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                  Visiteringsprocedure – Takster for Kildehaven 2022 
 
 

 
Bostedet Kildehaven tilbyder boliger, midlertidige boliger samt  
Aktivitets og Samværs tilbud til unge med forskellige funktionsnedsættelser. 
 
For mere info henvises til Kildehavens hjemmeside se: www.Kildehaven.com 

 
 

Kildehavens boligdel er oprettet efter lovgivningen om friplejeboliger. Alle borgere, der               
er visiteret til en friplejebolig el.lign. kan jf. Friplejeboliglovgivningen frit vælge at indgå  
lejeaftale hermed: 
 
 
Uddrag af loven: Kapitel 2 Borgerens adgang til friplejeboliger. 
 

§ 3. En person, som kommunalbestyrelsen har visiteret til en plejebolig eller 
en lignende boligform, har ret til frit at vælge at indgå lejeaftale med en 
friplejeboligleverandør. 

Stk. 2. Retten til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør 
er uafhængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden 
kommune. 

Stk. 3. Retten er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til 
at levere alle de tilbud, som opholdskommunen har truffet afgørelse om at 
personen skal tilbydes. 

 

Friplejeboligloven:                                  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173989, 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kildehaven.com/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173989
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Procedure fra henvendelse til indflytning, og/eller indskrivelse i Aktivitets og samværstilbud; 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Kildehaven modtager henvendelse  

fra sagsbehandler på borgers vegne. 

Kommunen fremsender herefter udførlig 

dokumentation, som vurderes på et fælles 

leder- tværfagligt møde. 

Såfremt borgeren vurderes at høre til Kildehavens målgruppe 

inviterer Kildehaven til et møde, hvor der afstemmes gensidige 

forventninger mellem sagsbehandler, borger samt evt. dennes 

pårørende/værge. 

Borger, kommunen og Kildehaven tager hver især stilling til om 

borgeren, efter besøget på Kildehaven, fortsat matcher målgruppen 

for Kildehaven. Såfremt indflytning fortsat er et ønske fra alle, 

udfærdiger Kildehaven takst- forslag til kommunen. Ved godkendelse 

fra kommunens side udfærdiges kontrakt.   

 

 

 boliger/midlertidig ophold/Aktivitets og samværsilbud matcher 

målgruppen 

 

Ved enighed om indflytning, fremsender Kildehaven takstforslag 

til borgers sagsbehandler. 

 

Efter indflytning i Kildehaven boliger/og eller indskrivelse i Aktivitets 

og samværstilbud, Kildehaven Gården udfærdiges status, som 

fremsendes til pårørende og kommunen.  Kildehaven indkalder til 

statusmøde såfremt kommunen beder om det. 
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Gældende afregningsprincipper, jf. friplejeboliglovens § 32 
 
Det følger af § 32 i friplejeboligloven, at friplejeboligleverandøren (dvs. Bostedet Kildehaven) fastsætter 
vejledende takster for de ydelser efter serviceloven, som leverandøren er certificeret til at levere. Den 
visiterende kommune og leverandøren kan herefter, – med udgangspunkt i de vejledende takster, – aftale 
den pris, som kommunen skal betale for den leverede hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til. 
 
Indgås der ikke aftale, skal afregningspriserne fastsættes af den kommune, hvor friplejeboligerne ligger, 
dvs. Holbæk Kommune. 
 
 

 

 

Oversigt over indplacering i profilgrupperne i forhold til den samlede vurdering af det 
daglige støttebehov. 
 
 

 
1 
 

 
Let problem (En smule, lidt støtte) 

 
2 
 

 
Moderat problem (middel, noget støtte) 

 
3  
 

 
Svært problem (omfattende, meget støtte) 

 
4 
 

 
Fuldstændigt problem (Totalt, kan ikke selv) 
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Taksterne gældende for perioden 1. januar – 31. december 2022. 
 

