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Politisk fokus

• Gladsaxe strategien 2018-2022

• Handicappolitikken 2019-2022

• Plan 2020 Psykosociale område

• Plan 2020 Handicap området

• Kvalitetsstandarder 

• Strategisk aftale 



Økonomisk fokus

• Samarbejde med BKF i februar (årligt )

• Budgetarbejdet skøn, ønsker, inspiration, 

• Handleplan for overholdelse af købsbudgettet



Økonomisk fokus 

• 14 dages møder med økonomimedarbejder

• Månedlige budgetopfølgninger på ctc-møde

• Faste månedlige møder med leder BKF og UGU

• Medarbejderinddragelse på månedligt 
personalemøde 



Økonomisk fokus

• Opnormering med en fagspecialist til 
forhandling af særtakster, komplekse sager

• Fokusområder udvælges årligt - 20 dyreste 
sager, BPA, kørsel, midlertidige botilbud 

• Intern revision med fokus på pris versus 
støttebehov og  progression. 



Fagligt fokus 

• Uddannet personale …2 diplom i handicap 
COK 

• Uddannelse i specifikke handicap mindst en  
gang årlig 

• alle deltager i forhandlerkursus 



Fælles fagligt fundament 

• Rehabiliterende tilgang  ( besluttet i 2010 ) 

- Ambassadører i alle afdelinger

- Alle nye medarbejdere i hele 
socialforvaltningen kommer på intro kursus

- fælles uddannelse med udfører i 
kommunikation og dokumentation 

- Fokus på metoder og evidens ( metodehus )



Visitationsudvalget 

- Kompetencen til bevilling ligger i VIS udvalget 
som består af fagspecialist på myndighed og mig

- Mødes en gang ugentligt , alle nyansøgninger 
skal i VIS og § 107 skal på også ved forlængelser, 
samt tillægstakster 

- Alle forlængelser til efterretning 

- Deltagelse af socialpædagogisk fagkonsulent i 
valg af tilbud 



Kvalitetsstandarderne 

fungerer som:

• En beskrivelse af Gladsaxe Kommunes 
serviceniveau

• Et arbejdsredskab for visitation i Social- og 
Handicapafdelingen Handicaprådgivning og

• Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingens 
Visitation.

• Et styringsredskab for den politiske og 
administrative ledelse



Indsatstrappen 

Tilbud om mindst muligt indgribende indsats kan 
ses som en ”trappe” – fra den mindst omfattende 
indsats til den mest omfattende indsats:

- Gladsaxe kommunes ordinære tilbud ex  
forebyggelsescenteret, uvisiterede aktivitets – og 
samværstilbud, frivillig indsatser 

- Hjælpemidler og/eller velfærdsteknologi bevilges 
som udgangspunkt, hvis    det er nok til at løse 
borgerens behov



Indsatstrappen

- Borgere med lette problematikker henvises som 
udgangspunkt til åbne tilbud samt tilbud
efter § 82 a- b1.

§ 82 a omhandler gruppetilbud i form af 
eksempelvis kurser, forløb og arrangementer i 
samvær med andre.
Gruppeforløbene afholdes bl.a. på Carlshuse, i 
Ungehuset/Kildevældet, Egekrogen, og i Det Åbne 
Tilbud, DÅT.



Indsatstrappen 

- Alle muligheder for støtte i eget hjem afprøves 
som udgangspunkt før bevilling af botilbud.

- Midlertidige botilbud tilbydes som udgangspunkt     
før bevilling af længevarende botilbud, med 
mindre borgeren som følge af betydelig 
funktionsnedsættelse helt åbenbart er i

målgruppen for et længevarende botilbud. 



Hvorfor arbejder vi med 
dialogbaseret BUM?

• Gladsaxe indførte i 2010 rehabilitering som 
fælles, overordnet tilgang i hele Social- og 
Sundhedsforvaltningen

• Socialtilsynet har fokus på, om botilbud m.fl. 
anvender relevant(e) metode(r) i forhold til 
deres målgruppe og dokumenterer metoden 
og effekten af metoden



Dialogbaseret BUM

• En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces

mellem en borger, pårørende og fagfolk 

• med det formål, at borgeren, som har eller er i 

risiko for at få betydelige begrænsninger i sin 

fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, 

opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv 

• kræver en koordineret, sammenhængende og 

vidensbaseret indsats”.



