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Høringsbrev 

 
Til Høringsparterne 
Udsatterådet,  
Handicaprådet, 
Seniorrådet 
 
 
Høring vedrørende samlet katalog for kvalitetsstandarder på det 
specialiserede voksensocialområde 
 
Kære råd 
 
Samlet katalog for kvalitetsstandarder for det specialiserede 
voksensocialområde sendes hermed i høring til jeres bemærkninger.  
 
Høringen omfatter nedenstående kvalitetsstandarder:  
 
Socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85 - senest godkendt d. 7. juni 
2022. 
Borgerstyret personlig assistance jf. servicelovens § 96 – senest godkendt 
d. 24. juni 2019 
Ledsagelse jf. servicelovens § 97 – senest godkendt d. 24. juni 2019. 
Særlig kontaktperson for døvblinde jf. servicelovens § 98 – senest 
godkendt d. 19. september 2017. 
Tilbud af behandlingsmæssig karakter jf. servicelovens § 102 – senest 
godkendt d. 11. januar 2021. 
Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 – senest godkendt d. 27. 
august 2018. 
Aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104 – senest godkendt d. 
26. oktober 2020. 
Længerevarende botilbud jf. almenboliglovens § 105 – senest godkendt d. 
27. august 2018. 

Center for Social, Sundhed & Pleje 

 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56203000 
 
Kontoradresse: 
Tingvej 7 
4690 Haslev 
 
Direkte telefon 56203708 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 31. oktober 2022 
 
Sagsnummer: 
27.00.00-P23-2-22 
 
 
 
 
 
Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev,  
hvis du vil skrive til os. 
Sådan beskytter du bedst dine 
oplysninger. 
 
Dine personoplysninger passer 
vi godt på! Du kan læse om,  
hvordan vi behandler dine 
oplysninger, og hvilke rettigheder 
du har på www.faxekommune.dk. 
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Midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107 – senest godkendt d. 29. 
november 2017. 
Længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108 – senest godkendt d. 22. 
januar 2018. 
Ophold på kvindekrisecenter jf. servicelovens § 109 – senest godkendt d. 
22. oktober 2019. 
Midlertidigt ophold på herberg og forsorgshjem til personer med særlige 
sociale problemer jf. servicelovens § 110 – senest godkendt d. 20. januar 
2020. 
 
Revidering af kvalitetsstandarder  
Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om 
at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale 
udmøntning af hjælp efter loven.  
 
Faxe Kommune har revideret kommunens kvalitetsstandarder for det 
vejledende serviceniveau for ovenstående tilbud efter serviceloven og 
almenboligloven. Kvalitetsstanderne er udarbejdet i en ny skabelon, 
godkendt på Socialudvalgets møde d. 7. juni 2022.  
 
Kendetegnende for de reviderede kvalitetsstandarder er, at de er opdelt i to 
dele, hvoraf den første del er tiltænkt vejledning og information til borgere 
og pårørende, og anden del er en faglig uddybning til medarbejdere og 
samarbejdspartnere.  
 
Det er væsentligt at bemærke, at der ikke er ændret i sagsbehandlingstiden 
eller serviceniveauet for udmøntning af ovenstående tilbud efter revidering 
af kvalitetsstandarderne.  
 
Ligeledes træder det vejlende serviceniveau i kvalitetsstandarderne ikke i 
stedet for den individuelle vurdering af borgerens konkrete situation.  
 
Ændringerne i kvalitetsstandarderne er primært af redaktionel karakter i 
forbindelse med at de tidligere standarder er overført og uddybet i den nye 
skabelon. I enkelte kvalitetsstandarder er der sket ændringer fra den 
tidligere, hvilket gennemgås i vedhæftede bilag. 
 
Høringsfrist  
Socialudvalget behandler sagen på mødet d. 10. januar 2023. Vi skal derfor 
have jeres høringssvar senest onsdag d. 14. december 2022 kl. 8.00.  
 
Har I spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte undertegnede på mail 
monpe@faxekommune.dk eller på telefon 29 12 10 54.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Monika Panduro Petersen 
Udviklingskonsulent 
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Bilag 1: Oversigt over kvalitetsstandarder hvor der er sket 
ændringer fra tidligere standard. 
 
Socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85: 
I den tidligere kvalitetsstandard fremgik der i anden del under punkt 6 
”sagsbehandling – undersøgelse, udredning og visitation” tre tabeller, som 
nu er samlet i én tabel for at gøre det mere overskueligt, ligesom man er 
gået bort fra bevilling af pakker af timer, og i stedet arbejder ud fra 
vejledende støttetimer.  
Det er ligeledes præciseret at støtten udmåles på baggrund af en individuel 
og konkret vurdering. 
 
Ny tabel og tekst: 
 
Kriterier for angivelse af støttebehov og vejledende støttetimer ved samlet 
faglig vurdering efter VUM: 

Funktionsevneniv
eau 

Støttebehov Vejledende støttetimer 

0 (A) - Ingen 
nedsat 
funktionsevne 
(ingen, fraværende, 
ubetydelig) 

Aldrig behov for 
støtte til nogen 
relevante 
aktiviteter. 

 

1 (B) - Let nedsat 
funktionsevne (en 
smule, lidt) 

Mindst en gang 
imellem behov 
for støtte til få 
relevante 
aktiviteter. 

½ til 1 ½ time ugentligt. 

2 (C)- Moderat 
nedsat 
funktionsevne 
(middel, noget) 

Nogle gange, i 
perioder eller ofte 
behov for støtte 
til flere relevante 
aktiviteter. 

1½ til 5 timer ugentligt. 

3 (D) - Svært 
nedsat 
funktionsevne 
(omfattende, meget) 

For det meste 
behov for støtte 
til de fleste 
relevante 
aktiviteter. 

5 til 10 timer ugentligt  
(Timer udmåles konkret i 
hver enkelt sag). 

4 (E) - 
Fuldstændig 
nedsat 
funktionsevne 
(totalt, kan ikke) 

Næsten altid eller 
altid behov for 
støtte til alle 
relevante 
aktiviteter. 

Over 10 timer ugentligt  
(Timer udmåles konkret i 
hver enkelt sag). 

 

”Afvigelse fra kvalitetstandarden 

På trods af den samlede score af borgerens funktionsevne efter VUM kan 
der ske afvigelser fra kvalitetstandarden ud fra en individuel og konkret 
vurdering på hvilken måde borgerens funktionsevne påvirker borgerens 
kompetence til at arbejde med indsatsmålene; fx kan borgeren være 
bevilget 7 indsatsmål, men kun være i stand til at arbejde med 2 indsatsmål 
af gangen”. 
 
Tidligere tabeller og tekst som er udtaget: 
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”Kriterier for angivelse af støttebehov ved samlet faglig vurdering efter 
VUM: 

Funktionsevneniv
eau 

Støttebehov 

0 (A) - Ingen 
nedsat 
funktionsevne 
(ingen, fraværende, 
ubetydelig) 

Aldrig behov for støtte til nogen relevante 
aktiviteter. 

1 (B) - Let nedsat 
funktionsevne (en 
smule, lidt) 

Mindst en gang imellem behov for støtte til få 
relevante aktiviteter. 

2 (C)- Moderat 
nedsat 
funktionsevne 
(middel, noget) 

Nogle gange, i perioder eller ofte behov for 
støtte til flere relevante aktiviteter. 

3 (D) - Svært 
nedsat 
funktionsevne 
(omfattende, meget) 

For det meste behov for støtte til de fleste 
relevante aktiviteter. 

4 (E) - 
Fuldstændig 
nedsat 
funktionsevne 
(totalt, kan ikke) 

Næsten altid eller altid behov for støtte til alle 
relevante aktiviteter. 

 
For borgere, som er bosiddende i Faxe Kommune, og som ikke bor i 
botilbud, benyttes Faxe Kommunes eget tilbud om servicelovens § 85 som 
udgangspunkt som leverandør, og støtten bevilges i niveauinddelte 
”pakker” fra 1 – 5, som fremgår af nedenstående skema. 
 

Faxe Kommunes visitationspraksis til intern leverandør: 
Pakke Bevilling Støttetimer 

Pakke 1 – let til 
moderat nedsat 
funktionsevne 

1-2 
indsatsmål 

½ til 1 ½ time ugentligt 

Pakke 2 – moderat 
nedsat funktionsevne 

2-3 
indsatsmål 

1½ til 3 timer ugentligt. 