Beboerprofil 1  
Takstgruppe 1 
 

Eksempler på beboere indenfor 
takstgruppen; 

Døgntakst  
 

Hvis tillæg for 
særtakst; 

Kr. pr. time 

 
Beboere, der har brug for 
moderat verbal og/eller 
praktisk støtte samt noget 
hjælp, svarende til VUM- 
funktionsniveau 2. 
 
Beboere, der på grund af 
funktionsnedsættelse(r), 
kognitive udfordringer, 
psykisk skrøbelighed og/eller 
adfærdsproblemer m.v., har 
brug for moderat verbal 
og/eller praktisk støtte og 
hjælp i under halvdelen eller 
flere af situationer inden for 
et eller flere ydelsesområder, 
men som også kan 
beskæftiges alene eller i en 
gruppe i længere intervaller.  
 
Beboere vil have meget 
begrænset behov for støtte 
om natten og typisk ikke af to 
personer.  
 

Beboere, der har brug for moderat støtte til 
hygiejnesituationer og påklædning samt ved 
måltider, f.eks. 
som følge af epilepsi, spasticitet, indtagelse af 
medicin. 
 
Beboere, der har brug for ledsagelse udenfor 
tilbuddet, men hvor medarbejderen også kan 
foretage sig andre ting, f.eks. indkøb og/eller være i 
dialog med andre. 
 
Beboere, der i perioder af dagen har brug for 
moderat støtte, f.eks. til at komme op om 
morgenen, 
overholde aftaler, huske daglige rutiner, og som har 
behov for støtte via et ugeskema. 
 
Beboere, der har brug for moderat støtte for at 
medvirke i aktiviteter eller samværssituationer, men 
som også kan beskæftiges alene eller i en gruppe i 
længere intervaller. 
 
Beboere, der i ”overgangssituationer” har brug for 
moderat støtte med henblik på at forebygge 
usikkerhed, uro og forvirring. Det kan f.eks. være i 
situationer, hvor beboeren skal skifte mellem 
beskyttet beskæftigelse, dagtilbud, skole og hjem, 
eller når en aktivitet begynder og slutter, besøg 
andre steder, ved personaleskift eller når noget 
uventet sker. 
Beboere, der har brug for moderat støtte og 
vejledning til at indgå i hensigtsmæssige sociale 
relationer 
med en eller flere personer, men som i øvrigt klarer 
andre sociale situationer hensigtsmæssigt med 
moderat støtte. Det kan f.eks. være i forbindelse 
med fælles måltider, såfremt der opstår uenighed 
om et konkret emne, for at undgå problemer, 
konfliktsituationer eller lignende. 
Beboere, der har brug for moderat støtte med 
henblik på at fastholde eller skabe socialt netværk. 
 
Beboere, der har brug for moderat støtte for at 
fuldføre rettigheder og pligter i forhold til f.eks. 
økonomi og beskæftigelse. 
 
Beboere, der har brug for moderat støtte til f.eks. 
kommunikation via hjælpemidler, der f.eks. kan 
kompensere for manglende verbal kommunikation 
og/eller almindelig teknologi. 

 
1.370 kr. 

 
400 kr. 

 
Såfremt beboeren 
screenes til den 
pågældende 
profilgruppe, men 
har særlige 
støttebehov 
indenfor § 83 eller 
§ 85, som ikke kan 
indeholdes under 
den pågældende 
profilgruppe, men 
som samtidig ikke 
betyder, at 
beboeren 
screenes til en 
højere 
profilgruppe, kan 
der tillægges en 
særtakst på 392 
kr. pr. time, ( i 
2021 niveau) det 
vurderes, at den 
særlige støtte 
udgør. 
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Beboerprofil 2 
Takstgruppe 2 
 

Eksempler på beboere indenfor 
takstgruppen; 
 

Døgntakst  
 

Hvis tillæg for 
særtakst; 

