskæftigelse. 
 

Personalet om natten Borgeren har brug for personale om natten (vågen nattevagt) 
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Takster 
Taksten for en plads afspejler takststrukturen som er sammensat af grundelementerne: en basistakst og en ydelsestakst. 

Basistaksten 
 

Dækker over følgende omkostninger 
 Nattevagt på de enheder hvor nattevagt indgår i tilbuddet 
 Ledelse og administration 
 Anskaffelse af inventar samt aktivitetsrettede materialer 
 Drift og vedligehold af biler  
 Socialt tilsyn 
 Servicepakken (kost og papirvarer) 
 Modregning af beboerindbetaling til servicepakken 
 Ejendomsudgifter og ejendomsvedligehold 
 Kapital omkostninger herunder afskrivning, forrentning samt central barselspulje 
 OH til Hillerød Kommune 

 
Basistaksten tager afsæt i den enhed/materiel hvor ydelsen visiteres til.  
 

Ydelsestaksten 
 

Dækker over følgende omkostninger 
 Løn til pædagogisk personale ved borgerrettede opgaver  

 
Ydelsestakster er inddelt i kategorier ud fra VUM modellen og afhænger af hvilken kategori den enkelte borger visiteres til. 
Timetallet i de enkelte kategorier skal betragtes som et gennemsnit over tid, idet forskellen i indsatsen kan variere fra dag til 
dag ud fra den enkelte borgerens behov. 
 

 
 
 


