
 

Kvalitetsstandard: Plejevederlag  
 

Indhold Beskrivelse 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om 

hjemmehjælp. 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

Plejevederlag tildeles borgere med behov for at passe et 

familiemedlem eller en nærtstående, der er uhelbredeligt syg og 

ønsker at dø i eget hjem. 

 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen? 

Ydelsen har til formål: 

 

• At give den plejekrævende borger mulighed for at blive 

plejet og dø i eget hjem 

• At give pårørende mulighed for økonomisk kompensation for 

at varetage eller deltage i plejen af en nærtstående  

 

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

Borgere kan modtage plejevederlag, hvis: 

 

• Modtageren og den uhelbredeligt syge er ægtefæller, 

samlever, børn, forældre eller andre med så tæt tilknytning, 

at det er nærliggende, at pasningen varetages af den 

pågældende. 

• Den uhelbredeligt syge og modtageren af plejevederlaget er 

indforstået med, at der etableres et plejeforhold. 

• Modtageren af plejevederlaget er ansat hos privat eller 

offentlig arbejdsgiver og har dokumentation fra arbejdsgiver 

vedrørende mulighed for at holde orlov. 

 

5. Hvilke betingelser er der 

for bevilling af ydelsen? 

For at få bevilget plejevederlag, er det en betingelse, at følgende er 

opfyldt: 

 

• Behandling af den uhelbredeligt syge skal være indstillet, og 

den fremtidige behandling er af lindrende karakter 

• Der foreligger en terminalerklæring fra sundhedsvæsnet 

• At prognosen er kort levetid. Vejledende varighed er 6 

måneder. 

• At tilstanden ikke nødvendiggør hospitalsophold, ophold på 

plejehjem eller lignende 

• At den uhelbredeligt syge har behov for personlig pleje og 

omsorg 

 

6. Hvilke aktiviteter indgår 

i ydelsen? 

 

 

Modtageren af plejevederlaget skal være i stand til at varetage 

følgende aktiviteter: 

 

• Omsorg og lindring af den syge 

• Praktisk hjælp og støtte 

• Opholde sig i den nærtstående syges hjem de fleste timer i 

døgnet 

 

Kommunens almindelige tilbud om personlig pleje gennem 

hjemmehjælpen og hjælpemidler gives uafhængigt af, om der 

bevilges plejevederlag. 

 



 

7. Kan plejevederlaget 

afbrydes? 

Modtageren af plejevederlaget og den uhelbredeligt syge kan til 

enhver tid afbryde plejeforholdet. 

 

Kommunen kan også undtagelsesvis træffe afgørelse om ophør af 

retten til plejevederlag, hvis pleje i hjemmet ikke anses for 

hensigtsmæssig.  

 

8. Hvad er ydelsens 

omfang? 

Plejevederlaget udgør maksimalt 40 timers ansættelse om ugen som 

hjemmehjælper. Det er muligt at få plejeorlov på mindre end 40 timer 

om ugen (deltidsplejeorlov). Derudover er det muligt at dele 

plejeorloven mellem flere pårørende. 

 

Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. 

Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag op til 

14 dage efter dødsfaldet. 

 

Modtageren af plejevederlaget har pligt til at oplyse om ændringer i 

borgerens funktionsevne, hvis det indebærer, at behovet for hjælp 

ændres, herunder også indlæggelser. Ved ændringer skal 

modtageren af plejevederlaget henvende sig til Visitationsenheden. 

Hvis den plejekrævende indlægges af kortere varighed på et hospital 

eller lignende, medfører det ikke i sig selv et bortfald af 

plejevederlaget. 

 

9. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Visitationsenheden. 

 

Når Visitationen modtager en ansøgning omkring plejevederlag, vil 

Visitationen træffe en afgørelse så hurtigt, som dokumenterne kan 

samles. Hvis der gives afslag, vedlægges skriftlig begrundelse og en 

klagevejledning. 

 

10. Hvordan følges op på 

ydelsen? 

Ingen opfølgning. 

11. Klagevejledning  Der kan indgives en klage indenfor 6 uger fra afgørelsens dato til: 

 

Det Sociale Ankenævn  

Imaneq 29, 1.sal 

Postboks 689  

3900 Nuuk.  

 

Hverdage Kl.10:00-15:00 

 

E-mail: maalaarut@nanoq.gl 

Tlf.: (+299) 328033 

www.sullissivik.gl/ 

 


