Sagsnr. 16/2823

Kvalitetsstandard
Pasning af døende, betingelser for at modtage
plejevederlag
Lov om social service §§ 119, 120 og 121
1.

Hvad er ydelsens
lovgrundlag?

Lov om Social Service §§ 119, 120 og 121.
Vejledning nr. 2 til serviceloven, nr. 9341 af 8. maj 2015.

2.

Hvad er formålet med
ydelsen?

At forbedre livskvaliteten for plejekrævende borgere, der
bor i eget hjem, og som har kort levetid.
At give mulighed for at en nærtstående kan yde omsorg og
lindring til den døende.
Ordningen er ikke forbeholdt bestemte sygdomskategorier.

3.

Hvilke kriterier er der for
ordningen?

Det er en betingelse for at yde plejevederlag:





At terminalfasen er indtrådt og hospitalsbehandling
efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs,
og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør
indlæggelse eller må forblive på sygehus eller
ophold i plejehjem, plejebolig el. lign.
At det efter lægelig vurdering er muligt og
hensigtsmæssigt at pleje den døende i hjemmet
At såvel den syge som den nærtstående er
indforstået med etablering af plejeforholdet.

Det er desuden en betingelse at en læge har fastslået at
prognosen er kort levetid, oftest 2 til 6 måneder.
Der er dog ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for,
hvor længe der kan ydes hjælp.
Hjælpen kan ydes, så længe lovens betingelser er opfyldt,
herunder betingelsen om, at den døende er
plejekrævende.
Det er endvidere en forudsætning for etablering af
plejeforholdet, at Lejre Kommune vurderer, at plejeren
kan løfte opgaven.
4.

Hvilken personkreds
dækker ordningen?

Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i
eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag
efter Lov om Social Service § 120.
Som nærtstående anses fx ægtefælle, samlever, børn,
forældre og andre, der så nært knyttet til den døende, at
det vil være nærliggende, at denne person yder plejen.
Der kan således ikke stilles krav om et egentlig
slægtskabsforhold.
Det er heller ikke en betingelse, at der har været fælles
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bopæl forud for plejeforholdets etablering.
Det har ingen betydning, om plejeordningen etableres i
den døendes hjem, eller om den døende tager ophold hos
plejeren.
Lønmodtagere har en lovmæssig ret til fravær i forbindelse
med pasning af døende efter Lov om Social Service § 119
jf. lov om lønmodtagernes ret til fravær fra arbejde af
særlige familiemæssige årsager.
5.

Hvordan ansøges der om
pasning af nærtstående?

Ansøgning om pasning af døende/plejevederlag skal
sendes til den kommune, hvor plejeforholdet skal finde
sted.
Ansøgningsskema findes på Lejre Kommunes hjemmeside:
www.lejre.dk eller kan rekvireres ved at kontakte
Visitation & Bestiller på tlf. 46 46 46 46.
Lønsedler for de seneste tre måneder skal vedlægges
ansøgningen.
Når plejeforholdet er etableret, er det den kommune, hvori
plejeforholdet finder sted, som skal behandle ansøgningen,
udbetale plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler efter §
122 i Lov om Social Service.

6.

Hvordan behandles
ansøgningen?

Ansøgning om pasning af døende vurderes og afgøres af
en visitator fra Visitation & Bestiller.
For at kunne behandle ansøgningen skal der foreligge en
terminalerklæring.
Findes den ikke, tilbyder vi, med borgerens samtykke, at
indhente de nødvendige lægelige oplysninger.

7.

Hvilke krav er der til den
person, søger
plejevederlag?

Plejeren skal være indforstået med at:








Yde omsorg og lindring for den plejekrævende
Indgå i lettere plejeopgaver. Der tages hensyn til
personlige grænser mellem den plejekrævende og
nærtstående ved tilrettelæggelsen af plejen.
Indgå i praktiske gøremål som rengøring, indkøb,
madlavning, tøjvask og oprydning.
Opholde sig hos eller tæt på den plejekrævende.
Tilrettelægge sin tilstedeværelse i hjemmet i
samarbejde med det personale, der eventuelt
kommer i hjemmet således, at den plejekrævende
tilgodeses mest hensigtsmæssigt.
Varetage særlige omsorgsopgaver, fx at deltage i
kontrol og/eller lindrende behandlinger på
sygehus.

Lejre Kommune forventer at personen der modtager
plejevederlag prioriterer at være omkring den døende, hvis
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vedkommende er utryg eller har behov for overvågning.
Plejeren har pligt til at informere Lejre Kommune, hvis den
plejekrævende indlægges på hospital eller hospice, hvis
der sker bedring af den plejekrævendes tilstand eller der
etableres helbredende behandling.
8.

Valgmuligheder

Plejevederlaget kan deles mellem flere personer.

9.

Hvilke aktiviteter indgår i
ydelsen

Bevilling og udbetaling af plejevederlag til en nærtstående.

10. Hvilke aktiviteter indgår
ikke i ydelsen

Plejevederlag kan ikke udbetales, når den døende bor i
plejebolig, plejehjem, hospice og lign.
Ophold i institutionslignende boformer, hvor plejen i
overvejende grad varetages af et tilknyttet døgnpersonale
sidestilles med indlæggelse eller forbliven på sygehus.

