Kvalitetsstandard 2019
Pasning af døende SEL §§119, 120, 121 & 122
Hvilke aktiviteter
indgår i standarden?
Hvad er
lovgrundlaget for
standarden?

Pasning af døende i eget hjem
SEL §§ 119, 120, 121 &122 i lov om social service.
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter
ansøgning berettiget til plejevederlag (§ 120).
Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en
lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt
nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem,
plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået
med etableringen af plejeforholdet.

Hvem kan modtage
ydelsen?

§ 121. Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den
plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter
dødsfaldet.
Stk. 2. Der kan undtagelsesvis træffes afgørelse om ophør af retten til
plejevederlag, hvis pleje i hjemmet ikke fortsat kan anses for hensigtsmæssig.
§122 Sygeplejeartikler og lign.
Der kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, ydes hjælp til sygeplejeartikler og lign., når:
1) nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, (jf. § 119), passer
en døende
2) kommunen varetager plejen helt eller delvis eller der ydes tilskud efter § 95
til hjælp, som familien selv antager, eller
3) et hospice varetager plejen. Stk. 2. Hjælpen ydes uden hensyn til den
pågældendes eller familiens økonomiske forhold.
Døende der ønsker at blive plejet af en nærtstående i egen bolig. Med en
nærtstående menes en person der er nært knyttet til den døende.
Orloven kan deles mellem en eller flere personer som ønsker at passe den
plejekrævende, der ønsker at dø i eget hjem.
Følgende skal være til stede hos den plejekrævende:
• At det efter en lægelig vurdering konstateres, at de medicinske
behandlingsmuligheder er udtømte og en forbliven på hospitalet ikke er
nødvendigt.
• At den terminale fase er indtrådt og levetiden vil være kort (oftest 2-6
måneder).
• At der er et pleje- og omsorgsbehov.
• At tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse, forbliven på sygehus, ophold
i plejebolig, hospice eller lignende.
• At såvel den syge som den nærtstående er indforstået med etableringen af
pasningsforholdet.

• At den syge befinder sig i egen eller pårørendes bolig.

Standarden omfatter
typisk/hyppighed

Det er en forudsætning for at etablere et plejeforhold, at kommunen har
vurderet, at orlovstageren kan løfte opgaven.
Orloven kan ikke starte før der ligger en mundtlig eller skriftlig aftale FaaborgMidtfyn Kommune
Fra orlovens start aftales det med orlovstager, hvilke opgaver denne varetager.
Som udgangspunkt drejer det sig om, at:
•
•
•
•

Andre særlige
forhold/ afledte
forhold

Yde omsorg for den døende
Indgå i plejeopgaver
Indgå i rengøringsopgaver samt daglig husholdning så som indkøb,
madlavning, oprydning og tøjvask
Etablere et nært samarbejdet mellem den praktiserende læge,
orlovstager, den plejekrævende og hjemmesygeplejen

Det er en forudsætning, at orlovstageren opholder sig i den plejekrævendes
hjem i det tidsrum på døgnet hvor plejebehovet er størst.
Ekstra hjælp fra kommunen
Selv om en nærtstående påtager sig plejeopgaven, vil det være muligt at få
hjælp fra kommunen i form af eksempelvis personlig og praktisk hjælp og
hjemmesygepleje.
Om plejeordningen
Plejeorloven kan starte fra det tidspunkt hvor der gives besked om, at
plejevederlaget er bevilliget. Plejeorloven kan ikke søges med tilbagevirkende
kraft.
Afbryde/ophør af plejeorlov
Kommunen kan afbryde plejeorlovsydelsen, hvis pleje i hjemmet ikke mere kan
anses for hensigtsmæssig. Plejevederlag kan ikke udbetales, hvis den døende
flytter i plejebolig, på hospice e.l.
Orlovstageren og den uhelbredeligt syge kan til enhver tid afbryde
plejeforholdet.
Plejeorloven stopper ikke under kortvarige indlæggelser (op til 14 dage) Ved
varigt ophold på hospice eller i plejebolig afsluttes plejeorloven efter maksimalt
2 dage og plejevederlaget ophører.
Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage
efter dødsfaldet.

Kommunen skal føre tilsyn med, om ordningen fungerer efter hensigten.
Tilsynet sker gennem besøg fra den kommunale sygepleje, som tager kontakt til
myndigheden.

Beregning af
plejevederlag

Dokumentation

Kontaktoplysninger –
hvem løser opgaven
Klagevejledning

Godkendt

Med mindre andet er aftalt, revurderes der ved behov og senest efter seks
måneder.
Flere personer kan dele plejevederlaget. Plejeorloven kan højst udgøre 37
timer om ugen. Vederlaget udgør højest 1,5 x dagpengebeløbet.
Når plejeren ikke er berettiget til sygedagpenge, udgør plejevederlaget et fast
basisbeløb. Dette faste basisbeløb kan ikke blive udbetalt sammen med andre
offentlige forsørgelsesydelse. Beløbet kan ikke overstige hidtidige indtægt.
Terminalerklæring.
Ansøgning om plejevederlag underskrevet af orlovstager og den
plejekrævende.
Arbejdsgiver erklæring.
Kopi af orlovstagerens sidste 3 måneders lønsedler.
I fagsystem.
Myndigheden i Sundhed og Omsorg
Tlf. 72 53 06 50
Email: sundhed@fmk.dk
Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4 uger
efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at give
borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes klagen
med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen jf.
retssikkerhedsloven § 66.
Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar
2019.