Kr. pr. time 

 
 
Beboere, der har behov for 
meget verbal og 
praktisk/fysisk støtte samt 
meget hjælp, svarende til en 
VUM funktion imellem niveau 
2 og 3. (2,5) 
 
Beboere, der på grund af 
funktionsnedsættelse(r), 
kognitive udfordringer, 
psykisk skrøbelighed og/eller 
adfærdsproblemer m.v., har 
brug for meget støtte. Det vil 
sige verbal og fysisk støtte 
samt praktisk hjælp i mere 
end halvdelen af situationer 
inden for et enkelt eller flere 
ydelsesområder. 
 
I få situationer vil støtten 
inden for de enkelte 
ydelsesområder også skulle 
gives om natten og af mere 
end én medarbejder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Beboere, der har brug for meget støtte til 
hygiejnesituationer, påklædning, indtagelse af 
medicin m.v. 
 
Beboere, der har brug for en-til-en kontakt udenfor 
boligen, og hvor medarbejdere kun koncentrerer sig 
om den ene beboer. 
 
Beboere, der har brug for meget støtte for at kunne 
indgå i og fastholdes i aktiviteter. 
 
Beboere, der har brug for meget støtte for at kunne 
indgå i, fastholdes i aktiviteter eller 
samværssituationer, eller beboere der på grund af 
kommunikationshandicap har brug for meget støtte, 
når beboeren kommunikerer med og til andre. 
 
Beboere, der i ”overgangssituationer” har brug for 
meget støtte med henblik på at forebygge 
usikkerhed, uro og forvirring. Det kan f.eks. være i 
situationer, hvor beboeren skal skifte mellem 
dagtilbud og hjem, eller når en aktivitet begynder og 
slutter, besøg andre steder, ved personaleskift, eller 
når noget uventet sker. 
 
Beboere, der har brug for meget støtte til at 
fastholde eller skabe et socialt netværk. 
 
Beboere, der har brug for meget støtte for at kunne 
opfylde sine rettigheder og pligter i forhold til f.eks. 
økonomi. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.997 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

400 kr. 
 

Såfremt beboeren 
screenes til den 
pågældende 
profilgruppe, men 
har særlige 
støttebehov 
indenfor § 83 eller 
§ 85, som ikke kan 
indeholdes under 
den pågældende 
profilgruppe, men 
som samtidig ikke 
betyder, at 
beboeren 
screenes til en 
højere 
profilgruppe, kan 
der tillægges en 
særtakst på 392 
kr. pr. time, ( i 
2021 niveau) det 
vurderes, at den 
særlige støtte 
udgør. 
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Beboerprofil 3 
Takstgruppe 3 

Eksempler på beboere indenfor 
takstgruppen; 
 

Døgntakst  
 

Hvis tillæg for 
særtakst; 

Kr. pr. time 
 

 
Beboere, der har behov for 
omfattende verbal og 
praktisk/fysisk støtte samt 
omfattende hjælp, svarende 
til VUM-funktionsniveau 3. 
 
Beboere, der på grund af 
funktionsnedsættelse(r), 
kognitive udfordringer, 
psykisk skrøbelighed og/eller 
adfærdsproblemer m.v., har 
brug for omfattende støtte. 
Det vil sige verbal og fysisk 
støtte samt praktisk hjælp i 
alle situationer inden for et 
enkelt eller flere 
ydelsesområder.  
 
I flere situationer inden for 
det enkelte ydelsesområde 
skal støtten også gives om 
natten og af mere end én 
medarbejder. 
 

 
Beboere, der har brug for omfattende støtte til 
hygiejnesituationer, påklædning, indtagelse af 
medicin 
m.v. 
 
Beboere, der har brug for en-til-en kontakt udenfor 
boligen, og hvor medarbejdere kun koncentrerer sig 
om den ene beboer. 
 
