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Hvad er indsatsens
lovgrundlag?

Servicelovens
 § 119 om plejeordning til pasning af døende
 §§ 120 og 121 om plejevederlag
 § 122 om hjælp til sygeplejeartikler o.l.

Hvilket behov dækker
indsatsen?

Omsorg fra nærtstående til uhelbredeligt syge borgere, der
ønsker at dø i eget hjem.

Hvad er formålet med
indsatsen?

Formålet er,
 At nærtstående til uhelbredeligt syge borgere
gennem plejeordning gives mulighed for at yde
omsorg, lindring og evt. pleje til den døende
 At uhelbredeligt syge gennem plejeordningen får
mere livskvalitet i den sidste levetid

Hvem kan modtage
indsatsen, og hvilke kriterier
indgår for tildeling af
indsatsen?

Plejeordningen kan gives til nærtstående til uhelbredeligt
syge borgere, der er plejekrævende og som ønsker at dø i
eget hjem. Det er en forudsætning, at prognosen efter
lægelig vurdering er kort levetid og at hospitalsbehandling
alene har lindrende sigte. Den uhelbredeligt syge skal være
indforstået med plejeforholdet.
Plejeforholdet skal foregå i den syges hjem eller i den
nærtståendes (orlovstagerens) hjem.

Mål

Målet er at give den uhelbredeligt syge en værdig afslutning
på livet.

Ansøgning

Ansøgning om plejeordning(inklusive arbejdsgivertilsagn om
orlov) indgives til den alvorligt syges hjemkommune. Dette
skal ske inden dødsfaldet.
Tilsagn om bevilling af plejeordning kan foregå så snart
ønske/behov er fremsagt og de lægelige kriterier er opfyldt.

Bevillingen revurderes løbende.
Hvilke aktiviteter kan indgå i
indsatsen?

En plejeordning etableres ofte i forlængelse af et
hospitalsophold og efter behov kan der i forbindelse med
plejeordningen også bevilges anden hjælp som f.eks.
hjemmehjælp og sygepleje. I så fald skal boligen være
indrettet, således at plejen er mulig jf. kvalitetsstandarder
for de pågældende områder.
Der er mulighed for at regionalt og/eller kommunalt ansatte,
der er involveret i sygdomsforløbet, kan koordinere
opgaverne og løbende give familien den nødvendige
information og støtte.
I forbindelse med plejeordningen kan der søges om dækning
af udgifter sygeplejeartikler (jf. servicelovens § 122)
Plejevederlaget kan udbetales i op til 14 dage efter dødsfald
(jf. servicelovens § 121).

Hvad kan ikke indgå i
indsatsen?

Plejeordning kan ikke etableres, når plejemodtager har
ophold i institutionslignende boformer som plejebolig,
plejehjem, botilbud, hospital, hospice o.l., hvor plejen
varetages af døgnpersonale.
Plejemodtagers indlæggelse af kortere varighed (ca. 2 uger),
herunder
 midlertidige aflastningsophold (hospice, plejecenter
m.m.)
 indlæggelse til smertelindrende behandling og
lignende,
medfører ikke i sig selv bortfald af plejevederlag, men tages
løbende op til revurdering af den bevilgende myndighed.

