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Beboerprofiler med afsæt i VUM2 

 

Beboerprofil 1 

 

Takst kategori A – pris: 1550,00  

 Dækker §107, beboere med behov for let støtte, op til 2 timer i døgnet.  

Beboeren har brug for let/lidt verbal og/eller praktisk støtte samt let hjælp, svarende til VUM2- 

funktionsniveau 1.  

Beboere, der på grund af funktionsnedsættelse(r), kognitive udfordringer, psykisk skrøbelighed og/eller 

adfærdsproblemer m.v., har brug for let verbal og/eller praktisk støtte og hjælp i under en fjerdedel eller 

flere af situationer inden for et eller flere ydelsesområder, men som også kan beskæftiges alene eller i en 

gruppe i længere intervaller. Beboere vil ikke have behov for støtte om natten. Eksempelvis:  

Ø Beboere, der har brug for let verbal støtte til hygiejnesituationer og påklædning samt ved måltider, 

f.eks. som følge af epilepsi, spasticitet, indtagelse af medicin.  

Ø Beboere, der har brug for ledsagelse udenfor tilbuddet, men hvor medarbejderen også kan 

foretage sig andre ting, f.eks. indkøb og/eller være i dialog med andre.  

Ø Beboere, der i perioder af dagen har brug for let verbal støtte, f.eks. til at komme op om morgenen, 

overholde aftaler, huske daglige rutiner, og som har behov for støtte via et ugeskema.  

Ø Beboere, der har brug for let støtte for at medvirke i aktiviteter eller samværssituationer, men som 

også kan beskæftiges alene eller i en gruppe i længere intervaller.  

Ø Beboere, der i ”overgangssituationer” har brug for let støtte med henblik på at forebygge 

usikkerhed, uro og forvirring. Det kan f.eks. være i situationer, hvor beboeren skal skifte mellem, 

STU og hjem, eller når en aktivitet begynder og slutter, besøg andre steder, ved personaleskift eller 

når noget uventet sker.  

Ø Beboere, der har brug for let støtte og vejledning til at indgå i hensigtsmæssige sociale relationer 

med en eller flere personer, men som i øvrigt klarer andre sociale situationer hensigtsmæssigt med 

let støtte. Det kan f.eks. være i forbindelse med fælles måltider, såfremt der opstår uenighed om et 

konkret emne, for at undgå problemer, konfliktsituationer eller lignende.  

Ø Beboere, der har brug for let støtte med henblik på at fastholde eller skabe socialt netværk.  

Ø Beboere, der har brug for let støtte for at fuldføre rettigheder og pligter i forhold til f.eks. økonomi.  

Ø Beboere, der har brug for let støtte til f.eks. kommunikation via hjælpemidler, der f.eks. kan 

kompensere for manglende verbal kommunikation og/eller almindelig teknologi.  
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Beboerprofil 2  

 

Takst kategori B – Pris: 1850,00   

Dækker både SEL §66 og SEL §107 beboere med behov for middel/nogen støtte, op til 4 timer i døgnet.  

Beboere, der har behov for middel/nogen verbal og praktisk/fysisk støtte samt middel/nogen hjælp, 

svarende til VUM2-funktionsniveau 2. 

Beboere, der på grund af funktionsnedsættelse(r), kognitive udfordringer, psykisk skrøbelighed og/eller 

adfærdsproblemer m.v., har brug for middel/nogen støtte. Det vil sige verbal og fysisk støtte samt praktisk 

hjælp i mere end en fjerdedel og op til halvdelen af forskellige situationer indenfor et enkelt eller flere 

ydelsesområder. I få situationer vil støtten inden for de enkelte ydelsesområder også skulle gives om natten 

og af mere end én medarbejder. Eksempelvis:  

Ø Beboere, der har brug for middel/nogen støtte til hygiejnesituationer, påklædning, indtagelse af 

medicin m.v.  

Ø Beboere, der har brug for en-til-en kontakt udenfor boligen, og hvor medarbejdere kun 

koncentrerer sig om den ene beboer.  

Ø Beboere, der har brug for middel/nogen støtte for at kunne indgå i og fastholdes i aktiviteter.  

Ø Beboere, der har brug for middel/nogen støtte for at kunne indgå i, fastholdes i aktiviteter eller 

samværssituationer, eller beboere der på grund af kommunikationshandicap har brug for 

middel/nogen støtte, når beboeren kommunikerer med og til andre.  

Ø Beboere, der i ”overgangssituationer” har brug for middel/nogen støtte med henblik på at 

forebygge usikkerhed, uro og forvirring. Det kan f.eks. være i situationer, hvor beboeren skal skifte 

mellem dagtilbud og hjem, eller når en aktivitet begynder og slutter, besøg andre steder, ved 

personaleskift, eller når noget uventet sker.  

Ø Beboere, der har brug for middel/nogen støtte til at fastholde eller skabe et socialt netværk.  

Ø Beboere, der har brug for middel/nogen støtte for at kunne opfylde sine rettigheder og pligter i 

forhold til f.eks. økonomi.  

Ø Beboere, der har brug for middel/nogen støtte til f.eks. kommunikation via hjælpemidler og/eller 

almindelig teknologi.  
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Beboerprofil 3 

 

Takst kategori C – Pris: 2450,00 kr.  

Dækker både SEL §66 og SEL §107 beboere med behov for omfattende støtte, op til 6 timer i døgnet.  

Beboere, der har behov for omfattende verbal og praktisk/fysisk støtte samt omfattende hjælp, svarende til 

VUM2-funktionsniveau 3.  

Beboere, der på grund af funktionsnedsættelse(r), kognitive udfordringer, psykisk skrøbelighed og/eller 

adfærdsproblemer m.v., har brug for omfattende støtte. Det vil sige verbal og fysisk støtte samt praktisk 

hjælp i alle situationer inden for et enkelt eller flere ydelsesområder. I flere situationer inden for det 

enkelte ydelsesområde skal støtten også gives om natten og af mere end én medarbejder. Eksempelvis:  

Ø Beboere, der har brug for omfattende støtte til hygiejnesituationer, påklædning, indtagelse af 

medicin m.v.  

Ø Beboere, der har brug for en-til-en kontakt udenfor boligen, og hvor medarbejdere kun 

koncentrerer sig om den ene beboer.  

Ø Beboere, der har brug for omfattende støtte for at kunne indgå i og fastholdes i aktiviteter.  

Ø Beboere, der har brug for omfattende støtte for at kunne indgå i, fastholdes i aktiviteter eller 

samværssituationer, eller beboere der på grund af kommunikationshandicap har brug for 

omfattende støtte, når beboeren kommunikerer med og til andre.  

Ø Beboere, der i ”overgangssituationer” har brug for omfattende støtte med henblik på at forebygge 

usikkerhed, uro og forvirring. Det kan f.eks. være i situationer, hvor beboeren skal skifte mellem 

dagtilbud og hjem, eller når en aktivitet begynder og slutter, besøg andre steder, ved 

personaleskift, eller når noget uventet sker.  

Ø Beboere, der har brug for omfattende støtte til at fastholde eller skabe et socialt netværk.  

Ø Beboere, der har brug for omfattende støtte for at kunne opfylde sine rettigheder og pligter i 

forhold til f.eks. økonomi.  

Ø Beboere, der har brug for omfattende støtte til f.eks. kommunikation via hjælpemidler og/eller 

almindelig teknologi. Der benyttes individuelle kommunikationsredskaber ud fra en individuel 

afdækning inden for totalkommunikation/sanseintegration.  

 

 

 

 

 

 


