
Vejledning af Dagmarsminde i forbindelse med opstart

1. Hvordan visiteres borger til Dagmarsminde?

Borger skal - før denne kan indgå en lejeaftale om indflytning på Dagmarsminde - kontakte sin faste
bopælskommunes boligvisitationsudvalg, der vil tage stilling til om borgeren i henhold til 
bopælskommunens boligvisitationskriterier er berettiget til en plejecenterbolig. Hvis dette er 
tilfældet vil Dagmarsminde modtage borgerens ansøgning om indflytning på Dagmarsminde.

Bor borgeren allerede på et plejecenter, men ønsker at flytte til Dagmarsminde i stedet,  ansøger 
borgeren direkte til boligvisitationen, der retter henvendelse til Dagmarsminde og forhører sig om 
Dagmarsminde ønsker at optage borgeren.

Hvis borger, der allerede bor på et af Gribskov Kommunes plejecentre, har en anden 
betalingskommune (oprindelig bopælskommune) end Gribskov, skal borgeren rette henvendelse til 
den oprindelige bopælskommune for at få godkendt, at borgeren fortsat opfylder 
visitationskriterierne for en plejecenterbolig mhp. at indgå lejeaftale om en bolig på Dagmarsminde.

Kontaktadresserne er følgende: Social og Sundhed Boligvisitationen i Gribskov

Visitationen Gribskov Rådhus

Birkevang 214, 3250 Gilleleje Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Telefon: 7249 6012 Telefon: 7249 6023

Telefontid:
man-ons: 10-14
tors: 10-17
fre: 10-13

Telefontid 10-12

 Email: 
socialogsundhed@gribskov.dk

Email: 
boligvisitationen@Gribskov.dk

2. Hvordan fastsættes døgntaksten?

Dagmarsminde er omfattet af en 10-årig overgangsordning i friplejeboligloven gældende fra det 
tidspunkt, hvor Dagmarsminde går i drift, dvs. fra den 1. februar 2016. Overgangsordningen 
indebærer, at Dagmarsminde skal afregnes ud fra en omregning af den enkelte borgers konkrete 
visiterede ydelser til en timeopgørelse, der omsættes til et af tre mulige takstniveauer, jf. gl. 
takstbekendtgørelse 751/2008. De priser, der afregnes til, er de priser, som Mayhjemmene tilbød i 
den ansøgning som ledte til kvotetildelingen  i 2009.

Dagmarsminde har til enhver tid i den 10-årige overgangsperiode mulighed for frivilligt at overgå 
til den ny takstberegningsordning, hvorefter der enten aftales en takst med visiterende kommune 
eller Gribskov Kommune fastsætter en takst ud fra kommunens gennemsnitlige langsigtede 
omkostninger til tilsvarende tilbud. Sundhedsministeriet har telefonisk oplyst, at tilsvarende tilbud 

1

Lovgivning og regler

Friplejeboligloven § 3
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173519                                                          



er i friplejeboliglovens forstand er tilbud, som kan levere de visiterede ydelser til borgeren, uanset 
tilbudenes størrelse. Såfremt Dagmarsminde vælger at overgå til ny takstmodel, skal dette meddeles
Boligministeriet, og det er herefter ikke muligt at vende tilbage til den gamle afregningsmodel igen.

For at kunne afregne efter de priser, som Dagmarsminde bød ved den oprindelige kvotetildeling i 
2009, skal Gribskov Kommune anmode Dagmarsminde om, at fremsende den oprindelige 
ansøgning indeholdende de tilbudte priser.

Med de tilbudte priser tænker Gribskov Kommune på de priser Mayhjemmene gav på følgende 
kategorier af borgere:

a) Borgere der er visiteret til færre end 35 timer pr. 4 uger
b) Borgere der er visiteret til 35 – 106 timers hjælp pr. 4 uger
c) Borger der er visiteret til flere end 106 timers hjælp pr. 4 uger

Det vil m.a.o. være de ovenfor beskrevne takster som er gældende pr. 1. februar 2016, dog skal 
priserne fremskrives til 2016-niveau, hvilket svarer til at de priser Mayhjemme blev godkendt med i
2009 skal øges med 15,8%. Taksterne reguleres i henhold til satsreguleringsloven.

