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Formålet med en ny takstmodel på Bofællesskabet Lykke Marie 
 
 

For at skabe en tydeligere og differentieret sammenhæng mellem den faglige ydelse og prisen 
på Bofællesskabet Lykke Marie, er der udviklet en ny takstmodel, som træder i kraft 1. januar 
2021. Dette notat baseres på 2020 takster.  
 
Formålet med den nye takstmodel er at skabe individuelle priser, der i højere grad afspejler de 
varierede støttebehov og indsatser for den enkelte beboer.  
 
Ved at indføre den nye takstmodel, hvor prisen varierer efter beboerens støttebehov, undgås 
som udgangspunkt bevilling af ekstra støttetimer.  
 
Taksterne er bygget op, så der er sammenhæng til voksenudredningsmetoden (VUM), der 
benyttes til at udrede voksne borgeres funktionsniveau og støttebehov. Det er gjort, for at sikre 
at køberkommunernes anvendelse af VUM kan overføres til tilbuddenes ydelsesbeskrivelse og 
takstindplacering.   
  
Takstindplaceringen sker, på baggrund af en veldokumenteret faglig beskrivelse af indsatser – 
på baggrund af udredningen og bestillingen fra køberkommunen og tilbuddets faglige 
beskrivelse af beboerens konkrete støttebehov.  
  
Det er ikke en forudsætning af køberkommune bruger VUM, da tilbuddene vil kunne anvende 
det udredningsmateriale og de kommunale bestillinger og handleplaner, som faktisk foreligger.   
 
Ved indflytning på Lykke Marie foregår indplaceringen i dialog mellem myndighed og tilbud. 
Ændrer beboerens støttebehov sig undervejs, vil det med den nye takstmodel være muligt at 
regulere og tilpasse støtte og pris efter aftale mellem handlekommunen og Bofællesskabet 
Lykke Marie.  
 
Opbygning af taksten 
Den nye takstmodel er opbygget på grundlag af en basistakst og en takst for en ydelsespakke.  
 
Basistaksten:  
Dækker beboerens andel af de faste fællesudgifter til fx: 
 

• Ledelse  

• Administration  

• Pedel- og køkkenopgaver  

• Nattevagter – modellen omfatter kun tilbud med døgndækning  

• Rengøring  

• Øvrige personaleudgifter 

• Brugerrelaterede udgifter 

• Hygiejne 
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• Minimumsbemanding 

• Terapi 

• Ejendomsomkostninger, herunder forsyning (el og varme mv.)  

• Indvendig vedligeholdelse/anskaffelser 

• Kontorhold 

• It og vedligeholdelse 

• Samarbejdsaftale med Fonden Mariehjemmene 

• Andre udgifter 

• Tilsyn 

• Markedsføring 

• Kostudgifter og andre beboerbetalte aktiviteter  

• Modregning af tilsvarende beboerbetalinger.  
 
Ydelsestaksten:  
Dækker omkostninger til støttetimer hele døgnet og er afhængig af beboerens støttebehov.  Timetallet 

skal betragtes som et gennemsnit over en periode, da beboerens støttebehov kan variere fra dag til dag.   

  
Timerne i ydelsespakkerne er borgerrelaterede timer, dvs. ikke kun ansigt-til-ansigt timer, men 
arbejdstimer med beboerens problemstilling.   
  
Der leveres både socialpædagogiske indsatser og sundhedsfaglige indsatser i ydelsestaksterne.   
 
Socialpædagogisk indsats defineres i beskrivelsen af ydelsespakker som hjælp, omsorg, pleje 
og støtte til optræning og udvikling og/eller vedligehold af færdigheder med udgangspunkt i 
beboerens ønsker, behov og ressourcer. Formålet med den socialpædagogiske indsats er at 
udvikle og/eller vedligeholde beboerens funktionsniveau, så beboeren kan leve et liv så tæt på 
egne præmisser som muligt.  
 
I pakker med færre støttetimer vil indsatsen ofte overvejende bestå i verbal guidning. I pakker 
med flere støttetimer vil indsatsen ofte rumme kompenserende støtte og støtte til 
strukturering af dagligdagen, tilrettelæggelse, praktiske hjælp og personlig pleje med 
specialfaglig tilgang.  
 
