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Lovgrundlag 
Servicelovens §§ 119, 120,121, 122 
 
Hvilke behov dækker ydelsen 
 

• Døende borgere skal have mulighed for at 
blive plejet og dø i eget hjem 

• Nærtstående skal have mulighed for 
økonomisk kompensation for at varetage / 
deltage i plejen 

 
Ydelsens omfang 
 
• Der kan ydes plejevederlag til nærtstående, 

der plejer en døende i hjemmet 

• Der kan ydes hjælp til dækning af udgifter til 
sygeplejeartikler og lignende, som ville have 
været dækket ved indlæggelse på sygehus 

• Hvor lægen har søgt dækning af udgifter til 
ernæringspræparater via sygesikringen ydes 
dækning af egenudgiften 

• Der kan ydes dækning af udgifter til 
fysioterapeutisk og til psykologisk behandling, 
hvis behandlingen er lægeordineret og ville 
have været givet under indlæggelse på 
sygehus 

 
 



 
Andre ydelser 
• Egen læge eller sygehus søger om gratis 

medicin via lægemiddelstyrelsen iflg. 
sygesikringslovens §7 c, stk. 2 

 
Hvornår kan der søges 
 
Der kan søges om plejevederlag, når der er 
udfærdiget terminalerklæring, hvor følgende 
kriterier er opfyldt: 

• At prognosen efter lægelig vurdering er kort 
levetid 

• At hospitalsbehandling med helbredende 
sigte er udsigtsløs  

• At den døende er plejekrævende 

• Plejen sker i borgerens eller den 
nærtståendes hjem 

• Tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse, 
forbliven på sygehus, ophold i plejebolig, 
hospice eller lignende 

• At den syge er indforstået med, at ordningen 
etableres  

 
Det er vigtigt, at borgeren er orienteret omkring 
sin situation inden ansøgning sendes. 
 
 



 
 
Hvem kan søge 
 
En nærtstående person kan søge om 
plejevederlag. 
Som nærtstående anses f.eks. ægtefælle, 
samlever, børn, forældre eller andre, der er 
nært knyttet til den døende, altså ikke 
nødvendigvis et egentligt slægtskabsforhold.  
 
Ansøgning 
 

• Ansøgning med oplysning om plejemodtager 
og plejer sendes til myndighedsafdelingen 

• Der vedlægges dokumentation for evt. 
indtægtstab 

• Arbejdsgiver skal bekræfte, at der gives orlov  
 
Plejevederlagets størrelse 
 
• Maksimumsbeløbet svarer til 1,5 x 

sygedagpengesatsen ved egen sygdom 

• Minimumsbeløbet svarer til 82 % af 
sygedagpengesatsen 

• Plejevederlaget udbetales månedsvis. Der 
trækkes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og 



evt. SP-bidrag af plejevederlaget. Der 
trækkes ikke ATP-bidrag.  

• Der udbetales ikke feriepenge 

• Der er ikke tale om et egentligt 
ansættelsesforhold  

 
Orlov fra arbejdsstedet 
 
• Iflg. lov om lønmodtageres ret til fravær fra 

arbejde af særlige familiemæssige årsager 
kan der bevilliges orlov fra arbejdsstedet ved 
bevilling af plejevederlag fra kommunen. 
Nogle overenskomster indeholder tilsvarende 
regler. 

• Arbejdsstedet skal bekræfte, at der gives 
orlov fra bevillingsdatoen og oplyse, om det er 
med eller uden sædvanlig løn 

• Nogle overenskomster giver ret til sædvanlig 
løn, hvilket den enkelte ansøger selv skal 
undersøge 

• Det er muligt at overføre plejevederlaget som 
refusion til arbejdsgivere, der udbetaler 
sædvanlig løn i orlovsperioden 

 
Hvem leverer ydelsen 
 
• Den døende og den nærtstående skal begge 

ønske plejeforholdet etableret 



• Kommunen tilbyder hjemmehjælp og 
hjemmesygepleje som hidtil eller som 
supplement til ordningen iflg. en konkret 
individuel vurdering og reglerne for disse 
områder 