Beboere, der har brug for omfattende støtte for at 
kunne indgå i og fastholdes i aktiviteter. 
 
Beboere, der har brug for omfattende støtte for at 
kunne indgå i, fastholdes i aktiviteter eller 
samværssituationer, eller beboere der på grund af 
kommunikationshandicap har brug for omfattende 
støtte, når beboeren kommunikerer med og til 
andre. 
 
Beboere, der i ”overgangssituationer” har brug for 
omfattende støtte med henblik på at forebygge 
usikkerhed, uro og forvirring. Det kan f.eks. være i 
situationer, hvor beboeren skal skifte mellem 
dagtilbud og hjem, eller når en aktivitet begynder og 
slutter, besøg andre steder, ved personaleskift, eller 
når noget uventet sker. 
 
Beboere, der har brug for omfattende støtte til at 
fastholde eller skabe et socialt netværk. 
 
Beboere, der har brug for omfattende støtte for at 
kunne opfylde sine rettigheder og pligter i forhold til 
f.eks. økonomi. 
 
Beboere, der har brug for omfattende støtte til f.eks. 
kommunikation via hjælpemidler og/eller almindelig 
teknologi. Der benyttes individuelle 
kommunikationsredskaber ud fra en individuel 
afdækning inden for 
totalkommunikation/sansesintegration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.624 kr. 

 
400 kr. 

 
Såfremt beboeren 
screenes til den 
pågældende 
profilgruppe, men 
har særlige 
støttebehov 
indenfor § 83 eller 
§ 85, som ikke kan 
indeholdes under 
den pågældende 
profilgruppe, men 
som samtidig ikke 
betyder, at 
beboeren 
screenes til en 
højere 
profilgruppe, kan 
der tillægges en 
særtakst på 392 
kr. pr. time, ( i 
2021 niveau) det 
vurderes, at den 
særlige støtte 
udgør. 
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Beboerprofil 4 
Takstgruppe 4 
 

Eksempler på beboere indenfor 
takstgruppen; 
 

Døgntakst  
 

Hvis tillæg for 
særtakst; 

Kr. pr. time 
 

 
Beboere, der har behov for 
fuldt verbal, praktisk og fysisk 
støtte, svarende til VUM-
funktionsniveau 4. 
 
Beboere, der på grund af 
funktionsnedsættelse(r), 
kognitive udfordringer, 
psykisk skrøbelighed og/eller 
adfærdsproblemer m.v., har 
behov for koncentreret verbal 
og fysisk støtte samt hjælp i 
alle situationer inden for flere 
ydelsesområder. 
 
I flertallet af situationer inden 
for det enkelte 
ydelsesområde skal støtten 
også gives om natten og af 
mere end én medarbejder 
 

 
Beboere, der er så fysiske skrøbelige, som enten ikke 
kan benyttes tekniske hjælpemidler eller bruger 
hjælpemidler i fuldt omfang, og derfor har behov for 
fuld fysiske støtte og hjælp af mere end én 
medarbejder i perioder. 
 
Beboere, der på grund af funktionsnedsættelser, 
kognitive vanskeligheder, fysiske følgehandicap har 
behov for koncentreret støtte f.eks. ved forflytning, 
hygiejnesituationer, måltider m.m. af mere end én 
medarbejder i perioder. 
 
Beboere, der behov for hjælp og støtte til 
kommunikation, og brug af 
kommunikationsredskaber, der kan kompensere for 
manglende verbal kommunikation. Der benyttes 
individuelle kommunikationsredskaber ud fra en 
individuel afdækning og inden for 
totalkommunikation/sansesintegration. 
     
Beboere, der på grund af funktionsnedsættelser, 
kognitive vanskeligheder, fysiske følgehandicap, 
adfærdsproblemer m.m. har behov for koncentreret 
støtte og hjælp for at forhindre personskade af mere 
end én medarbejder i perioder. 
 
 
 

 
3.356 kr. 

