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Randers Kommune

OMSORG

Plejeorlov
I det følgende kan du læse om mulighederne for plejeorlov ved
pasning af en nærtstående som er døende, og om orlov ved pasning af en nærtstående med en alvorligt sygdom.

Plejeorlov med plejevederlag
ved pasning af døende
Hvis din slægtning eller nære ven er alvorligt syg og lægen
vurderer, at vedkommende kun har meget kort tid tilbage at leve
i (lægen har terminalregistreret den døende), kan du søge om
plejevederlag til at passe din slægtning eller nære ven i
vedkommendes hjem eller i dit eget hjem.
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Betingelser for at få plejeorlov
og plejevederlag
Ønsker du at passe en nær pårørende, der vælger at dø i eget
hjem, har du ret til at holde orlov og til at få udbetalt plejevederlag fra kommunen. Det er dog en betingelse, at det lægeligt vurderes, at det er muligt at pleje den døende i eget hjem,
og at den døende har behov for pleje, omsorg og lindring.
Den døende skal være indforstået med ordningen, og kommunen skal vurdere, om du er i stand til at løfte opgaven.
Du har retten til plejevederlag uanset om du er i arbejde,
uden arbejde, pensionist eller studerende.
Er du i arbejde, har du ret til at holde orlov. Du er forpligtet
til at give din arbejdsgiver meddelelse om din orlov senest samtidigt med, at du søger om plejevederlag. Du har også mulighed
for at gå på deltidsorlov efter nærmere aftale med din
arbejdsgiver.
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Ansøgning om plejevederlag
Du skal søge om plejevederlag i den kommune, hvor du og den
døende ønsker at plejeforholdet skal etableres.
Er du lønmodtager, kan du få udbetalt plejevederlag fra kommunen svarende til din normale løn, dog maksimalt hvad der svarer
til 1½ gange højeste dagpengesats. Pr. 1. januar 2018 udgør
plejevederlaget 27.949 kr. pr. måned. Din arbejdsgiver kan
vælge fortsat at udbetale lønnen og få refusion fra kommunen.
Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du få udbetalt plejevederlag i forhold til årsopgørelsens overskud.
Er du pensionist, studerende eller
lignende, kan du få plejevederlag
svarende til et basisbeløb, som
pr. 1. januar 2018 er
15.492 kr. pr. måned.
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Går du på deltidsorlov, får du også udbetalt delvist
plejevederlag.
Hvis du modtager en offentlig ydelse, stopper udbetalingen
i den periode, hvor du modtager plejevederlag.
Der optjenes ikke feriegodtgørelse og der indbetales ikke
til pension og ATP under orloven.
Ønsker du at søge om plejevederlag, kan du kontakte
Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.
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Mere du skal vide om plejevederlag
• Der er ikke fastsat en bestemt tidsgrænse for, hvor
længe der kan ydes plejevederlag.
• Plejevederlaget kan ikke udbetales, hvis den døende i en
længere periode ikke kan opholde sig i eget hjem
• Ved længere ophold uden for hjemmet kan plejevederlaget
afsluttes eller midlertidigt stoppes. Dette vurderes individuelt
af kommunens visitator.
• Flere personer kan dele plejeopgaven og dermed også
plejevederlaget.
• Plejevederlaget ophører senest 14 dage efter dødsfaldet.
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Mere du skal vide om plejeorlov
• Personlig hjælp og hjælpemidler
Plejen af en døende kan være en stor opgave både fysisk
og psykisk. Selv om en nærtstående påtager sig plejeopgaven,
vil der ofte være behov for kommunens ekstra hjælp.
Den døende kan bevilges personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje og hjælpemidler mm. efter behov, samtidig med
at en slægtning har fået bevilget plejevederlag.
• Sygeplejeartikler, ernæringspræparater m.m.
Den døende kan søge om tilskud til sygeplejeartikler,
ernæringspræparater, fysioterapi,
fodbehandling og lignende
i Omsorgsafdelingen telefon
89 15 13 93, hvis der foreligger
en terminalerklæring, samt
relevant lægeerklæring.
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Pasning af en nærtstående
Ønsker du at passe en nær pårørende, der lider af en alvorlig
sygdom, eller som har et handicap, har du ret til orlov fra dit
arbejde. Denne form for orlov forudsætter altså, at du har en
tilknytning til arbejdsmarkedet. Du ansættes af kommunen i
en afgrænset periode og får udbetalt løn.
Også her er det en forudsætning, at din nærtstående er indforstået med ordningen, og at kommunen vurderer, at du er
i stand til at løfte opgaven.
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Betingelser for ansættelse
Hvis din slægtning eller nære ven har en kronisk eller en langvarig sygdom, eller et handicap, kan du søge om ansættelse til
selv at passe din slægtning eller nære ven. Det kan f.eks. være i
en af følgende situationer:
• Pasning i eget hjem, for eksempel indtil det er
besluttet, hvad der skal ske på længere sigt
• Pasning i en periode, hvor vedkommende også har
flere kortvarige indlæggelser på hospital
• Pasning når vedkommende skal behandles på et
sygehus i udlandet
• Pasning under kortvarige genoptrænings- eller
rekreationsophold
Det er dog en betingelse, at alternativet til pasning vil være et
døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet svarer til
et fuldtidsarbejde. Den syge eller handicappede
skal desuden have sin egen bolig, og ikke
bo i plejebolig eller lignende.
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Hvad indeholder ordningen?
• Ordningen kan vare op til seks måneder og kan evt. deles
op i to perioder. Perioden kan ved særlige forhold forlænges
med yderligere tre måneder.
• Du ansættes i den kommune, hvor den syge eller
handicappede har folkeregisteradresse
• Du får udbetalt løn fra kommunen og bevarer din ret
til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.
• Din nærtstående kan ikke bevilges hjælp til praktiske
opgaver og personlig pleje i den arbejdstid hvor du er til
stede. Borgeren kan om nødvendigt bevilges hjælp fra
kommunen i aften- og nattetimer.
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Løn
Pr. 1. januar 2018 udgør lønnen 22.504 kr. pr. måned.
Ønsker du at søge om ansættelse til pasning af nærtstående,
kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Det lovmæssige grundlag
Begge typer af plejeordninger har hjemmel
i Serviceloven §§ 118 og 119.
Din ret til orlov har hjemmel i Lov om lønmodtagernes ret
til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.
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Denne pjece om plejeorlov er en del af serien „Omsorg
informerer“. Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål
om service fra Omsorg i Randers Kommune. Serien er
udarbejdet for at informere borgerne om, hvad de kan
forvente, når de får brug for hjælp.
Hvis du vil vide mere om plejeorlov, er du velkommen til
at kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.
Vil du vide mere om service fra Omsorg, kan du gå ind på
kommunens hjemmeside www.randers.dk - eller ringe til
Borgerservice på telefon: 89 15 15 15.

Randers Kommune
Laksetorvet · 8900 Randers C
www.randers.dk
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Andre pjecer i serien:
• Hjælpemidler og boligændringer
• Økonomi
• Træning og aktiviteter
• Sygepleje
• Hverdagstræning og
hjemmehjælp
• Frivillige og brugerindflydelse
• Boliger og korttidspladser
• Madservice, caféer og
udbragt mad
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