
INDSATSKATALOG

Lovgrundlag
Indsatskataloget er Faxe Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter
Servicelovens § 83 samt § 83 a:

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde
1) Personlig hjælp og pleje
2) Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.

Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter § 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

Formål
Indsatskataloget er en beskrivelse af de enkelte indsatser

 Målgrupperne (borgernes funktionsevne og kendetegn)
 Indholdet (delindsatserne)
 Indsatsernes omfang

Indsatskataloget er
 Et redskab for visitatorerne, så det synliggøres, hvem der er berettiget til at få hjælp og hvilke indsatser der kan visiteres til
 Et redskab for kontraktholder / leverandørerne, så det politisk anlagte serviceniveau synliggøres.
 Et redskab til afregning for leverede indsatser

Sprogbrug
Visitatorerne bevilger en række indsatser på fritvalgsområdet, hvor det er borgerens funktionsniveau, der er afgørende for omfanget.

En indsats er defineret som en række del-indsatser eller hjælp, der udføres af borgeren i samarbejde med personalet..
Faxe Kommune har valgt at opdele indsatserne i pleje og praktisk hjælp
Til hver indsats er der et omfang, der angiver hvor ofte indsatsen kan visiteres og leveres af udføreren. Omfanget varierer afhængig af om,
der visiteres, til pleje eller praktisk hjælp. Ved pleje kan frekvensen variere fra en til flere gange gennem døgnet på alle ugens dage. 

Til hver indsats er der knyttet en vejledende norm tid, som det i gennemsnit er vurderet at det vil tage leverandøren at udføre opgaverne.

Tidsnormen for de enkelte indsatser bruges som afregningsredskab overfor leverandøren. Gennemsnitstiden medfører ikke, at borgeren har
krav på at få denne tid, men borgeren har krav på at få de visiterede opgaver leveret.

Hvilken indsats, der tildeles, afhænger af borgerens funktionsniveau (FS-niveau).

Opdelingen i funktionsniveauer fremgår af ”Fælles Sprog III”-standarden. Der er 5 funktionsniveauer i "Fælles Sprog III":



 FS0: Ingen/ubetydelige begrænsninger. 
Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten.

 FS1: Lette begrænsninger. 
Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten.

Borgeren klarer selv alle forflytninger, Har typisk kun behov for personassistance en gang dagligt
Borgeren klarer selv toiletbesøg
Borgeren klarer at færdes i egen bolig
Borgeren kan stort set selv sikre sammenhæng i hverdagen. Kan have behov for personassistance til
eks. at huske undersøgelser hos læge, speciallæge, tandlæge m.m.

 FS2: Moderate begrænsninger: 
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten.

Borgeren klare typisk enkelte dele af opgaven i forbindelse med eks. Forflytninger. Kan have behov
for hjælp til, at rejse og sætte sig. Kan selv ændre stilling både siddende og liggende.
Klare i mindre grad at færdes i egen bolig
Kan have problemer med toiletbesøg
Klare på enkelte områder slev at sikre sammenhæng i hverdagens gøremål
Kan have behov for personassistance til at huske på tilbagevendende gøremål i hverdagen

 FS3: Svære begrænsninger: 
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten.

Borgeren kan ikke selvstændigt forflytte sig, kan deltage i enkelte dele af forflytningen, eks. rejse sig og holde fast. 
Har behov for hjælp til lejring
Kan ikke færdes selvstændigt i eget hjem. Har behov for ledsagelse fra rum til rum
Kan ikke selvstændigt sikre sammenhæng i hverdagen

 FS4: Totale begrænsninger: 
Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance.

