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Hvad er formålet med omsorgsklippekortet?
Omsorgsklippekortet er 30 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen, hvor du bestemmer, hvad du og en medarbejder skal
lave. Formålet er at øge livskvaliteten for dig, der modtager daglig hjemmehjælp og har svært ved at færdes på egen
hånd, eller bor på et plejecenter.
Du får 30 minutters ekstra hjælp om ugen. Tiden administreres af den valgte leverandør i samarbejde med dig.
I folderen ”Godt at vide, hvis du har brug for hjælp” kan du finde flere oplysninger om ansvar og forventninger, vilkår ved
modtagelse af hjælpen, APV-forhold, og meget mere.

Hvem kan få omsorgsklippekortet?
•
•
•

Du skal være visiteret til daglig personlig pleje, og har typisk svært ved at færdes på egen hånd
Du har et lille netværk og kan være ensom.
Du er selv i stand til at udtrykke ønsker og valg og kan deltage i planlægningen af aktiviteten.

Du kan ikke modtage omsorgsklippekortet, hvis du har en ægtefælle, som kan yde samme hjælp, eller hvis du har en
ledsagerordning efter § 97 og § 98 eller BPA efter § 95 eller § 96 i Serviceloven.

Hvad kan omsorgsklippekortet bruges til?
Du bestemmer, hvad omsorgsklippekortet skal bruges til. Det kan for eksempel være:
•
•
•
•
•

Socialt samvær
Indkøb
Udflugter
Gåture
Højtlæsning

Hvad kan du ikke bruge klippekortet til?
Der er enkelte opgaver, omsorgsklippekortet ikke kan bruges til, f.eks.
•
•
•
•

Havearbejde
Brændefyldning
Snerydning
Vinduespudsning

Hvordan søger du om omsorgsklippekortet?
I folderen ”Godt at vide, hvis du har brug for hjælp” står der mere om, hvordan du søger og andre praktiske informationer.
Du kan også læse om, hvordan du klager over en afgørelse.

Hvad koster omsorgsklippekortet?
Du skal ikke betale for hjælpen. Udgifter forbundet med klippekortet for dig og hjælper, skal du selv betale, fx entre.
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