Sundhedsfaglig indsats defineres som observerende, forebyggende, udredende og 
behandlende tiltag, der skal sikre beboerens helbred og sundhed med udgangspunkt i 
beboerens ønsker, behov og ressourcer.  
Indsatsen sker i samarbejde med fx læge, speciallæge, psykiater, psykolog, apotek, tandlæge, 
hjemmesygepleje, ergoterapeut og fysioterapeut. 
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Sammenhæng mellem funktionsniveau, støttebehov og takst  
Såfremt beboerens støttebehov ændrer sig, vil den faglige beskrivelse af indsatsen gøre det 
lettere at dokumentere et højere eller lavere støttebehov – og taksten vil hermed let kunne 
justeres. Justering af taksten sker på aftalte tidspunkter, fx ved den årlige opfølgning, men kan 
også ske ad hoc, hvis der sker store ændringer i beboerens støttebehov.   
 
Den nye takstmodel tager afsæt i Voksenudredningsmetoden, der benyttes til at udrede voksne 
borgerens funktionsniveau og støttebehov.  
 
I voksenudredningsmetoden vurderes borgernes samlede funktionsniveau i kategorier fra A til 
E. Bofællesskabet Lykke Marie udbyder som udgangspunkt kun ydelser målrettet beboere i 
kategori D til E.  Da bofællesskabet er højt specialiseret pga. at mange beboere har meget 
komplekse problemstillinger kan det dog nødvendigt, at nogle beboere får støttetimer ud over 
70 timer. 
 
For alle ydelsespakker gælder det, at indsatsen skal bidrage til, at beboeren oplever øget 
mestring af sociale, emotionelle, fysiske, psykiatriske og kognitive udfordringer. Desuden skal 
indsatsen bidrage til, at beboeren oplever tilværelsen som overskuelig og meningsfuld samt 
modtager den nødvendige støtte til at varetage personlig pleje og til at opnå struktur på 
dagligdagen.  
 

Borgerrelateret timeinterval er et gennemsnit op til antal timer pr. uge.   
 

Der er vågen nattevagt. 

 

Basistaksten er pr kr. 1.598 pr. døgn.  

 

Springene mellem ydelsespakkerne er på kr. 361 kr. pr. døgn (2020 priser) svarende til 

gennemsnitlig 7 timers personaleindsats pr. uge.    
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VUM 
kategori  
 

Ydelsespakke  
 

Borgerrelateret 
timeinterval pr. 
uge   
 

Overordnet beskrivelse af støttebehov  
 

D 1 Op til 42 timer  Omfattende socialpædagogisk og sundhedsfaglig 
til de fleste daglige opgaver og aktiviteter  
 
1.550 + basistakst = 3.148 
 

E 2 Op til 49 timer Meget omfattende socialpædagogisk og 
sundhedsfaglig indsats til de fleste daglige 
opgaver og aktiviteter.  
 
1.911 + basistakst = 3.509 
  

E  
 

3 Op til 56 timer Massiv socialpædagogisk og sundhedsfaglig 
indsats til de fleste daglige opgaver og aktiviteter.  
 
2.272 + basistakst = 3.870 
 

E 4 Op til 63 timer  Gennemgribende socialpædagogisk og 
sundhedsfaglig indsats til alle daglige opgaver og 
aktiviteter.  
 
2.633 + basistakst = 4.231 
 

E 5 
 
 
 
 
 

Op til 70 timer  Fuldstændig socialpædagogisk og sundhedsfaglig 
indsats til alle daglige opgaver og aktiviteter.   
  
2.994 + basistakst = 4.592 
 

Nedenfor takster for beboere der har brug for flere timer end kategori E og ydelsespakke 5 

 
 

6 Op til 77 timer 3.355 + basistakst = 4.953 pr. døgn pr. beboer 

 
 

7 Op til 84 timer 3.716 + basistakst = 5.314 pr. døgn pr. beboer 

 8 Op til 91 timer 4.077 + basistakst = 5.675 pr. døgn pr. beboer 
 

 9 Op til 98 timer  4.438 + basistakst = 6.036 pr. døgn pr. beboer 
 

 10 Op til 105 timer 4.799 + basistakst = 6.397 pr. døgn pr. beboer 
 

 11 Op til 112 timer 5.160 + basistakst = 6.758 pr. døgn pr. beboer 
 

 
 