Pakke 3 – moderat 
til svært nedsat 
funktionsevne 

3-5 
indsatsmål 

3 til 5 timer ugentligt. 

Pakke 4 – svært 
nedsat funktionsevne 

6 
indsatsmål 
og derover 

5 til 10 timer ugentligt (timer 
udmåles konkret i hver enkel 
sag). 

Pakke 5 – svært til 
fuldstændig nedsat 
funktionsevne 

 Over 10 timer ugentligt (timer 
udmåles konkret i hver enkel 
sag). 

 
Borgeren tildeles timepakke ud fra den samlede vurdering af 
funktionsevneniveauet og antallet af bevilgede indsatsmål.  

Serviceniveauet og sammenhængen mellem vurdering af borgerens 
funktionsevneniveau – og deraf bevilling af pakke med timetal og 
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indsatsmål – fremgår af nedenstående skema. 
 
Udgangspunkt for Faxe Kommunes serviceniveau ud fra VUM-kriterier: 

Funktionsevneniv
eau 

Pakke 

0 (A) - Ingen 
nedsat 
funktionsevne 
(ingen, fraværende, 
ubetydelig) 

Borger bevilges ikke socialpædagogisk støtte. 

1 (B) - Let nedsat 
funktionsevne (en 
smule, lidt) 

Borger henvises som udgangspunkt til tilbud 
om forebyggende støtte efter servicelovens § 
82a og § 82b. 

2 (C)- Moderat 
nedsat 
funktionsevne 
(middel, noget) 

Borger bevilges socialpædagogisk støtte med 
pakke 1, 2 eller 3 (spænder fra ½ til 5 timer 
ugentligt).  
 
Bevilges når borger har særlige behov, og fx 
har brug for individuel tilrettelagt støtte, som 
ikke kan imødekommes efter servicelovens § 
82a og § 82b. 
 

3 (D) - Svært 
nedsat 
funktionsevne 
(omfattende, meget) 
 

Borger bevilges socialpædagogisk støtte med 
pakke 4 (5 til 10 timer ugentligt). 

4 (E) - 
Fuldstændig 
nedsat 
funktionsevne 
(totalt, kan ikke) 

Borger bevilges socialpædagogisk støtte med 
pakke 5 (over 10 timer ugentligt). 

 
Ved pakkerne 1, 2 og 3 kan tidsforbruget variere fra uge til uge inden for 
den enkelte pakkes marginer. Fx kan en borger med en pakke 1 den ene uge 
modtage støtte i 1½ time, og den næste uge kun i en halv time, alt efter 
borgerens aktuelle behov og aftaler. 

Af afgørelsen fremgår det: 
 hvilken pakke borgeren er bevilget 
 hvilke indsatser borgeren er bevilget  
 hvilket tidsinterval borgeren kan forvente 
 at tidsforbruget kan variere fra uge til uge inden for pakken. 

Ved individuelle vurderinger kan der ske fravigelser fra udgangspunktet af 
timepakkerne; en indsats kan fx trods få indsatsmål være mere 
tidskrævende, således at en højere pakke end det foreskrevede 
serviceniveau er nødvendig. Det vil altid fremgå i begrundelsen i 
afgørelsen, når serviceniveauet fraviges.  

Borger skal have en ny afgørelse, såfremt denne skal tildeles en anden 
pakke. 
Der vil ved vurderingen af borgers funktionsniveau laves en samlet ”score” 
i udredningen. Scoren vil som udgangspunkt pege på, hvilken pakke borger 
skal bevilges. Der vil ved hver vurdering tages højde for, om pakken og 
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deraf timetallet for støtten skal justeres alt efter borgers individuelle behov. 
Som udgangspunkt, bliver borger scoret som A, tildelt pakke 1, og hvis 
borger scores D, vil borger blive tildelt pakke 4.  
Der vil laves en individuel og konkret vurdering af, om sammenhængen 
mellem pakke og antal indsatsmål skal fraviges ved fx flere eller færre 
timer. 
Timepakkernes udmåling indeholder også udførers journalskrivning og 
kørsel til/fra mødesteder med borger.  
 