Borgeren har behov for hjælp til alle forflytninger, lejringer, mobilisering.
Borgeren kan ikke selvstændigt færdes i egen bolig
Kan ikke klare at sikre sammenhæng i hverdagen

Visitatoren udarbejder en funktionsvurdering, hvor behovet for hjælp og støtte afdækkes. I samarbejde med borgeren formuleres der, individuelle mål for indsatsen. 
Her vurderes, hvordan borgeren fungerer fysisk, psykisk og socialt – hvad borgeren og den øvrige husstand selv kan, og hvad der skal ydes hjælp og støtte til.
Visitatoren tager i vurderingen af behovet for hjælp og støtte i med i den samlede vurdering om der hos borgeren er kompetencer til, med hverdagsrehabiliterende 
tiltag at blive helt eller delvist selvhjulpen i opgaveløsningen.



Den praktiske anvendelse af indsatskataloget

Det overordnede princip for indsatskataloget
Under de enkelte indsatser ses der først og fremmest på borgerens funktionsevne. Af beskrivelsen fremgår det i hvor høj grad funktionsevnen er påvirket. Der ses altså 
på i hvor høj grad borgeren er i stand til at deltage i forbindelse med den indsats der skal iværksættes.

Der ses ligeledes på typen og mængden af de delindsatser borgeren har behov for hjælp til. Delindsatserne er et udtryk for, de delelementer der er indeholdt i den 
enkelte overordnede indsats, men er ikke nødvendigvis et udtryk for, at den enkelte borger har behov for hjælp inden for samtlige delindsatser. 
Delindsatserne er således ikke alene det afgørende for visitationen til den enkelte borger.

Borgerens kendetegn er knyttet til delindsatserne. Borgerens kendetegn, kan betragtes som hjælpetekst, der mere præcist beskriver borgerens evne til at deltage 
inden for de enkelte delindsatsområder.

Ændringer i pakke visiteringen
Hvis der sker en ændring i borgerens funktionsevne, som skønnes vedvarende er der behov for at se på, om den visiterede pakke er dækkende for behovet hos 
borgeren.
Funktionsevnenedsættelsen vil som minimum ses over en periode på 14 dage.

Personlig pleje
Visiteres efter princippet om én plejeindsats for dagtimerne, én for aftentimerne og én for nattetimerne. Der kan således være flere besøg indeholdt i hver enkelt 
plejeindsats. Der visiteres særskilt til de praktiske opgaver, der skal løses i forbindelse med plejen. Der er således knyttet en praktisk indsats til pleje i dagtimerne og en 
praktisk indsats knyttet til plejen i aftentimerne.
Alle plejeindsatserne og de praktiske indsatser i forbindelse med pleje, er gradueret efter borgerens funktionsevne.

Den praktiske hjælp
Visiteres særskilt, således at rengøring, tøjvask er opdelt i egne indsatser. Praktisk hjælp visiteres til borgere der er ude af stand til at varetage én eller flere af de 
delindsatser, der er i hovedindsatserne rengøring og tøjvask. Andre elementer som hjemmets beskaffenhed, evt. rask ægtefælde etc. tages med i vurderingen.

Rengøring visiteres som udgangspunkt efter ovenstående principper, men en borger kan godt være total plejekrævende, men kun have behov for rengøring 
svarende til en borger med moderate begrænsninger. Indsatsen rengøring er således ikke nødvendigvis knyttet til borgerens funktionsevne alene.

Tøjvask visiteres til borgere med en totalt nedsat funktionsevne, der varierer fra lette begrænsninger til totale begrænsninger. Har
borgeren ikke selv vaskemaskine og derfor har behov for hjælp til tøjvask uden for eget hjem vil dette tages med i den samlede
vurdering.



Oversigt over rehabiliteringsindsatser
Alle borgere i Faxe Kommune skal så vidt det er muligt tilbydes rehabilitering inden der gives kompenserende indsatser.
I rehabiliteringsforløb gives der en tværfaglig indsats, hvor der sættes mål og disse evalueres hver uge.
Den rehabiliterende indsats gives i dagtimerne. Kompenserende hjælp til varelevering og madservice leveres af private leverandører.

Rehabiliterende 
indsatser

Delindsatser 
Niv. 3

Indsatsens omfang § Indsats
Niv. 2

%

Rehabilitering RE 0 Vurderingsbesøg 60 minutter §83a RH Hverdagens 
aktiviteter

100

Rehabilitering RE 1 Her kan den rehabiliterende indsats være mod et 
eller få udviklingsområder
ex.

