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Støtte til den pårørende

 Afløsning og aflastning 

 Servicelovens § 84

 Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 

 Servicelovens § 118

 Orlov til pasning af døende 

 Servicelovens § 119

 Hjælp til psykolog 

 Sundhedslovens § 69



Afløsning og aflastning

Servicelovens § 84

 Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller 

aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der 
passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne



Orlov til pasning af nærtstående

 En person med tilknytning til arbejdsmarkedet kan ansættes af 
kommunen, hvis:

 alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, 
eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde, 

 der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet, 
 og  kommunen vurderer, der ikke er afgørende hensyn, der taler 

imod, at det er den pågældende person, der passer den 
nærtstående 



Aflønning ved pasning af nærtstående

 Personen ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. 
Lønnen udgør 21.546 kr. om måneden. Der betales 

 pensionsbidrag med i alt 12 pct., hvoraf de 4 pct. tilbageholdes i 
lønnen, mens arbejdsgiveren betaler 8 pct. af lønnen

 Personen kan ansættes i op til 6 måneder i sammenhæng til at 
passe den nærtstående

 Ansættelsesperioden kan efter ønske fra personen opdeles i 
perioder af hele måneder, og den kan forlænges med op til 3 
måneder



Orlov til pasning af døende

 Terminale borgere er ikke kun personer med en bestemt 
sygdom/lidelse

 Alle kan søge plejeorlov. Der er ikke krav om slægtskab

 Orloven kan deles mellem flere personer

 Der skal foreligge terminalerklæring

 Borgeren må ikke være indlagt eller bo på plejehjem, i 
plejebolig, på hospice el. lign.

 Der ses bort fra kortere indlæggelsesperioder

 Borgeren skal være indforstået med plejeforholdet

 Orloven ophører 14 dage efter dødsfaldet



Beregning af plejevederlag

 Max 1,5 gange dagpengesatsen (836/dag i 2016)

 Ansøger skal være berettiget til dagpenge ved egen sygdom 

 Off. ansatte og visse privatansatte har iflg. overenskomst ret til 
orlov med fuld løn. Der ydes refusion til arbejdsgiver 

 Personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet (pensionister, 
studerende, kontanthjælpsmodtagere) er berettiget til 
basisbeløb (14.890 i 2016)



Tilbud til terminale borgere

 Terminal = endestation/den sidste fase af noget

 Ved terminalerklæring ydes vederlagsfri medicin, også 
håndkøbsmedicin, hvis det er anført på recepten. Der ydes ikke 
tilskud til kosttilskud (kalk og lign.)

 Hjælpemidler og nødvendige sygeplejeartikler

 Tilskud til ernæringsdrik og lign. (60%)

 Praktisk hjælp til enlige

 Fysioterapi, i nogle tilfælde i hjemmet

 Henvisning til Det Palliative Team

 Hurtig afklaring vedr. evt. førtidspension

 Udb. af diverse forsikringer og lign.



Hjælp til psykolog

 Sundhedsloven giver tilskud til psykologbehandlinger til personer, 
som fx er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom og til disses 
pårørende

 Henvisning til psykologhjælp kan normalt ikke udstedes senere end 
6 måneder efter, at den alvorlige sygdom er indtrådt, i særlige 
tilfælde dog op til 12 måneder efter. 

 Der kan maksimalt ydes tilskud til 12 behandlinger, og tilskuddet 
udgør 60% af udgiften

 Din andel af betalingen er på godt 300 kr. pr. konsultation
 Er du medlem af sygeforsikringen "Danmark" kan du få et 

yderligere tilskud    



Støtte til den ramte

Personlig bistand og pleje

 Hjemmehjælp 

 Servicelovens §§ 83-96

 Socialpædagogisk bistand 

 Servicelovens § 85

 Ledsagelse 

 Servicelovens § 97. Det er en betingelse, at man er mellem 16 
og 67 år, eller at man er visiteret til ordningen ved det fyldte 67 



Socialpædagogisk støtte, hjemmevejledning

Servicelovens § 85

 Kommunen sørger for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt 
optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der 
har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 

 Som eksempler på hjælpen kan nævnes: 

rådgivning, ledsagelse til fritidsaktiviteter, træning i at klæde sig 
på, spisetræning, læsning af post, hjælp til at tilrettelægge sin 
økonomi, hjælp til at strukturerer dagligdagen støtte ved indkøb 
og lægebesøg m.m. 