Afvigelse fra kvalitetstandarden 
”På trods af den samlede score af borgerens funktionsevne efter VUM kan 
der ske afvigelser fra kvalitetstandarden ud fra en individuel og konkret 
vurdering på hvilken måde borgerens funktionsevne påvirker borgerens 
kompetence til at arbejde med indsatsmålene; fx kan borgeren være 
bevilget 7 indsatsmål, men kun være i stand til at arbejde med 2 indsatsmål 
af gangen. Omvendt kan borgeren have 2 indsatsmål, hvor det vurderes 
nødvendigt med pakke 4 grundet borgerens funktionsniveau”. 
 
Særlig kontaktperson for døvblinde jf. servicelovens § 98: 
I den tidligere kvalitetsstandard fremgik det at timerne udmåles som et fast 
ugentligt timeantal baseret på borgerens individuelle behov og 
nedenstående tabel indgik som udtryk for pakkeløsninger af timer til 
borgerne. 
 
Denne tabel er fjernet i den nye kvalitetsstandard for at tydeliggøre at 
støtten udmåles ud fra en konkret og individuel vurdering af støttebehovet, 
som ikke altid passer ind i en pakkeløsning af timer. 
 
Fra tidligere standard:  
 

Kontaktpersonens aktivitet eller opgave Timeantal pr. uge 
Ledsagelse til indkøb, besøg og andre 
aktiviteter 

Der bevilges mellem 
1,5-3,5 timer 

Brevlæsning Der bevilges mellem 1-
2 timer 

Bindeled og ledsagelse til læge/hospital og 
andre offentlige myndigheder 

Der bevilges mellem 
0,5-1,5 timer 

  
 
Midlertidigt ophold på herberg og forsorgshjem til personer 
med særlige sociale problemer jf. servicelovens § 110: 
 
I anden del af kvalitetsstandarden under punkt 5 ”omfang og afgrænsning”, 
er opmærksomheden skærpet i forhold til at borgeren straks efter 
indskrivning på herberg eller forsorgshjem skal opskrives til egen bolig, og 
der skal lægges en udslusningsplan, hvor der tages stilling til behovet for 
bostøtte, i det der er tale om at borgeren er i et midlertidigt ophold som 
altid kun skal være ganske kortvarigt.  
 
Ny tekst: 
Ophold på herberg, forsorgshjem mv. er midlertidige ophold. Straks efter 
indskrivning skal borgeren opskrives til bolig, og der skal lægges en 
udslusningsplan, hvor der skal tages stilling til behovet for bostøtte. Der 
skal indledes et meget tæt samarbejde med eventuelt misbrugscenter, 
psykiatri og kriminalforsorgen afhængig af borgerens sociale udfordringer 
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og funktionsnedsættelse. Der skal ligeledes indledes et tæt samarbejde med 
jobcenteret, hvis borgeren er på overførselsindkomst, undtaget pension. 
Tidligere tekst: 
Ophold på herberger, forsorgshjem mv. er midlertidige ophold, og der kan 
ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for opholdets varighed. Det må 
tages i betragtning, om formålet med opholdet er opfyldt, og om 
forudsætningerne for en vellykket udslusning er til stede, herunder om der 
er taget stilling til boligforhold, økonomi og evt. behandling. 
Det forventes dog, at opholdet altid er ganske midlertidigt og både herberg, 
forsorgshjem mv. og borgeren arbejder intensivt på at finde en permanent 
bolig. 
 
Tilføjelse til standardtekst i skabelonen: 
Der er tilføjet en standardtekst i skabelonens anden del punkt 6. 
”sagsbehandling – undersøgelse, udredning og visitation”, for at fremhæve 
tilgangen der understøtter voksenudredningsmetoden (VUM). 
 
Tilføjet tekst: 
VUM har et særligt fokus på, hvordan samarbejdet kan tilrettelægges med 
borgeren med fokus på dennes recovery, rehabilitering eller habilitering, 
hvor borgerens trivsel og udvikling er omdrejningspunktet. 

I kvalitetsstandardens første del er tilføjet et link til strategien og 
pejlemærkerne på det specialiserede voksensocialområde, hvor der 
henvises til den, så borgeren har mulighed for at orienterer sig i strategien 
og læse en uddybning af begreberne, hvis de ønsker det. 
 
 


