
KLIPPEKORT I HJEMMEPLEJEN



Hvad er et klippekort?
Med Hjørring Kommunes ’klippekort’ 
får du én times ekstra tid med en med-
arbejder fra hjemmeplejen – hver uge. 
Det er helt op til dig, hvad tiden skal 
bruges til.
Du, en medarbejder fra hjemmeplejen 
og eventuelt dine pårørende taler om, 
hvad du vil bruge den ekstra tid til, og 
hvordan I planlægger tiden.

Derfor får du tilbudt et klippekort
Du får tilbudt et klippekort fordi hjem-
meplejen eller en visitator har vurde-
ret, at du vil have gavn af en ekstra 
håndsrækning som supplement til din 
øvrige hjemmehjælp. F.eks. fordi du har 
begrænset mobilitet og har behov for 
hjælp til at komme ud af huset, eller 
fordi du har et sparsomt socialt net-
værk.
Hvis hjemmeplejen eller visitator se-
nere vurderer, at du ikke længere er i 
målgruppen for at modtage klippekor-
tet, vil du miste retten til klippekortet. 
Eventuelt opsparet klippekortstid skal 
bruges umiddelbart herefter.



Hvordan kan du bruge klippekortet?
Du kan bruge klippekortet til én times 
hjælp én gang om ugen, eller du kan 
spare op og bruge klippekortstiden til 
længerevarende aktiviteter. Der er med 
andre ord mulighed for fleksibilitet alt af-
hængig af dine ønsker. Du kan dog højst 
spare op til 6 timers samlet hjælp hver 6. 
uge.

Hvornår kan du bruge klippekortet?
Du har mulighed for at bruge den ekstra 
tid med en medarbejder fra hjemme-
plejen på hverdage i tidsrummet fra sen 
formiddag og inden kl. 15.00. I enkelte 
tilfælde kan klippekortet dog bruges aften 
og weekend.
Sammen med medarbejderen fra hjem-
meplejen aftaler du, hvordan du ønsker 
at bruge klippekortet. Det vil ske i form 
af en plan for, hvilke aktiviteter du ønsker 
hjælp til. Sammen med en medarbejder 
fra hjemmeplejen finder I det tidspunkt på 
ugen, hvor du, som udgangspunkt, fast får 
den ekstra tid til at bruge dit klippekort. 
Ønsker du at flytte din tid eller spare tid op, 
skal du orientere din hjemmeplejeleveran-
dør senest dagen før det planlagte besøg 
kl. 14.00.  



Ønsker du at spare din tid op, aftales det ligeledes med hjemmeplejen.
Som udgangspunkt skal brugen af din opsparede tid planlægges 4 uger i forvejen,  
hvis du f.eks. vil på en længere tur eller til aktiviterter udenfor hjemmet. Anvendelse af 
opsparet tid aftales altid nærmere med hjemmeplejen.
 
Hvad kan du bruge klippekortet til?
Du vælger selv, hvad klippekortet skal bruges til.  
Det skal dog kunne nås inden for den tid, du har sparet op.
I hjemmet kan du f.eks. få hjælp til:
• Højtlæsning
• Håndarbejde
• Madlavning, f.eks.: 

 3at lave livretter eller anden ønskelig mad
• Internet og IT, f.eks.:
 3Facebook
 3kontakt til børn, børnebørn osv.
 3at handle på internettet
 3at læse nyheder
 3at finde/formidle oplysninger fra/til myndigheder, f.eks. indberetning 
     af varme/vandaflæsning
• Håndtering af smartphone
• At holde fødselsdag i eget hjem
• At lave kaffe og få snak om stort og småt
• At lægge kabale, spille kort eller spille andre spil
• At se og/eller evt. sortere familiealbum
• Overblik og sortering af papirer, reklamer, regninger, tøj osv.
• At pynte op til højtider
• Omplante blomster



• Yderligere rengøring af hjemmet 
(indenfor arbejdsmiljølovgivnin-
gens rammer)

 
Udenfor hjemmet kan du f.eks. få  
ledsagelse i forbindelse med:

• Gåture

• Besøg hos familie og venner

• Ledsagelse til cykelture, f.eks.:

• Cykeltur i duocykel/taxacykel 

(kan evt. udlånes af det lokale 

ældrecenter)

• Besøg på steder, der har særlig 

betydning for dig

• Besøg i parker eller på kirkegår-

den

• Besøg på et ældrecenter

• Besøg på et aktivitetscenter

• Indkøb af dagligvarer

• Juleindkøb samt indkøb af fød-

selsdagsgaver

• Tur til posthus/bank

• Tøjindkøb/skoindkøb

• Aftale hos frisør

• Aftale hos læge, speciallæge, 

sygehus, tandlæge osv.



Hvad skal du være opmærksom på?
Du skal være opmærksom på, at:
• du kan få hjælp til det, som din 

faste hjælper kan udføre
• opgaveløsningen ikke må være 

konkurrenceforvridende i forhold til 
andre fag, eksempelvis håndværks-
fag

• opgaverne skal være indenfor ar-
bejdsmiljølovgivningens rammer

• du selv skal stille evt. redskaber til 
rådighed for hjælperen

• der ikke er nogen egenbetaling 
ved at benytte klippekortet, men 
du skal selv betale for din egen evt. 
transport og forplejning

• når du modtager hjælp i hjemmet, 
er dit hjem også medarbejdernes 
arbejdsplads. Det betyder, at dit 
hjem skal være i orden sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt for at sikre 
din hjælper et sundt arbejdsmiljø.

God fornøjelse med klippekortet!
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