     

3. Hvordan fastsættes det visiterede antal timer?

Den tid, der indgår i takstfastsættelsen er visiterede ydelser efter servicelovens § 83 og § 87.

Borgeren visiteres ud fra en konkret og individuel vurdering til de ydelser, som 
funktionsevnevurderingen afdækker, at borgeren har behov for. De visiterede ydelser omsættes til 
tid ved hjælp af en nøgle, hvor der med hensyn til pleje i dagtimerne skelnes mellem 3 
tyngdeniveauer, pleje om aftenen 2 tyngdeniveauer og pleje om natten 2 tyngdeniveauer. Til 
eventuel demensstimulering tildeles der tid efter tre niveauer. 

Med hensyn til praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) tildeles den samme tid til alle borgere uanset 
plejetyngde. Endeligt tildeles der et fast tidstillæg til alle borgere til aktivitet og beredskab, hvor der
tages højde for, at disse aktiviteter foregår i grupper, og at den visiterede hjælp til borgerne skal 
kunne varetages døgnet rundt.

Endeligt vil der kunne visiteres tid til varetagelse af borgerens særlige behov, herunder f.eks. fast 
vagt.

Uanset om det samlede visiterede tidsforbrug efter §§ 83 og 87 bliver højere end 106 timer, udløser 
dette ikke yderligere betaling ud over den fastsatte højeste takst. Dette gælder også, hvis borgeren 
efterfølgende måtte blive revisiteret til mere tid, og allerede er fastsat til højeste takst.
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Om takstfastsættelse gl. ordning: 
Gl. ordning – BEK751: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120592
Takstregulering:

Takster til og med 2015: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167657
Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten:
                                        https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174038              



Der er til dette punkt vedlagt oversigt over den konkrete tidstildeling. 

Går borgeren ved en evt. revisitering fra et timetal, der udløser en lavere takst til et timetal, der 
udløser en højere takst, øges døgnbetalingen til det højere takstniveau og vice versa.

4. Borgerens egenbetaling

Borgeren kan opkræves betaling for mad og vask, linned, m.v., dvs. mad og servicepakke. Den 
betaling som borgeren opkræves må ikke overstige beliggenhedskommunens, dvs. Gribskov 
Kommunes samlede udgifter, der er forbundet med levering af tilsvarende ydelser i tilsvarende 
typer af botilbud. Samlede udgifter forstås som kommunens gennemsnitlige langsigtede 
omkostninger. Dette betyder, at Dagmarsminde må opkræve borgeren samme pris for fuldkost og 
servicepakke, som borgerne ud fra et vægtet gennemsnit opkræves på plejecentre i Gribskov 
Kommune.

Gribskov kommune har med hensyn til mad indgået kontrakt om levering af fuldkost til en 
gennemsnitlig vægtet pris pr. dag på op til 113,71 kr. i 2016-priser. Borgeren må opkræves 3.232 kr.
pr. måned. Gribskov Kommune betaler differencen mellem de to beløb.

Gribskov Kommune har med hensyn til servicepakke indgået kontrakt om levering af denne til en 
gennemsnitlig vægtet pris pr. dag på til 10,40 kr. i 2016-priser. 

5. Andre ydelser efter serviceloven

Dagmarsminde er er ud over §§ 83 og 87 certificeret til at levere ydelser iht. servicelovens § 85 
(socialpædagogisk bistand), § 86 (træning og genoptræning), 97 (ledsagelse) og § 102 (behandling).

Såfremt Dagmarsminde afregnes iht. de gl. regler, afregnes øvrige ydelser efter serviceloven iht. de 
timepriser, som er fastsat i BEK 751/2008 – se bekendtgørelse og regulering under pkt. 2.

Såfremt Dagmarsminde vælger af overgå til de nye takstfastsættelsesregler, skal afregningen 
fastsættes på sammen måde, som taksten, dvs. der enten aftales en takst med visiterende kommune 
eller Gribskov Kommune fastsætter en takst ud fra kommunens gennemsnitlige langsigtede 
omkostninger til tilsvarende tilbud, jf. friplejeboliglovens § 32.

I forhold til vedligeholdelsestræning, kan det oplyses at der erfaringsmæssigt bruges ca. 15 min. i 
gennemsnit pr. borger om ugen på kommunens plejecentre.