 
400 kr. 

 
Såfremt beboeren 
screenes til den 
pågældende 
profilgruppe, men 
har særlige 
støttebehov 
indenfor § 83 eller 
§ 85, som ikke kan 
indeholdes under 
den pågældende 
profilgruppe, men 
som samtidig ikke 
betyder, at 
beboeren 
screenes til en 
højere 
profilgruppe, kan 
der tillægges en 
særtakst på 392 
kr. pr. time, ( i 
2021 niveau) det 
vurderes, at den 
særlige støtte 
udgør. 

    

Socialpædagogisk 
bistand i henhold til lov 
om social                                                             
service § 85 

Opkrævning efter §85 og §97 henvises til cirkulære 
om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. 
januar 2020 XX 

  
400 kr. 

(VUM særtakst) 

    

Ledsagelse i henhold til 
lov om social service § 97     

Opkrævning efter §85 og §97 henvises til cirkulære 
om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. 
januar 2020 XX 

  
392 kr. 

 

    

Sygepleje faglige ydelser 
 

Opkrævning efter §85 og §97 henvises til cirkulære 
om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. 
januar 2020 XX 

 465 kr. 

    

Midlertidig bolig ifølge 
§§ 66 og 107 

Lav takst (+ kost) 2.017 + 
(122 kr.) 

 

Midlertidig bolig ifølge 
§§ 66 og 107 

Høj takst (+ kost) 3.080 + 
(122 kr.) 
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Midlertidig bolig, - 
ledsagelse i henhold til § 
97 eller § 85  

Kræver en § 97 eller § 85 bevilling.  392 kr. 

    

Samvær og 
aktivitetstilbud ifølge § 
104          

Lille støtte  539 kr.  

Samvær og 
aktivitetstilbud ifølge § 
104 

Mellem støtte 848 kr.  

Samvær og 
aktivitetstilbud ifølge § 
104 

Stor støtte  
(+ evt. tillæg ved individuelle behov for særlig støtte) 

1.065 kr.  

Samvær og 
aktivitetstilbud ifølge § 
104 

Deltid stor støtte 
(+ evt. tillæg ved individuelle behov for særlig støtte) 

425 kr. 
 

 

    

 
Der gøres opmærksom på at alle priser er i 2022 niveau, og vil blive fremskrevet med KL´ s fremskrivningsprocent hvert år 1. januar. 

 

Visitation til Midlertidig bolig/aflastningsophold § 107 + § 66 

 
Ankomst fra kl. 13.00 Afrejse inden kl. 11.00 på hverdage og kl. 16.00 weekender.  
 
Ved overskridelse tillægges et gebyr på pt. 397 kr. pr. påbegyndt time. Tilbuddet regulerer taksten pr. 
1. januar, dog max. med KL’s gældende pris og lønfremskrivningsprocent. 
 
Egenbetaling for mad; I den angivne pris for midlertidig bolig oplyses kostdelen til 122 kr. pr. døgn. 
Denne pris kan ændres. 
Kildehaven opkræver det fulde beløb – inkl. kost – fra kommunen, som efterfølgende kan opkræve 
kostdelen af borgeren. 
 
Ved afbud senere end 48 timer før opholdets start, opkræves betaling. Dog højst for 3 døgn. 

 

Visitation til Samvær og aktivitetstilbud § 104 Kildehaven Gården 

 
Beregnes som fuldtidspladser fra og med 3 dage om ugen, med afregning 365 dage om året, uanset 
lukkedage og ferie. Dette er svarende til afregning på offentlige/kommunale steder. Taksten på 
deltidspladser beregnes forholdsmæssigt ud fra dette, og er derfor højere end dagsprisen for 
fuldtidspladser. 
I forhold til visiteringen så skal den kommende beboer modtage en skriftlig afgørelse med visitering af 
ydelser og denne skal fremsendes til Kildehaven.  
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