Genoptræning

Træning og behandling
 Genoptræning

 Sundhedsloven § 140
 Servicelovens § 86.1

 Vedligeholdelsestræning 
 Servicelovens § 86.2

 Vederlagsfri fysioterapi 
 Sundhedslovens § 140 a og Sundhedsstyrelsens 

retningslinier for fysisk handicappede personers adgang til 
vederlagsfri fysioterapi 2008. 

 Taleundervisning 
 Sundhedsloven (på sygehuset) og Lov om 

specialundervisning for voksne (i kommunen)



Genoptræning/vedligeholdelsestræning

 Genoptræning på sygehus sker under indlæggelsen. Man har ret 
til en skriftlig Genoptræningsplan, når man udskrives fra 
sygehuset

 Kommunen tilbyder efter sundhedsloven genoptræning til 
personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt 
behov herfor

 Kommunen tilbyder desuden genoptræning til afhjælpning af 
fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke 
behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse efter 
Servicelovens § 86, stk. 1

 Kommunen skal tillige sørge for at yde vedligeholdelsestræning 
til personer, der har en nedsat fysisk eller psykisk nedsat 
funktionsevne efter Servicelovens § 86, stk. 2



Genoptræningsplan

Planen
 skal udleveres til patienten senest på udskrivningstidspunktet, 

og den skal samtidig efter aftale med patienten sendes til 
bopælskommunen samt den praktiserende læge

 skal som minimum indeholde
 en beskrivelse af funktionsevnen forud for sygdommen
 en beskrivelse af funktionsevnen på udskrivningstidspunktet
 en beskrivelse af behovet for genoptræning på 

udskrivningstidspunktet



Målgruppe for vederlagsfri fysioterapi

 Personen skal have et svært fysisk handicap eller 
funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom

 Fysioterapien skal forbedre, vedligeholde eller forhale en 
forringelse af funktionsevnen

 Tilstanden skal være varig

 Er der tvivl om en person er omfattet af målgruppen kan sagen 
forelægges diagnosekomiteen, ved at henvisende læge sender 
sagen til Sundhedsstyrelsen



Vederlagsfri fysioterapi

Svært fysisk handicap

 En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer 
uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige 
livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap

 En progressiv sygdom er en fremadskridende sygdom, som 
medfører forudsigelige funktionsnedsættelser for eksempel i 
nervesystemet og bevægeapparatet

 Jf. Sundhedsstyrelsens diagnoseliste klassificeres følger efter en 
hjernetumor ikke som en progressiv sygdom



Befordring mm

Befordring
 regionernes handicapkørsel
 støtte til individuel befordring

 servicelovens § 117
 handicapbil

 servicelovens § 114
 merudgifter til befordring

 servicelovens § 100
 personligt tillæg efter pensionslovgivningen

 befordring til læge og sygehus 
 sundhedslovens §§ 170-175 

 parkeringskort (425/250) og ledsagerkort (200)
 søges ved Brugerservice tlf. 3675 1793 



Økonomi/forsørgelse

 Sygedagpenge
 Revalidering
 Fleksjob
 Førtidspension
 Merudgifter 

 servicelovens § 100
 Personligt tillæg 

 lov om førtidspension ”gamle regler”
 Helbredstillæg 

 lov om førtidspension ”gamle regler”
 Medicintillæg, kronikertilskud 

 sundhedslovens § 147, lægger et loft over egenbetalingen, 
så den bliver 3.830 kr. om året



Sygedagpenge

Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

 Der kan iværksættes revalidering

 Der kan iværksættes arbejdsprøvning (69 uger)

 Den sygemeldte via behandling forventes raskmeldt (134 uger)

 Der forventes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller 
førtidspension

 En læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig 
sygdom

 Der er rejst erstatningssag vedr. arbejdsskade

 Der er modtaget ansøgning om førtidspension



Sygedagpenge/forsikringer

 Der modregnes ikke i forsikring for kritisk sygdom, men såfremt 
der udbetales forsikring for tab af erhvervsevne modregnes der 
krone til krone i ressourceforløbs- og afklaringsydelse



Støtte til den ramte og familien

 Hjælpemidler 

 servicelovens § 112

 Forbrugsgoder 

 servicelovens § 113

 Boligindretning 

 servicelovens § 116



Lidt jura

 Testamente. Er juridisk bindende og udfærdiges ofte af en 
jurist. Noteres hos Skifteretten

 Børnetestamente. Er ikke juridisk bindende, men noteres hos 
Skifteretten

 Livstestamente er ikke juridisk bindende og kan kun opfyldes, 
hvis ønskerne ikke strider mod gældende lov og ret. 
Opbevares af borgeren og registreres ikke centralt