 
Hvornår kan der ikke søges 
 
Der kan ikke søges plejevederlag: 

• Hvis tilstanden nødvendiggør forbliven på 
sygehus 

• Hvis ophold på hospice vælges 

• Hvis vedkommende bor i plejebolig 
 
Ansøgning / henvisning 
 
Ofte orienteres den døende om ordningen via 
sygehus, egen læge eller hjemmeplejen.  
Kommunen har oplysningspligt og skal, hvis der 
er kendskab til forhold, der falder indenfor 
kriterierne for § 120, være behjælpelig med at 
foranledige en ansøgning. 
 
Henvendelse kan ske til myndighedsafdelingen, 
hvor ansøgning om plejevederlag m.v. 
behandles. 
 



Ansøgning sendes til den kommune, hvor 
plejen skal varetages. D.v.s. enten borgerens 
bopælskommune eller den kommune, hvor den 
nærtstående har bopæl. 
 
Afgørelse/kompetence 
 
Det er lægens kompetence at vurdere de 
helbredsmæssige kriterier, der ligger til grund 
for etablering af plejeordning iflg. §120. 
 
Lægen vurderer, at den plejekrævendes tilstand 
ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven 
på sygehus eller ophold i plejebolig o.l. 
 
Det er kommunens kompetence at behandle 
ansøgninger og udfærdige afgørelse vedr. 
plejevederlag. Kommunen vurderer, om den 
pårørende kan varetage opgaven og om 
boligen er egnet til forløbet. 
 
Behandling af ansøgning om plejevederlag sker 
hurtigst muligt. Dog kan der først gives bevilling 
eller afslag, når der er indhentet / modtaget 
relevante oplysninger fra sygehus eller læge. 
 
Hvad koster ydelsen for den døende / den 
nærtstående 



 
Ydelsen er uden udgift for den døende. 
For den nærtstående, der ønsker at pleje den 
døende, kan der være et indtægtstab, idet der 
maksimalt kan udbetales et beløb, der svarer til 
1,5 x dagpengesatsen ved egen sygdom. 
 
Alternativ mulighed til plejevederlag 
 
I forhold til visiterede hjemmehjælpstimer kan 
der være mulighed for: 
 

• At borgeren selv udpeger en person til at 
varetage opgaven iflg.  servicelovens § 94, 
hvor kommunen ansætter vedkommende 

• Hvis der er bevilliget 20 timer eller derover pr. 
uge kan borgeren vælge at modtage et 
kontant tilskud til selv at ansætte hjælpere iflg. 
reglerne i servicelovens § 95, stk. 2 

 
Hvornår ophører ordningen 
 

• Plejevederlag kan ikke ydes, hvis plejen ikke 
længere kan varetages i hjemmet 

• Kortvarige indlæggelser medfører ikke ophør 
af ordningen 

 



Plejevederlag kan ydes i indtil 14 dage efter 
ophør.   
 
Kvalitetsmål 
 
At ansøgninger om plejevederlag behandles 
hurtigst muligt og forventes behandlet og 
afsluttet indenfor 5 arbejdsdage. Og altid efter 
en konkret individuel vurdering. 
 
Procedure: 

• Der indhentes samtykke hos borgeren til at 
udveksle oplysninger 

• Visitator kontakter lægen for statusattest 

• Undersøger, at tilstand ikke nødvendiggør 
indlæggelse eller forbliven på sygehus 

• Borgeren besøges i eget hjem 

• Sikre, at boligforholdene ikke udelukker pleje i 
hjemmet 

• Visitator vurderer, om den pårørende kan 
varetage opgaven 

• Der indhentes administrative oplysninger 
vedr. plejevederlaget 

• Bevilling kan dateres fra ansøgningstidspunkt 
 
 
 



 
Hvordan følges op 
 
Efter tre måneder tager visitator kontakt med 
henblik på revurdering af ordningen. 
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