11. Ydelsens indhold og
omfang

Plejevederlag udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, som
modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til
efter lov om sygedagpenge.
Plejevederlaget kan ikke oversige den hidtidige indtægt.
Personer, som ikke er berettiget til plejevederlag efter Lov
om Social Service § 120, stk. 1 får udbetalt et fast
månedligt beløb, som angivet i Lov om Social Service §
120, stk. 2. Lønniveauet reguleres en gang årligt. De
aktuelle satser findes på www.social.dk under ”Tal og
satser”.
Plejevederlaget kan ikke udbetales sammen med en anden
offentlig forsørgelsesydelse.
Hvis flere personer deles om plejeopgaven, nedsættes
beløbet svarende til den pågældendes forholdsmæssige
andel af plejeopgaven.
Hvis flere personer deles om plejeopgaven, kan det
samlede plejevederlag ikke overstige 1,5 gange det
maksimale sygedagpengebeløb.
Plejevederlaget udbetales af kommunen, men der er ikke
tale om et ansættelsesforhold med Lejre Kommune som
arbejdsgiver.
Plejevederlaget er skattepligtigt og skal selvangives.
En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under dennes
fravær fra arbejdet i forbindelse med pasning af en
nærtstående, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som
den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag.
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12. Hvad er kommunens
kvalitetsmål?

13. Særlige forhold

 Ansøger kontaktes af en visitator samme dag eller
hverdagen efter henvendelsen vedrørende
plejevederlag.
 At afgørelse på ansøgningen er truffet senest fem
hverdage efter, at ansøgningen er modtaget.
 Visitator sikrer sig, at plejeforholdet er baseret på
frivillighed fra begge parter.
Sygehusindlæggelse
Den plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på
sygehus eller lignende medfører ikke i sig selv bortfald af
plejevederlag. Der kan ikke fastsættes nogen bestemt
tidsgrænse for længden af et kortere ophold. Det må bero
på en konkret vurdering.
Behov for hjælp til sygeplejeartikler mv.
Der er mulighed for at få hjælp til sygeplejeartikler og lign.
efter Lov om Social Service § 122.
Behov for anden hjælp
Pleje af døende i hjemmet kan være en stor fysisk og
psykisk belastende opgave. Det er derfor vigtigt, at den
døende og den, der ønsker at påtage sig plejeopgaven,
informeres om det forventede forløb og de
hjælpemuligheder, der kan tilbydes under et plejeforløb i
hjemmet.
Lejre Kommune skal i forbindelse med tildeling af
plejeforholdet foretage en konkret og individuel vurdering
af behovet for pleje og omsorg, herunder om der samtidig
skal stilles hjælp til rådighed efter andre bestemmelser,
som fx personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje,
hjælpemidler, boligændringer, smertebehandling,
aflastning og afløsning.
Dækning af plejerens udgifter
Plejeren kan ikke få dækket udgifter, som pågældende
måtte have i tilknytning til plejeopgaven, fx udgifter til
kørsel.

14. Ophør af plejeforhold og
plejevederlag

Retten til plejevederlag ophører, hvis:








Den plejekrævende dør. Retten til vederlag bevares
i indtil 14 dage efter dødsfaldet.
Den plejekrævende ikke længere har behov for
pleje og omsorg.
Den plejekrævende eller den nærtstående bringer
plejeforholdet til ophør. Plejeren og den
plejekrævende kan til hver en tid og uden varsel
bringe plejeforholdet til ophør.
Lejre Kommune vurderer, at plejen i hjemmet ikke
længere er hensigtsmæssig eller forsvarlig.
Betingelserne for plejevederlag ikke længere er til
stede.
Den plejekrævende får ophold i plejebolig,
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plejehjem eller kommer på hospice.
Den plejekrævende indlægges i længere tid. Der
kan ikke fastsættes nogen bestemt tidsgrænse for
længden af indlæggelsen. Det må bero på en
konkret vurdering foretaget af visitator, hvori kan
indgå om det kan forventes at den plejekrævende
udskrives til videre plejeforhold.

Hvis plejeforholdet ophører af andre grunde end den
plejekrævendes død, ophører plejevederlaget, når
plejeforholdet afsluttes.
Det forhold, at den døendes situation er stabiliseret, eller
at tilstanden har strakt sig væsentligt udover det
oprindeligt forventede tidsrum, kan ikke i sig selv
begrunde, at plejevederlaget bringes til ophør. Det
afgørende i den forbindelse er, hvorvidt det fortsat efter en
lægelig bedømmelse gælder, at prognosen er kort levetid.
15. Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, som Lejre
Kommune har truffet, kan du klage over afgørelsen.
Din klage skal være sendt til Lejre Kommune inden for fire
uger efter at du har modtaget afgørelsen. Lejre Kommune
har herefter fire uger til at vurdere sagen igen.
Gives der medhold i klagen, får du besked inden fire uger
efter klagens modtagelse. Får du delvis medhold i klagen,
får du ligeledes besked, men så skal du inden fire uger
meddele, om klagen fastholdes.
Hvis kommunens afgørelse ikke ændres, videresendes
klagen sammen med sagens akter til Ankestyrelsen
indenfor fire uger.
Klager over afgørelser truffet efter denne kvalitetsstandard
skal stiles til:
Visitation & Bestiller
Hvalsø Rådhus
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Mail: sikkerpost@lejre.dk

Dato: 17. maj 2016
Godkendt d. 22. august 2016
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