 Personlig pleje, incl høreapp
 Rengøringsopgaver
 Tøjvask
 Struktur og sammenhæng

45 minutter om ugen 
i 8 – 12 uger

§83a RH Pers. Hyg.
RH Rengøring
RH Tøjvask
RH Hverdagens 
aktiviteter

40
40
10
10

Rehabilitering RE 2 Her kan den rehabiliterende indsats være mod få 
eller flere udviklingsområder
ex

 Daglig pleje
 Påklædning, incl høreapp
 At forberede og anrette mad
 Toiletbesøg
 At komme omkring/forflytning
 Rengøringsopgaver
 Tøjvask
 Struktur og sammenhæng

200 minutter om ugen 
i 8 – 12 uger 

§83a RH Pers. Hyg.
RH Pers. Hyg.
RH tilberede/anrette 
RH Udskillelser
RH Mobilitet
RH Rengøring
RH Tøjvask
RH Hverdagens 
aktiviteter

35

15
15
10
15
5
5

Rehabilitering RE 3 Her vil den rehabiliterende indsats typisk være mod 
flere udviklingsområder
ex

 Daglig pleje
 Påklædning, incl høreapp.
 At komme omkring/forflytning
 At forberede og anrette mad
 Toiletbesøg
 At sikre oprydning

800 minutter om ugen 
i 8 – 12 uger

§83a RH Pers. Hyg.
RH Pers. Hyg.
RH Mobilitet
RH tilberede/anrette 
RH Udskillelser
RH Rengøring

45

10
10
15
2,5



 Rengøringsopgaver
 Tøjvask
 Struktur og sammenhæng
 Hjælp/guidning til indtagelse af mad og 

drikke

RH Tøjvask
RH Hverdagens 
aktiviteter
RH Ernæring

2
3,5
12

Oversigt over Pleje indsatser/pakker i dagtimer
Indsats og 
kendetegn hos 
borger

Delindsatser 
Niv. 3

Indsatsens omfang § Indsats
Niv. 2

%

Pleje D 1
Her møder vi 
borgeren med 
lette udfordringer
FS1

Indsatsen gives hvis opgaven indeholder
hjælp til ex.
 Isætning af hørerapparat

1 – 7 gange om ugen
Daglig tid 8 minutter

§83, stk. 1 Personlig hyg. 100

Pleje D 2
Her møder vi 
borgeren med 
moderate
udfordringer
FS2

Indsatsen gives hvis opgaven indeholder
let Hjælp til ex.
 Daglig personlig hygiejne
 Påklædning, herunder også høreapparat
 Toiletbesøg

1-7 gangen om ugen
Daglig tid 20 minutter

§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1

Personlig hyg.
Personlig hyg.
Udskillelser

60

40

Pleje D 2-2 Struktur og sammenhæng 1-7 gange om ugen
Daglig tid 5 minutter

§83, stk. 1 Hverdagens 
aktiviteter

100

Pleje D 3
Her møder vi 
borgeren med 
svære
udfordringer
FS3

Indsatsen gives hvis opgaven indeholder
omfattende hjælp til ex.
 Daglig personlig hygiejne
 Påklædning, herunder også høreapparat
 Toiletbesøg
 Forflytning

1-7 gange om ugen
Daglig tid 30 minutter

§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1

Personlig hyg.
Personlig hyg.
Udskillelser
Mobilitet

50

30
20

Pleje D3-2
Her er behov for 
2. hjælper til D3 
indsatsen

Gives hvis der er behov for 2. hjælper til 
opgaveløsningen under D3, eksempelvis i 
forbindelse med forflytninger