Dialogbaseret ”BUM”

• Kvalitet i indsatsen kræver 

– dialog imellem borger, bestiller og udfører om 
(for)mål med indsats

– bevidst valg af den mest effektfulde metode

– dokumentation af effekten af indsatsen

– opfølgning og evt. justering af indsatsen i dialog 
mellem borger, bestiller og udfører



Dialog mellem bestiller og udfører

• Første opfølgning på konkrete sager efter 3 
måneder og derefter som hovedregel hvert 
halve år (SEL §§ 85 og 107) eller hvert år (SEL 
§ 108 og ABL § 105 + SEL §§ 83-87)

• Hyppige dialogmøder mellem myndighed og 
udfører



VUM og differentierede takster

• Formålet er at skabe sammenhæng mellem 
funktionsevnevurdering, støttebehov og takst

• I voksenudredningsmetoden vurderes borgernes 
samlede funktionsevneniveau i kategorier fra A 
til E. 

• Gladsaxe Kommunes døgntilbud med 
døgndækning er målrettet borgere i 
udredningsmetodens kategori C, D og E. Derfor 
omfatter Gladsaxe Kommunes takstmodel kun 
disse tre kategorier. 



Takstmodellens bestanddele
- basistakst og ydelsestakst

Basistakst
– Ledelse 
– Administration 
– Pedel- og køkkenopgaver 
– Nattevagter – modellen omfatter kun tilbud med døgndækning 
– Minimumsbemanding 
– Specialpersonale, bl.a. sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter 
– Rengøring 
– Anskaffelse af inventar 
– Afskrivning og forrentning på bygninger mv. 
– Bidrag til tjenestemandspension 
– Drift og vedligehold af biler 
– Ejendomsudgifter og ejendomsvedligehold 
– Forsyning (el og varme mv.) 
– Kostudgifter og andre beboerbetalte aktiviteter 
– Modregning af tilsvarende beboerbetalinger 



Takstmodellens bestanddele
- basistakst og ydelsestakst

Ydelsestakst
– Udgifter til støttetimer, som afhænger af borgernes 

funktionsevne og samlede støttebehov
– Takst 1 vil ofte svare til Voksenudredningsmetodens 

samlede funktionsevnevurdering C (moderat 
problem), takst 2 – 4 til Voksenudredningsmetodens 
samlede funktionsevnevurdering D (svært problem), 
takst 5 og opefter til Voksenudredningsmetodens 
samlede funktionsevnevurdering E (fuldstændigt 
problem). 



Takstmodellen
VUM kategori Takst Gennemsnitligt antal borgerrelaterede timer pr. uge Overordnet beskrivelse af støttebehov 

C 1 17 Moderat socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats 

til nogle daglige opgaver og aktiviteter. 

D 2 24 Betydelig socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats 

til de fleste daglige opgaver og aktiviteter. 

D 3 30 Omfattende socialpædagogisk og sundhedsfaglig 

indsats til de fleste daglige opgaver og aktiviteter. 

D 4 37 Meget omfattende socialpædagogisk og 

sundhedsfaglig indsats til de fleste daglige opgaver og 

aktiviteter, men nogle borgere vil kunne beskæftiges 

alene eller i en gruppe i kortere intervaller. 

E 5 61 Gennemgribende socialpædagogisk og sundhedsfaglig 

indsats til de fleste daglige opgaver og aktiviteter. 

Det vil sige verbal og/eller fysisk støtte og hjælp i alle 

situationer, men nogle borgere vil kunne beskæftiges 

alene eller i en gruppe i kortere intervaller. 

E 6 84* Fuldstændig (1:1) socialpædagogisk og sundhedsfaglig 

indsats til alle daglige opgaver og aktiviteter. 

*) I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt, at borgeren får tildelt et antal ekstra støttetimer ud over taksten 



Sammenhæng mellem udredning, 
mål for indsats, støttebehov og takst

• Socialpædagogisk indsats består i hjælp, omsorg, pleje og støtte til 
optræning og udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder med 
udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og ressourcer. Formålet med 
den socialpædagogiske indsats er at udvikle eller vedligeholde borgerens 
funktionsniveau, så borgeren kan leve så selvstændigt og meningsfuldt et 
liv som muligt. 

• På takstniveau med få støttetimer vil indsatsen ofte overvejende bestå i 
verbal guidning. På takstniveau 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 borgerens helbred og 
sundhed med udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og ressourcer. 

• Indsatsen sker i samarbejde med f.eks. læge, speciallæge, psykiater, 
psykolog, apotek, tandlæge, hjemmesygepleje, ergoterapeut og 
fysioterapeut. 


