Ældrerådets høringssvar:
Sag nr. 21 – 2450 A : Optimering af klippekortmidler.
Plejehjemsbeboere og de svageste modtagere af hjemmehjælp i eget hjem har via
klippekortordningen haft mulighed for at få en halv times ekstra hjælp om ugen til aktiviteter efter
eget valg, eller samle flere klip efter behov.
Klippekortordningen giver de svageste ældre mulighed for større selvbestemmelse, fordi
klippekortet er de ældres egen tid og kan bruges til alt det, som giver livskvalitet for lige præcis
dem.
Klippekortordningen er tiltænkt som et tilbud, der hjælper nogle af de svageste ældre med at leve
et mere aktivt og socialt liv, samt mindsker ensomhed og øger livskvaliteten.
Flere ældre har gennem tiden beskrevet klippekortet som de rene lykketimer og at de positive
oplevelser med hjemmeplejen ofte har været knyttet til oplevelser forbundet med netop
klippekortet.
Årsager til manglende brug af klippekort mulighederne gennem de sidste to år er en uventet force
majeure af Covid pandemi samt stor mangel på personale - tillige med manglende tid til
information/oplysning m.m.
Derfor anbefaler Ældrerådet at klippekortordningen gentænkes og udbredes til endnu
flere. Der peges desuden på en aktiv indsats for at få funktionen op at køre igen.
Kategori af borgere, der kan få gavn af klippekortordningen:
1, Plejehjemsbeboere
2. Modtagere af hjemmehjælp i eget hjem
3. Ensomme ældre/ældre i eget hjem, der af en social årsag har behov for at få opgraderet deres
livskvalitet gevaldigt, men som ikke selv er mobile.
Genovervejelse af kriterier for brug af kortet:
➢ ledsaget til noget uden for plejecentret/eget hjem
➢ være sammen med nogen
➢ ordningen skal ligge udenfor de almindelige aktiviteter og fastsatte serviceniveau
➢ baseres på individuelle ønsker med stor flexibilitet om nødvendigt. Det kan f.eks. være en
tur til frisøren, på kirkegården, på en cafe, deltagelse i temaer i aktivitetscentrene eller
andet.
➢ vi skal genetablere klippekortet, så det udleveres specifikt til den borger, der er berettiget til
et klippekort.
Etablering af klippekort hjælpere:
1.ansættelse af ungarbejdere/hjælpere/frivillige/pårørende udelukkende til disse formål
2.administration af forbrug af klip vil ske på de enkelte plejecentre samt i hjemmeplejen.
Tanken om at ansætte specifikt personale til netop disse funktioner er en glimrende ide.
Klippekort hjælpere skal ikke nødvendigvis være fagligt kvalificeret som hjælpere, det kan bl.a.
være ungarbejdere, frivillige der blot ønsker et lille hjælperjob eller pensionerede plejepersonale,
der vil tilbyde lidt hjælp.

De skal ikke tilknyttes som fast personale i de allerede etableret aktiviteter på plejecentrene; men
administreres som en udadgående klippekortaktivitet med separat budget.
Information til oplysning om ordningen samt opsøgning til at finde de beboere, der ikke er
tilknyttet en plejeordning; men som har et behov for adspredelse.
1. Visitationsreglerne for brug af klippekort offentliggøres.
2. Der udarbejdes en pjece, der kan udleveres til borgere og pårørende
På Plejecentret: Ved indskrivningssamtalen orienteres beboer og familie om ordningen og
der udleveres pjece.
I eget hjem: Hjemme/sygeplejen i samarbejde med visitator og seniorvejleder orienterer
beboer og familie om ordningen, og der udleveres pjece og et klippeordningsskema, så
borgeren kan følge med i, hvor mange klip der bruges.
3. Oplysning om klippekortordningen spredes gennem Frivilligcentret, Ældre Sagen,

Pensionistforeninger, pårørende, hjemmeplejen samt medier.
4. Digital information til de visiterede borgere, der ikke er tilknyttet et plejecenter.

Afslutningsvis:
Ældrerådet håber, at vi kan få disse klippekort i fuld funktion igen gennem fornyede tiltag.
Vi ønsker at få nedenstående oplysninger:
➢ hvor er de ensomme ældre i visitationen?
➢ en opgørelse over forbruget i år 2022 indtil nu. Vi har kun set opgørelse for 2021.
Man kan ikke forvente en positiv evaluering før udgangen af næste år, hvilket selvfølgelig skal
effektueres.