1-7 gange om ugen
Daglig tid 10 minutter §83, stk. 1 Mobilitet 100



Pleje D 3-3 Struktur og sammenhæng 1-7 gange om ugen
Daglig tid 5 minutter

§83, stk. 1 Hverdagens 
aktiviteter

100

Pleje D4
Her møder vi 
borgeren med 
totale 
udfordringer
FS4

Indsatsen gives hvis opgaven indeholder
total hjælp til opgaver omkring pleje
 Daglig personlig hygiejne
 Påklædning
 Toiletbesøg
 Forflytninger
 Hjælp/guidning til indtagelse af mad og drikke

1-7 gange om ugen 
Daglig tid 65 min 
dagligt §83, stk. 1

§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1

Personlig hyg.
Personlig hyg.
Udskillelser
Mobilitet
Ernæring

40

20
10
30

Pleje D4-2
Her er behov for 
2. hjælper til D4 
indsats

Gives hvis der er behov for 2. hjælper til 
opgaveløsningen under D4 samt D5, eksempelvis i 
forbindelse med plejen og
forflytninger

1-7 gange om ugen
Daglig tid 30 minutter §83, stk. 1 Mobilitet 100

Pleje D 4-3 Struktur og sammenhæng 1-7 gange om ugen
Daglig tid 5 minutter

§83, stk. 1 Hverdagens 
aktiviteter

100

Pleje D5
Her er borgere 
som har særligt 
totale
udfordringer
FS 4 +
Ex. borgere med 
diagnosen ALS

Gives hvis opgaven er målrettet borgere med 
særlige diagnoser
Indeholder total hjælp til
 Daglig personlig hygiejne
 Påklædning
 Toiletbesøg
 Forflytninger
 Hjælp/guidning til indtagelse af mad og drikke

1-7 gange om ugen
Daglig tid 120 
minutter

§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1

Personlig hyg.
Personlig hyg.
Udskillelser
Mobilitet
Ernæring

40

20
10
30

Pleje D5-2
Her er behov for 
2. hjælper til D4 
indsats

Gives hvis der er behov for 2. hjælper til 
opgaveløsningen under D4 samt D5, eksempelvis i 
forbindelse med plejen og
forflytninger

1-7 gange om ugen
Daglig tid 30 minutter §83, stk. 1 Mobilitet 100

Pleje D 5-3 Struktur og sammenhæng 1-7 gange om ugen
Daglig tid 5 minutter

§83, stk. 1 Hverdagens 
aktiviteter

100



Oversigt over praktiske indsatser i forbindelse med pleje indsatser/pakker i dagtimer

Indsats og 
tilknytning til
plejeindsats

Delindsatser 
Niv. 3

Indsatsens omfang § Indsats
Niv. 2

%

Praktisk indsats 
PD 1-2 

Oprydning
Anretning af mad

1-7 gange om ugen
Daglig tid 5 minutter

§83, stk. 2
§83, stk. 2

Tilberede/anrette 
mad
Tilberede/anrette 
mad

100

Praktisk indsats 
PD 3 

Oprydning, opvask, tømme skraldespand, 
sengeredning
Forberede mad / stille mad /drikke, samt 
forberede ekstra måltider

1-7 gange om ugen
Daglig tid 15 minutter

§83, stk. 2
§83, stk. 2

§83, stk. 2

Tilberede/anrette 
mad
Rengøring

Tilberede/anrette 
mad

40

20
40

Praktisk indsats 
PD 4 - 5

Oprydning, opvask, tømme skraldespand, 
sengeredning
Ekstra tøjvask
Forberede mad / stille mad /drikke, samt 
forberede ekstra måltider

1-7 gange om ugen
Daglig tid 25 minutter

§83, stk. 2
§83, stk. 2
§83, stk. 2

§83, stk. 2

Tilberede/anrette 
mad
Rengøring
Tøjvask

Tilberede/anrette 
mad

40

10
10
40

Oversigt over Pleje indsatser/pakker i aftentimer
Indsats og 
kendetegn hos 
borger

Delindsatser 
Niv. 3

Indsatsens omfang § Indsats
Niv. 2

%

Aften pleje A 1-2
Her møder vi 
borgere med lette 
til moderate
udfordringer

Indsatsen gives hvis opgaven indeholder
Hjælp til:
 Af / påklædning
 Toiletbesøg
 Forflytninger

