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Plejevederlag ved pasning af døende
Lovgrundlag

Lov om social service §§ 119, 120, 121 og 122
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem,
er efter ansøgning berettiget til plejevederlag som nævnt i § 120. Det
er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter
en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand
ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller
ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse,
at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.
Der kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, ydes hjælp til
sygeplejeartikler og lignende i forbindelse med pasningen jf. § 122.
Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved
den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14
dage efter dødsfaldet jf. § 121.

Formål

Formålet med plejevederlag er, at du som pårørende, eventuelt
sammen med flere pårørende, kan få mulighed for at passe en
nærtstående, som fx en samlever, familiemedlem eller nær ven, der er
alvorligt syg og som ønsker at dø i eget hjem. Det kan medvirke til en
god sidste tid for den plejekrævende.

Hvem kan få
plejevederlag?

Det er en betingelse for at få plejevederlag, at:






Hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for
udsigtsløs, og at der foreligger en terminalerklæring.
At prognosen er kort levetid, oftest 2 til 6 måneder.
At den syges tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse, forbliven
på sygehus, ophold i plejebolig, hospice eller lignende.
At den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.
At den syge er plejekrævende.

Du har mulighed for at dele plejeorloven med flere nærtstående til den
syge.
Ordningen er ikke forbeholdt bestemte sygdomskategorier.
Hvad indgår i
indsatsen?

Hvis du får tildelt plejevederlag vil ordningen omfatte:


Udbetaling af plejevederlag
Under din plejeorlov vil du blive ansat af kommunen og få
udbetalt plejevederlag i henhold til de gældende regler. Orloven
kan bevilges på fuld- eller deltid, og der er ikke fastsat nogen
bestemt tidsgrænse for, hvor længe du kan være på plejeorlov.
Din ret til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning.
Ved den plejekrævendes død bevarer du din ret til
plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.
Udbetaling af plejevederlag stopper ikke under kortvarige
indlæggelser på sygehuset, kun i de tilfælde, hvor den syge

flytter i plejebolig, på hospice eller ved længerevarende
indlæggelser (over to uger) kan der blive tale om pause i
udbetalingen af plejevederlag.


Fortsat eller supplerende hjælp og støtte
Sideløbende med plejeordningen kan den syge modtage fx
personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler,
sygeplejeartikler, boligændringer og træning.

Når du modtager plejevederlag til pasning af din nærtstående,
skal du være indforstået med at:
 Yde omsorg
 Indgå i lette plejeopgaver. Der tages hensyn til personlige
grænser.
 Indgå i praktiske gøremål som rengøring, indkøb, madlavning,
tøjvask og oprydning.
 Opholde dig sammen med eller tæt på den syge, så du kan
hjælpe vedkommende ved behov.
 Tilrettelægge din tilstedeværelse i hjemmet i samarbejde med
det personale, der eventuelt kommer i hjemmet.

Hvad indgår ikke
i indsatsen?

Du kan ikke ansøge om plejevederlag, hvis din nærtstående opholder
sig på plejehjem, hospice eller lignende.

Leverandør

Dragør Kommune vil varetage hjemmehjælp og hjemmesygepleje som
hidtil eller som supplement til ordningen. Det sker på baggrund af en
konkret individuel vurdering og regler for disse områder.

Plejevederlag

Du kan maksimalt få udbetalt plejevederlag, der svarer til halvanden
gange sygedagpengesatsen ved egen sygdom. Plejevederlaget
udbetales månedsvis af kommunen og er skattepligtigt.
Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.
Din arbejdsgiver skal bekræfte, at der gives orlov fra bevillingsdatoen
og oplyse, om det er med eller uden sædvanlig løn. Nogle
overenskomster giver ret til sædvanlig løn. Det skal du som ansøger til
plejevederlag selv undersøge.
Du kan ikke afholde ferie under plejeorloven, og du optjener heller ikke
feriepenge. Hvis du ønsker at holde ferie, sættes dit plejevederlag på
pause. Hvis din nærtstående dør under din ferie, bortfalder din ret til
14 dages plejevederlag efter dødsfaldet.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om plejevederlag, skal du sende en ansøgning
til den kommune, hvor din nærtstående opholder sig. Det er den
kommune, hvor den plejekrævende ønsker at opholde sig i under
plejeforløbet, der bevilliger og udbetaler plejevederlaget.
Du skal ansøge om plejevederlag i Dragør Kommune ved at udfylde et
ansøgningsskema og sende den pr. e-mail eller med posten til
Visitationen i kommunen.
Du kan finde skemaet på kommunens hjemmeside eller få den
fremsendt ved henvendelse til Visitationen.
Sammen med ansøgningsskemaet (oplysninger om plejemodtager og
plejer), skal der indsendes dokumentation for eventuelt indtægtstab og
en bekræftelse fra arbejdsgiver om, at der gives orlov.
Ansøgningen sendes til:
Sundhed og Omsorg,
Visitationen
Kirkevej 7
2791 Dragør
E-mail: sundhedogomsorg@dragoer.dk

Klage

Hvis du vil klage over afgørelsen på din ansøgning, skal Sundhed og
Omsorg modtage din klage senest fire uger efter, at du selv har
modtaget din afgørelse. Hvis du overskrider tidsfristen, bortfalder din
ret til at få behandlet din klage.
Du kan sende din klage til:
Sundhed og Omsorg,
Visitationen
Kirkevej 7
2791 Dragør
E-mail: sundhedogomsorg@dragoer.dk
Hvis Dragør Kommune fastholder sin afgørelse, sendes din klage
videre til Ankestyrelsen, som vurderer, om kommunen har truffet en
korrekt afgørelse og overholdt reglerne for sagsbehandling.

