
Kvalitetsstandard for plejevederlag 
 

Målgruppe Nære pårørende, dvs. familiemedlemmer eller andre personer, der er 
nært knyttet til en døende borger med terminalerklæring, kan ansøge 
om plejevederlag. 
Opgaven kan deles af flere pårørende.  

Formål Formålet med plejevederlag er, at en pårørende til en person, som er 
døende og ønsker at dø hjemme, kan få et plejevederlag, der giver den 
pårørende mulighed for at være hos borgeren. 
 
Efter gældende lovgivning kan der tilbydes hjemmepleje og sygepleje. 

Serviceniveau Plejevederlag, skal bevilges af kommunens visitation på baggrund af et 
visitationsbesøg, hvor den pårørende der ansøger om plejevederlag og 
den døende borger deltager.  
Bevillingen beror på en konkret og individuel vurdering. 
Plejevederlaget kan bevilges fra dag til dag, såfremt det er muligt. 

Servicemål Plejevederlag giver pårørende mulighed for at være hos den døende i 
hjemmet med økonomisk støtte fra kommunen.  
 
Plejevederlaget udbetales i den kommune, hvor den døende borger 
ønsker at opholde sig. 

Kriterier for tildeling af 
plejevederlag: 

Der gælder følgende kriterier for tildeling af plejevederlag: 
 

 Der skal foreligge en terminal erklæring, hvor en læge har 
vurderet, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at borgerens 
tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse på sygehus, ophold i 
plejebolig eller lignende. 

 Der vil ofte være tale om en prognose med kort levetid (ca. 2-6 
måneder). 

 Ordningen har til formål at forbedre livskvaliteten hos den 
døende i deres sidste tid. 

 Visitationen skal vurdere, om den pårørende er i stand til at 
løfte opgaven. 

 Den pårørende og den døende borger skal være indforstået 
med etableringen af plejeforholdet. 



Selve plejevederlaget  Plejevederlaget udbetales af kommunen som økonomisk 
kompensation for tabt arbejdsindtægt.  

 Plejevederlaget omfatter ikke optjening af pension og 
feriepenge.  

 Plejevederlaget svarer til 1,5 gange det dagpengebeløb, som 
den pårørende i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter 
lov om dagpenge ved sygdom m.v.  

 Udbetaler den pårørendes arbejdsgiver fuld løn i perioden 
med plejevederlag, er det arbejdsgiveren, der modtager 
plejevederlaget fra kommunen. 

 Plejevederlaget kan ikke overstige hidtidig indtægt.  
 
Bliver den døende indlagt på hospital i mere end 1 uge, genvurderes 
udbetalingen af plejevederlag. 
Overflyttes den døende borger til hospice eller lignende, ophører 
plejevederlaget. 
 
Genoptager den pårørende sit oprindelige arbejde før tid, ophører 
udbetalingen af plejevederlag fra genoptagelsesdatoen.  
 
Plejevederlaget ophører ved dødsfald. Den pårørende har mulighed for 
at modtage plejevederlag op til 14 dage efter dødsfald. 
 
Plejevederlaget kan enten være på fuld tid eller på deltid. Dette aftales 
ved visitationsbesøget. 
 
Plejevederlaget kan deles mellem flere pårørende og kan ikke overstige 
det samlede plejevederlag, som er på 1,5 gang det maksimale 
sygedagpengebeløb.  

Opfølgning  Ved løbende dialog mellem den pårørende og Visitationen. 

Lovgrundlag  Serviceloven §§§ 119, 120 og 121 

Klagemulighed  Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelsen, skal vedkommende 
henvende sig til administrationen i Center for Sundhed og Omsorg. 

 Her vil begrundelsen for afgørelsen revurderes, og den pårørende 
vil høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger.  

 Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen 
sagen til Ankestyrelsen. 

 Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget. 
Kontakt til administration i 
Center for Sundhed og Omsorg 
 
Kontakt til Visitationen i Center 
for Sundhed og Omsorg 

Eva Sparmer på tlf. 48 49 36 73 mellem kl. 9.00 – 13.00 eller på e-mail: 
som-post@horsholm.dk 
 
Visitationen kan kontaktes alle hverdage 9.00-12.00 på  
telefon 48 49 36 11 eller e-mail: som-post@horsholm.dk 
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