
5.   Klippekort til hjemmepleje

Formål At styrke borgerens livskvalitet og mulighed for at 
bestemme selv samt forebygge ensomhed.

Målgruppe Borgere der er fyldt 65 år som modtager hjemmehjælp 
og som har fast bopæl i Gribskov Kommune

Kriterier for tildeling Borgere der har svære begrænsninger, og i forvejen er 
visiteret til personlig hygiejne både morgen og aften.
Borgere der i forvejen ikke er visiteret til en 
ledsagerordning.

Indsatsen kan omfatte Borgere kan selv bestemme, hvilken hjælp der ønskes 
inden for hovedområderne sociale aktiviteter og 
hjemmepleje. 
Sociale aktiviteter kan f.eks. handle om:

• Gå en tur
• Højtlæsning
• Fælles madlavning
• Ledsagelse til tøjindkøb
• Ledsagelse til frisør
• Ledsagelse til foreningslivet
• Besøg hos pårørende
• Tur til svømmehallen
• Museumsbesøg
• M.v.

Ønsker borgeren at anvende klippekortet til  
hjemmepleje, kan der leveres ekstra ydelser inden for 
Gribskov Kommunes eksisterende kvalitetsstandarder 
med lovhjemmel i Servicelovens § 83.

Borgerens ønsker til klippekorts-aktiviteter kan kun 
leveres under forudsætning af, at ønsket til hjælp ligger 
inden for social- og sundhedsmedarbejderes almene og 
faglige kompetencefelt. Dvs. ydelsen må f.eks. ikke have 
håndværksmæssig karakter. Ydelsen skal også kunne 
leveres inden for gældende regler for hygiejne, 
arbejdsmiljø og uniformspligt.

Levering og omfang 30 minutter, 48 gange om året. 

Der leveres ikke klippekortsydelse i de 14 dage fra 
Palmesøndag  over påsken, samt de 14 dage i perioden 
19.12 – 1.1.

Den ekstra valgfrie hjælp via klippekortet leveres 
hverdage i tidsrummet 10.00 – 15.00.



Borgeren kan vælge enten at bruge ét klip om ugen (30 
minutter), eller at samle flere klip sammen til aktiviteter, 
der tager længere tid. Det kan højest spares op til tre 
timers samlet valgfri hjælp hver 6. uge.

Borgerens kan også spare op til, at to medarbejdere 
indgår i leveringen af ydelsen. I den sammenhæng kan 
der højest spares op til halvanden times samlet valgfri 
hjælp hver 6. uge.

Leverandør af klippekorttid er den leverandør, som 
borgeren har valgt som leverandør af personlig pleje. 

Borgeren skal give besked om ønske om at bruge 
klippekortet mindst 7 kalenderdage, inden levering kan 
ske.

Egenbetaling Anvendelsen af klippekortet aftales og tilrettelægges 
mellem den enkelte borger og leverandøren af 
hjemmepleje. Borgeren betaler selv alle afledte udgifter 
til den valgfrie hjælp, f.eks. entré, forplejning og 
transport.
Borgeren betaler ligeledes for evt. afledte udgifter for 
medarbejderen ex. éntre.  
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