
 
   

 
Rettelsesblad til Bilag 1. Udkast til kvalitetsstandarden 
Hjælp i hverdagen 2022 
 
I sagen ”Kvalitetsstandard for personlig og praktisk mv. for 2022 
"Hjælp i hverdagen 2022" og tilsynspolitik for 2022 for ydelser efter § 

83 på Socialforvaltningens område”, som blev behandlet på mødet i 

Socialudvalget d. 8. december 2021, er der rettelser til bilag 1 Udkast til 

kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen 2022. Det drejer sig om en åb-

ningstid, der var blevet ændret ved en fejl samt en takst og en sætning, 

der er blevet afklaret og derfor ikke skal været markeret gul.  

Jf. sagen mangler der desuden afklaring ift. enkelte takster i bilag 1 (ser-

vicelovens §§ 118, 119 og sundhedslovens § 131), eftersom de fastlæg-

ges ultimo 2021/primo 2022. Der afventes stadig afklaring ift. taksterne 

vedr. pasning af døende (§ 119), men taksterne vedr. voksentandpleje 

(§ 131), herunder special- og omsorgstandpleje samt pasning af nært-

stående (§ 118) er blevet afklaret i mellemtiden. Sidstnævnte nævnes 

dog ikke eksplicit i bilag 1. 

 

Åbningstiden på side 25 i bilag 1 skal ændres fra 

 

Psykiatrienheden  

Åben modtagelse (mandag - fredag 9.10:00 - 15.00)  

Griffenfeldsgade 46 

2200 København N  

Telefon: 33 17 68 96  

(telefontid mandag – fredag 10.00 – 13.00) 

 

Åbningstiden på side 25 i bilag 1 skal ændres til 

 

Psykiatrienheden  

Åben modtagelse (mandag - fredag 9.00 - 15.00)  

Griffenfeldsgade 46 

2200 København N  

Telefon: 33 17 68 96  

(telefontid mandag – fredag 10.00 – 13.00) 

 

 

Taksten på side 30 i bilag 1 skal ændres fra 

 

Arbejde Adlers Hus tilbyder aflastnings- og midlertidigt ophold, der er 

en egenbetaling på 163 kr. pr. døgn. 
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 Bilag 5 - Rettelsesblad 
 



 

 
 

 

Taksten på side 30 i bilag 1 skal ændres til 

 

Arbejde Adlers Hus tilbyder aflastnings- og midlertidigt ophold, der er 

en egenbetaling på 163 kr. pr. døgn. 

 

 

Taksten på omsorgstandpleje på side 44 i bilag 1 skal ændres fra  

 

Pris  

550 kr. pr. år. 

 

Taksten på omsorgstandpleje på side 44 i bilag 1 skal ændres til  

 

Pris 

555 kr. pr. år. 

 

 

Taksten på specialtandpleje på side 44 i bilag 1 skal ændres fra 

 

Pris  

Der er knyttet en egenbetaling til tilbuddet på maksimalt 2050 kr. årligt i 

20212022. 

 

Taksten på specialtandpleje på side 44 i bilag 1 skal ændres til 

 

Pris  

Der er knyttet en egenbetaling til tilbuddet på maksimalt 207550 kr. år-

ligt i 20212022. 
 

 

Sætning på side 63 i bilag 1 skal ændres fra 

 

Klage over sagsbehandlingen kan også rettes til socialborgmesteren. 

Du kan kontakte socialborgmesteren via sikker mail på hjemmesiden: 

https://www.kk.dk/socialborgmester  

 

Sætning på side 63 i bilag 1 skal ændres til 

 

Klage over sagsbehandlingen kan også rettes til socialborgmesteren. 

Du kan kontakte socialborgmesteren via sikker mail på hjemmesiden: 

https://www.kk.dk/socialborgmester  

 

 

Bilag 1 er tilrettet i overensstemmelse med rettelsesbladet.  

https://www.kk.dk/socialborgmester
https://www.kk.dk/socialborgmester

