SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Klippekort (Fleksibel indsats pakke)
Kvalitetsstandard
Emne
Lovgrundlag

Indhold
§ 83, §83a og 88 stk.2 i Lov om Social Service

Grundlag for
bevilling

At borgeren, der modtager personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 under fritvalgsordningen, kan opspare 30 minutter om
ugen i en Klippekortsordning.

Hvilke behov skal
ydelsen dække

I udgangspunktet selvvalgte aktiviteter, som borgeren ikke er i stand
til at udføre på egen hånd.
I tilfælde, hvor borger ikke selv er i stand til at redegøre for et behov,
vil pakken kunne bevilliges på baggrund af åbenlyse og faglige argumenter om effekt af en indsats (f.eks. dement, der vil finde ro i gåture, følgeskab til lægebesøg o.l.)

Hvad er formålet med
ydelsen

At øge livskvaliteten for den svageste borger, med tilbud om minimum 30 min. ekstra tid om ugen.

Betingelse for
bevilling

At borgeren modtager personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83, der er omfattet af fritvalgsordningen.
Borgere, der ikke i forvejen er bevilget:
 Kontaktperson til døvblinde (serviceloven § 98)
 Borgerstyret personlig assistent - BPA (serviceloven § 96)
 Socialpædagogisk støtte (servicelovens §85).

Modtagere af ydelsen

Borgeren modtager eller er berettiget til daglig personlig hjælp og
praktisk hjælp efter en konkret individuel vurdering:
 Typisk har svært ved / er ude af stand til at færdes på egen
hånd.
 Typisk har et meget lille netværk og kan være ensom.
Modtageren vil typisk være beskrevet inden for funktionsniveau 3 og
4 i Fælles Sprog.

Visitation

Visitation via Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Hvad kan indgå i
ydelsen

Ydelsens indhold skal svare til arbejde for en sosu-medarbejder,
som kan godkendes i forhold til arbejdsmiljølovgivningen.
Klippekortet kan bruges til bl.a.:
 Socialt samvær
 Ledsagelse
 Indkøb
 Udflugter
 Gåture
 Avislæsning
 Supplerende hjælpeopgaver
 Ekstra indsats i forbindelse med udfordrende indlæggelser og
udskrivelser, hvor der ingen pårørende er.
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Emne
Hvad indgår ikke i
ydelsen

Indhold
Klippekortet kan ikke bruges til f.eks.:
 Havearbejde
 Brændefyldning
 Snerydning
 Hovedrengøring
 Udendørs vinduespudsning
Udgifter forbundet med ydelsen for borger og hjælper, skal borger
selv afholde.

Ydelsens omfang

Minimum 30 minutter pr. uge, som tæller 1 klip.
Klip kan opspares i op til 13 uger, svarende til 13 klip, som omregnes
til maksimalt 6,5 timer.
De ældste, ikke forbrugte klip, bortfalder først.
Brug af opsparet klip skal planlægges i samarbejde med leverandør
af hjemmehjælp af hensyn til vagtplanlægning – typisk 4 uger før udførelsen.

Kvalitetsmål
Opfølgning

Sagsbehandlingstid op til 4 uger.
Bevillingen revurderes løbende typisk 1 gang om året.
Ved ændring i borgerens situation bliver bevillingen revurderet.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden, Sundhed og Ældre i Herning
Kommune inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen. På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse.
Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give medhold eller fastholde afgørelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 30. maj 2017
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