1-7 gange om ugen
Daglig tid 10 minutter §83, stk. 1

§83, stk. 1
§83, stk. 1

Personlig hyg.
Udskillelser
Mobilitet

40
40
20

Aftenpleje A 3-4
Her møder vi 
borgere med 
svære til totale
udfordringer

Indsatsen gives hvis opgaven indeholder
Hjælp til:
 Personlig pleje / Nedre hygiejne
 Af / påklædning
 Toiletbesøg

1-7 gange om ugen
Daglig tid 20 minutter §83, stk. 1

§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1

Personlig hyg.
Personlig hyg.
Udskillelser
Mobilitet
Ernæring

30
20
20



 Forflytninger
 Indtagelse af mad og drikke

30

Aftenpleje A 5
Her møder vi 
borger med 
særlige totale
udfordringer
Ex. borgere med 
diagnosen ALS , 
Parkinson

Indsatsen gives hvis opgaven indeholder
hjælp til:
 Personlig pleje / Nedre hygiejne
 Af / påklædning
 Toiletbesøg
 Forflytninger
 Indtagelse af mad og drikke

1-7 gange om ugen
Daglig tid 40 minutter §83, stk. 1

§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1

Personlig hyg.
Personlig hyg.
Udskillelser
Mobilitet
Ernæring

30
20
20
30

Aftenpleje A 3-5 
Her er behov for 
2. hjælper til A3-4 
og A5
indsatsen

Gives hvis der er behov for 2. hjælper til 
opgaveløsningen
under A3-4 samt A5 , eksempelvis i forbindelse 
med plejen og forflytninger

1-7 gange om ugen 
Daglig tid 20 minutter §83, stk. 1 Mobilitet

100

Oversigt over praktiske indsatser i forbindelse med pleje indsatser/pakker i aftentimer
Praktisk indsats 
PA 1 

Oprydning, opvarmning og servering af mad 1-7 gangen om ugen
Daglig tid 5 minutter

§83, stk. 2 Tilberede/anrette 
mad

100

Oversigt over Pleje indsatser/pakker i nattimer
Indsats og 
kendetegn hos 
borger

Delindsatser 
Niv. 3

Indsatsens omfang § Indsats
Niv. 2

%

Natpleje N1
Her møder vi 
borgere med 
svære til totale
udfordringer

Indsatsen gives hvis opgaven indeholder
Hjælp til:
 Nedre hygiejne
 Toiletbesøg
 Forflytninger
 Mad og drikke

1-7 gange om ugen
kan ved behov for 
flere natbesøg gives
x antallet af besøg
Daglig tid 15 minutter

§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1
§83, stk. 1

Personlig hyg.
Udskillelser
Mobilitet
Ernæring

20
50
20
10

Natpleje N1-2
Her er behov for 

Gives hvis der er behov for 2. hjælper til 
opgaveløsningen

1-7 gange om ugen
kan ved behov for §83, stk. 1 Mobilitet 100



2. hjælper til N1 
indsatsen

flere natbesøg gives
x antallet af besøg
Daglig tid 15 minutter

Oversigt over Praktiske indsatser/pakker
Indsats og 
kendetegn hos 
borger

Delindsatser Indsatsens omfang § Indsats %

Praktisk hjælp P1 Opgaven kan indeholde
 Støvsugning
 Gulvvask
 Bad og toilet

15 minutter hver uge
§83, stk. 2 Rengøring 100

Praktisk hjælp P2 Opgaven kan indeholde
 Støvsugning
 Gulvvask
 Bad og toilet
 Tørre støv af

50 minutter hver 3. 
uge §83, stk. 2 Rengøring 100

Praktisk hjælp P3 Opgaven kan indeholde
 Støvsugning
 Gulvvask
 Bad og toilet
 Skift af sengetøj
 Tørre støv af
 Rengøring af hjælpemidler

60 minutter hver 3. 
uge §83, stk. 2 Rengøring 100

Tøjvask T1.
Borger har egen 
vaskemaskine

Opgaven kan indeholde
 Samle og sorterer tøjet,
 Komme tøj i vaskemaskine
 tumble/hænge tøj op,
 lægge tøj på plads.

