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Klippekort – Bedre livskvalitet for hjemmeboende
Skabelon:
Lovgrundlag

Hvad er et klippekort

Målgruppe

Hvem er ikke indbefattet

Beskrivelse af ydelsen:
Ministeriet for børn, ligestilling, integration og Sociale forhold.
Puljen til øget livskvalitet for de svageste
hjemmehjælpsmodtagere ”klippekortsmodellen” § 15.75.01.10
Ydelsen tildeles og der træffes således ikke afgørelse om
klippekort
Klippekortet er en halv times ekstra hjælp om ugen, og borgeren
bestemmer selv, hvad tiden skal bruges til.
Et klippekort er en merhjælp, hvor de svageste borgere tildeles
ekstra hjælp, der ikke er underlagt Furesø Kommunes
serviceniveau for hjemmehjælp. Det aktiverende aspekt er
således, at borgeren aktivt tager stilling til, hvad kvalitetstid er
for vedkommende.
De svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af
hjemmehjælp OG har
• svære begrænsninger med behov for omfattende hjælp og
som modtager hjemmepleje (som er visiteret til ydelsespakke
D3) eller
• totale begrænsninger, som modtager hjemmepleje (som er
visiteret til ydelsespakke D4)
OG som IKKE er visiteret til dagtilbud jf. § 104.
•
•

•
Formål
Hvilke opgaver kan indgå?

Borgere med selvudpeget hjælper (jf. § 94), er ikke omfattet
af klippekort ordningen
Borgere i botilbud, hvortil der er knyttet omsorgs- og
servicefunktioner med tilhørende personale er ikke omfattet
af ordningen
Borgere der modtager BPA jf. SEL § 95 og 96

At de svageste ældre borgere får bedre livskvalitet gennem et
tilbud om mere tid med hjemmehjælperen.
Sociale aktiviteter
Aktiviteten kan foregå både i og udenfor hjemmet og kan være fx
hyggesnak, højtlæsning, en gåtur, tøjindkøb. Følgeskab til f.eks.
aktivitetscenter, arrangementer, frisør, læger.
Grundig rengøring
Borgere, der er visiteret til praktisk hjælp – rengøring
(ydelsespakke A) har mulighed for at vælge at spare op til én
grundig rengøring pr. kalenderår.
Grundig rengøring er 4 timer og kan udføres af to personer i 2
timer.
Borgeren skal inden grundig rengøring udføres aftale med
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leverandøren, hvad den grundige rengøring skal indeholde.

Hvilke relaterede aktiviteter
indgår ikke i ydelsen?

Hyppighed

Generelt:
De aktiviteter borgerne vælger, skal ligge indenfor hjælperens
almene og faglige kompetencefelt og må ikke have
håndværksmæssigkarakter (herunder havearbejde og
vinduespudsning).
Timerne skal udføreres i henhold til arbejdsmiljøloven
• Ydelsen leveres med afsæt i rehabiliterende tilgang – Der
ydes således ikke hjælp til praktiske opgaver borgeren selv
kan udføre
• Ønsker borgeren aktiviteter uden for hjemmet skal borgeren
kunne komme ud af boligen ved egen hjælp eller ved hjælp af
Movia.
• Transport skal ske med almindelig offentlig transport, Movia
abonnement eller taxa.
Brug af klippekort aftales med hjemmehjælpsleverandøren.
Klip optjenes og afholdes i uger, hvor man modtager
hjemmepleje – optjenes/afholdes ikke ved f.eks. indlæggelse på
Rehab mm.
Leveres som 30 minutter en gang ugentlig og som maksimum 4
timer i opsparet tid, svarende til 8 uger.
Leveres på hverdage man-fredag som udgangspunkt i
tidsrummet sen formiddag og skal være leveret senest kl. 17
Hvis borger ønsker at opspare tid, skal tidspunkt for afvikling
aftales med leverandør én måned før ønsket afholdelse. F.eks.
aftale om grundig rengøring.

Valg af leverandør

Timerne på klippekortet leveres af borgerens valgte
hjemmehjælpsleverandør

Omkostninger for borgeren

Eventuelle udgifter, der er forbundet med en aktivitet, som
eksempelvis transport og entrebilletter for borgeren og hjælperen
skal betales af borgeren. Ønsker borgeren forplejning på en evt.
tur, er det for borgerens egen regning. Borgeren er ikke forpligtet
til at betale for forplejning for hjælperen. Hjælperen må modtage
en let forplejning, såfremt borgeren ønsker dette.

