Tårnby Kommune
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Kvalitetsstandard 2019
Plejevederlag ved pasning af døende
1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Dok nr. 274301-17

Lov om social service §§ 119, 120 og 121
Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og
kommunaløkonomiske hensyn.

2. Hvilket behov dækker ydelsen?

At personer kan passe nærtstående døende (pårørende),
der ønsker at tilbringe den sidste levetid i eget hjem.

3. Hvad er formålet med ydelsen?

At yde vederlag til personer, der passer nærstående
døende borgere i terminalfasen.

4. Hvilke aktiviteter kan indgå i
ydelsen?






Plejevederlag.
Der aftales handleplan med Hjemmesygeplejen ved
opstart.
Sygeplejeartikler og lignende jf. lov om social service
§ 122.
Hjælpen kan om nødvendigt suppleres med
kommunal sygepleje, personlig og praktisk hjælp,
hjælpemidler og aflastning (se standarder for disse
ydelser).

5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i
ydelsen?

-

6. Hvem kan modtage ydelsen?

Personer som passer nærtstående (pårørende) som er
døende.
Bevilling foretages i Arbejdsmarkeds- og
Sundhedsforvaltningen; i Ældrecentret.

7. Ydelsens omfang?

Plejevederlag kan maksimalt udgøre 1,5 x
dagpengesatsen.
Plejevederlag er skattepligtig indkomst.
Sygeplejeartikler og lignende.

8. Hvilke valgmuligheder er der m.h.t.
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Borger kan vælge en nærstående til ansættelse.

leverandør?
Hjælperen skal godkendes af Sundhedsforvaltningen,
Ældrecentret.
9. Kompetencekrav til hjælper?

Den person, der varetager opgaven, skal kunne yde en
hensigtsmæssig hjælp.

10. Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Borger skal være indforstået med etablering af
plejeforholdet samt med løbende tilsyn fra kommunen.
Borgeren skal efterkomme krav fra kommunen, som
begrundes i den konkret udarbejdede
arbejdspladsvurdering (APV).
Borgeren opfordres til at oplyse kommunen om forhold,
herunder sygdom, der fordrer særlige hensyn til
hjælperens sikkerhed.
Der er rygeforbud i det tidsrum hjælperen opholder sig i
boligen jf. gældende lovgivning herom.
Borger skal stille nøgler til rådighed for at hjælpen kan
udføres, hvis dette er nødvendigt.

11. Hvad koster ydelsen?

Ydelsen er gratis for den syge borger.

12. Hvad er kommunens kvalitetsmål?





At nærtstående, der varetager opgaven, får en
kontaktperson i den kommunale sygepleje.
At der foreligger dokumentation for ydelser og
hændelser.
Sagsbehandlingstiden fremgår af kommunens
hjemmeside på: www.taarnby.dk

13. Hvordan følges op på ydelsen?

Gennemløbende vurdering af ydelsen og gennem
kontakt til den nærstående, der varetager opgaven.

14. Er der særlige forhold at tage
hensyn til?

Der skal foreligge lægelig dokumentation for, at den syge
er i terminalfase og er plejekrævende.
(Terminalerklæring).
Det er en betingelse, at det ikke er nødvendigt med
sygehusophold, plejebolig eller lignende.
Ydelsen kan inddrages, hvis kommunen vurderer, at
betingelserne for at oppebære plejevederlag ikke er
opfyldt.
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Ydelsen ophører senest 14 dage efter den alvorligt syges
død.

15. Ankemulighed

Kommunens afgørelser om plejevederlag kan indbringes
for Ankestyrelsen, inden 4 uger fra modtagelse. Anken
indsendes eller indtelefoneres til:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Telefon: 3247 1111
E-mail: kommunen@taarnby.dk
Kommunen revurderer sagen med henblik på vurdering
af, om der skal træffes en ny afgørelse eller om
afgørelsen skal fastholdes. Hvis borgeren ikke får fuldt
medhold, indbringes sagen for Ankestyrelsen.
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