
 

Side 1 af 3 
 

TAKSTER FOR RVU 2023 

For en nærmere beskrivelse af de enkelte ydelser henvises til vores hjemmeside: www.cfd.dk 

De forskellige takster i RVU er opdelt i følgende 4 overordnede ydelser:  

 

FAMILIEOMRÅDET ………….………………….……………………………side 1 

DØVBLINDEOMRÅDET……..……………………………………………… side 1 

KONSULENTER FOR PERSONER MED BETYDELIGT HØRETAB ….side 2 

ÆLDREVEJLEDNING TIL DØVE BORGERE OVER 65 ÅR…………….side 3 

PSYKOLOG…………………………………………………………………… side 3 

 

 

 

FAMILIEOMRÅDET  

• Familiekonsulentbistand til opgaver inden for børne– og ungeområdet der er 

visiteret efter Servicelovens kap. 11, samt voksenområdet   

Taksten omfatter 
Timetallet vurderes i forhold til opgavens omfang og kommunens ønske. Der beregnes timer 

til besøg i hjemmet, tid til kørsel, administrativt arbejde, rapportskrivning m.m.  

 

Kilometerpenge er inkluderet i timetaksten. 

 
Pris pr. time 
Timetallet vurderes individuelt og afhænger af opgavens omfang og transporttid: 
 
Takst 2022 782 kr. 
PL (3,2%)       25 kr.  
Takst 2023     807 kr.  

 
 
 

DØVBLINDEOMRÅDET  

• Specialrådgivning i forbindelse med kontaktpersonordningen til personer med 

erhvervet døvblindhed 

Taksten omfatter 
Specialrådgivning til kommunale medarbejdere når der oprettes en kontaktpersonordning. 

Undervisning og supervision til kontaktpersonerne m.m. 

Pris pr. år  
Prisen er pr. borger, der har en kontaktpersonordning: 

Takst 2022 16.614 kr. 
PL (3,2%)       532 kr.  
Takst 2023     17.146 kr.  

 
 

http://www.cfd.dk/
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• Specialrådgivning til ældre, over 65 år i kommunen, som har et alvorligt 

aldersbetinget kombineret syns- og høretab, dvs. ældre med erhvervet 

døvblindhed 

Taksten omfatter 
Udredning af ældre borger med kombineret sansetab samt specialrådgivning om det 
kombinerede syns- og høretab til borgeren, familien og kommunens medarbejdere. 
 
Pris 
Der er tale om en abonnementsordning, hvor prisen er pr. indbygger i kommunen: 

Takst 2022  0,61 kr.  
PL (3,2%)  0,02 kr.  
Takst 2023      0,63 kr.  

 
 

• Udredning af ældre personer med erhvervet døvblindhed i kommuner, som 

CFD ikke har rammeaftale med 

Taksten omfatter 

Timetallet vurderes i forhold til opgavens omfang og kommunens ønske. Der beregnes timer til 

besøg i hjemmet, tid til kørsel, administrativt arbejde og rapportskrivning. Kilometerpenge er 

inkluderet i timetaksten. 

Pris pr. time 
Timetallet vurderes individuelt og afhænger af opgavens omfang og transporttid: 
 
Takst 2022 790 kr. 
PL (3,2%)       25 kr.  
Takst 2023     815 kr.  

 
 
 

KONSULENTER FOR PERSONER MED BETYDELIGT HØRETAB 

• Specialrådgivning på høreområdet, som ikke er dækket af døvekonsulent- 

ordningen, fx undervisningsopgaver 

Taksten omfatter 
Opgavens indhold og omfang aftales individuelt. 
 
Pris pr. time 
Takst 2022 790 kr. 
PL (3,2%)       25 kr.  
Takst 2023     815 kr.  
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ÆLDREVEJLEDNING TIL DØVE BORGERE OVER 65 ÅR 

• Rådgivning til ældre døve tegnsprogsbrugere efter aftale med kommunen 

Taksten omfatter 

Rådgivning ved besøg i hjemmet, ledsagelse og bisidderfunktion. 

Generel og individuel borger aftale 
Kontrakt om rådgivning til alle døve over 65 år på Sjælland, Lolland Falster og øerne. 
 
Pris pr. måned pr. borger 
Takst 2022 1.167 kr.  
PL (3,2%)      37 kr.  
Takst 2023  1.204 kr. 
 
Generel aftale i udvalgte kommuner 
Ballerup, Brøndby, Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Ishøj, København, Lyngby-
Tårbæk. 
 
Pris pr. måned pr. borger 
Takst 2022    863 kr.  
PL (3,2%)      28 kr.  
Takst 2023  891 kr. 
 
 
 

PSYKOLOG 

• Samtaleforløb, psykologiske undersøgelser / udredninger og testning 

      Taksten omfatter 

Opgavens indhold og omfang aftales individuelt. 
 
Pris pr. time 
Takst 2022    1.200 kr.  

PL (3,2%)   38 kr.  
Takst 2023      1.238 kr. 