15 minutter hver uge
§83, stk. 2 Tøjvask 100

Tøjvask T2.
Borgere benytter 
fællesvaskeri

Opgaven kan indeholde
 Samle og sortere tøjet
 vaske tøj
 tumble/hænge tøj op
 lægge tøj på plads

20 minutter hver uge
§83, stk. 2 Tøjvask 100

Indkøb I1  Varelevering §83, stk. 2 Indkøb 100



Indkøb I2  Hjælp til bestilling af varer 10 minutter hver uge §83, stk. 2 Indkøb 100

Indkøb I3  Sætte varer på plads 5 minutter hver uge §83, stk. 2 Indkøb 100

Madservice M1  Madservice §83, stk. 3 Madservice 100

Madservice M2  Madservice- fritvalg §83, stk. 3 Madservice 100

Klippekort  Klippekort 30 minutter hver uge §83, stk. 1 Hverdagens 
aktiviteter

100



Oversigt over Plejecenter pakke
Indsats og kendetegn Delindsatser Indsatsens 

omfang
§ Indsats %

Plejecenter Pakke 1
Moderate begrænsninger 

Moderat mundtlig eller fysisk guidning, fx hvis 
borgeren går i stå under aktiviteten eller har 
brug for at blive guidet til næste 
aktivitet/handling. 

Indsatsen gives hvis borgeren har 
behov for nogen hjælp/guidning 
til:
 Daglig personlig hygiejne
 Påklædning, også høreapp.
 Toiletbesøg
 Struktur og sammenhæng
 Forflytning
 Rengøring
 Tøjvask

630 minutter 
hver uge

1,5 timer 
dagligt

§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.2
§83, stk.2

Pers.hyg.
Pers.hyg.
Udskillelser
Hverdags akt.
Mobilitet
Rengøring
Tøjvask

51

20
10
5
7
7

Plejecenter Pakke 2
Svære begrænsninger 

Omfattende mundtlig eller fysisk guidning, hvor 
borgeren skal guides gennem hele aktiviteten 
eller til den næste aktivitet/handling. 

Indsatsen gives hvis borgeren har 
behov for en hel del hjælp 
og/eller guidning til:

 Daglig personlig hygiejne
 Påklædning
 Toiletbesøg
 Struktur og sammenhæng
 Forflytninger
 Hjælp/guidning til indtagelse af 
mad og drikke
 Rengøring 
 Tøjvask

840 minutter 
hver uge

2 timer dagligt

§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1

§83, stk.2
§83, stk.2

Pers.hyg.
Pers.hyg.
Udskillelser
Hverdags akt.
Mobilitet
Ernæring

Rengøring
Tøjvask

35

10
5
10
30

5
5



Plejecenter Pakke 3
Totale begrænsninger 

Medarbejderen udfører aktiviteten for borgeren, 
som ikke er i stand til at deltage i aktiviteten. 

Indsatsen gives hvis borgeren har 
behov for hjælp/guidning til alt:

 Daglig personlig hygiejne
 Påklædning
 Toiletbesøg
 Struktur og sammenhæng
 Forflytninger
 Hjælp/guidning til indtagelse af 
mad og drikke
 Rengøring 
 Tøjvask

1050 minutter 
hver uge

2,5 timer 
dagligt

§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1
§83, stk.1

§83, stk.2
§83, stk.2

Pers.hyg.
Pers.hyg.
Udskillelser
Hverdags akt.
Mobilitet
Ernæring

Rengøring
Tøjvask

30

15
2
15
30

4
4

Klippekort  Klippekort 30 minutter 
hver uge

§83, stk. 1 Hverdags akt. 100

SUNDHEDSLOVSYDELSER bevilges separat