6. Kvalitetsstandarder og serviceniveau/servicebeskrivelse

De ydelser, som borgeren visiteres til af Gribskov Kommune skal (som minimum) ydes i 
overensstemmelse med Gribskov Kommunes politisk fastsatte serviceniveau. De til enhver tid 
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Bekendtgørelse om egenbetaling m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122787
Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk 

hjælp m.v.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166779

Bilag: Tidsudmåling i timer pr. 4 uger



gældende kvalitetsstandarder og serviceniveau vil kunne findes på kommunens hjemmeside.

7. Sygepleje

Hjemmesygepleje er ikke reguleret af friplejeboliglovgivningen, og hjemmesygepleje er ikke (og 
kan ikke lovligt være) indeholdt i taksterne.

Iflg. BEK 1601/2007 om hjemmesygepleje træffes afgørelse om tildeling af hjemmesygepleje af 
kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 2. Afgørelseskompetencen kan ikke delegeres til private. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114395

Kommunalbestyrelsen kan selv forestå hjemmesygeplejen eller indgå aftale med private 
leverandører om varetagelse af opgaver i hjemmesygeplejen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at 
hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sygeplejersker og andre personalegrupper med de 
nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer efter Sundhedsstyrelsens nærmere retningslinier. 
Godkendelse af Dagmarsminde som leverandør af sygepleje til beoerne på Dagmarsminde vil derfor
ske med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102/2006: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11026

Hjemmesygeplejen varetages i Gribskov Kommune af kommunen private hjemmeplejeleverandører
af personlig pleje. Såfremt Dagmarsminde ønsker at varetage sygepleje selv, vil afregning af 
opgavevaretagelse ske efter samme afregningsmodel som de øvrige leverandør er af sygepleje. Hvis
Dagmarsminde ikke ønsker at indgå aftale om at levere sygepleje, vil Attendo som hovedleverandør
af sygepleje i kommunen skulle varetage sygeplejen på Dagmarsminde.

Kommunens visiterings- og afregningsstruktur for sygeplejeydelser er sammensat på den måde, at 
der visiteres ydelser, men afregnes i pakker. Hvordan visiterede ydelser omregnes til pakker fremgår
af tidligere fremsendt prisliste samt bilag 8 i godkendelsesmaterialet. En ”ydelse” er det samme som
en visiteret ”indsats” som beskrevet i Servicebeskrivelse for for borgere i eget hjem uden for 
plejecenter, pkt. 5.1: 
http://www.gribskov.dk/Gribskov/Organisationen2013.nsf/0/b98cde284ee888eac1257ce8003df6d0/
$FILE/Servicebeskrivelse - borgere i eget hjem.pdf 
Der skal særligt gøres opmærksom på, at det angivne tidsforbrug alene er et vejledende gennemsnit,
og at alle pakker afregnes i døgnpriser. Ifht. Pakkeberegningen udgør en ydelse/indsats 
regnskabs-/faktureringsteknisk én ydelse, uanset om den enkelte ydelse skal leveres flere gange om 
dagen eller kun 1 gang hver 14. dag, jf. herved beskrivelse i bilag 8 til godkendelsesmaterialet.
 
Sygeplejepriser:

Sygeplejepakke 1, dag og aften: 31,13 kr. pr. dag
Sygeplejepakke 2, dag og aften:   62,28 kr. pr. dag
Sygeplejepakke 3, dag og aften:   93,41 kr. pr. dag
Sygeplejepakke 4, nat: 17,36 pr. dag

8. Brug af kommunens omsorgssystem

Dagmarsminde kan blive tilsluttet kommunens omsorgssystem Avaleo, og modtage undervisning i 
brugen af det af en systemkyndig medarbejder fra Center for Social og Sundhed. Denne 
medarbejder - Jan Pedersen, kan kontaktes på e-mail jeped@gribskov.dk for en nærmere aftale om 
undervisning og relevante tidspunkter her for.
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Kommunen dækker abonnementudgifterne m.v. i forbindelse med systemet. Dagmarsminde 
afholder selv alle udgifter i forbindelse med at indtaste og vedligeholde de relevante oplysninger om
borgerne efter kommunens anvisninger. På samme måde afholder Dagmarsminde selv udgifter til 
den tid der måtte anvendes til uddannelse i brug af systemet generelt, og til udvikling af særlige 
rapporter og funktionaliteter m.v. som aftales med Avaleo
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