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Hvad er plejevederlag til pasning af døende? 
Du kan modtage plejevederlag, hvis du varetager omsorg og lindring, praktisk hjælp og 
støtte samt opholder dig hos en terminal nærtstående de fleste timer af døgnet.  

Kommunens tilbud om personlig pleje, hjemmesygepleje og hjælpemidler gives uanset, 
om du er bevilget plejevederlag eller ej. 

Formålet med at tilbyde plejevederlag til pasning af døende er: 

• At give din terminale nærtstående mulighed for fortsat at kunne blive i egen bolig, med 
hjælp fra dig. 

• At give din terminale nærtstående og dig mulighed for at tilbringe mest mulig tid 
sammen. 

Hvem kan få plejevederlag til pasning af døende? 
For at få bevilget pasningsorlov skal du opfylde følgende betingelser: 

• Behandlingen af din terminale nærtstående skal være indstillet eller udelukkende være 
af lindrende karakter. 

• Din terminale nærtstående har behov for pleje i hjemmet. 
• Der skal foreligge en terminalerklæring. 
• Din terminale nærtståendes tilstand kræver ikke sygehusophold, ophold i plejebolig, på 

hospice eller lignende. 
• Din terminale nærtstående og dig skal være enige om plejeforholdet. 
• Du har så tæt tilknytning til din nærtstående, at det er oplagt, at pasningen varetages 

af dig. 
• At det er muligt at give plejen og omsorgen i hjemmet mht. pladsforhold og lignende. 

Hvordan får du plejevederlag til pasning af døende? 

Når du får behov for hjælp 
Hvis du på et tidspunkt ønsker at søge om orlov, skal du, en af dine pårørende eller 
eventuelt din læge kontakte Visitationen. 

Visitationen – Ældre og Hjælpemidler 
Rådhusgade 5 

9330 Dronninglund 

Telefon: 
9945 4420 

Telefontid: 
Mandag – torsdag, kl. 8.00-9.00 og 10.00-14.00 

Fredag, kl. 8.00-9.00 og 10.00-13.30 

Efter den første kontakt/henvendelse vil en visitator aflægge dig et besøg, hvor I og 
eventuelt en af dine pårørende drøfter din situation og dit behov for hjælp. 
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Bevilling af plejevederlag til pasning af døende 

Sådan vurderer vi dit behov for hjælp 
I Visitationen tildeler vi altid hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af din samlede 
situation og behov.  

Vurderingen sker i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. 

Herefter modtager du et afgørelsesbrev, hvor du kan se, hvad du har fået bevilget hjælp til, 
og hvad vi ikke kan give hjælp til. 

Hvis du får et afslag, sender vi altid en begrundelse og en klagevejledning. 

Klager 
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal vi senest have modtaget din klage indenfor 4 
uger. Herefter har vi 4 uger til at revurdere afgørelsen. 

Fastholder vi vores oprindelige afgørelse, eller giver vi dig delvist medhold, sender vi 
klagen videre til Ankestyrelsen. 

Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid: Straks. 

Omfang/varighed 
Du og din terminale nærtstående kan til enhver tid afbryde plejeforholdet. 

Plejevederlagt, du modtager, udgør max. 1½ x dagpengesatsen og kan ikke overstige 
hidtidig indtægt.  

Plejevederlaget er skattepligtigt og skal selvangives. Du skal også betale 
arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget. 

Plejeforholdet kan deles mellem flere personer, og det er muligt at afslutte plejeforholdet 
og genoptage det senere, hvis der er behov for det. 

Din ret til plejevederlag stopper: 

• ved plejeforholdets afslutning. Du får udbetalt vederlag i op til 14 dage efter dødsfald.  
• hvis din terminale nærtstående er indlagt på sygehus eller opholder sig på 

hospice/aflastning i mere end 14 dage. 
Kortvarige ophold uden for hjemmet medfører dog ikke, at du mister retten til 
plejevederlag. Det afhænger af en konkret vurdering, og om der skal ske udskrivning til 
videre plejeforhold i hjemmet. 

Levering af hjælpen 
Som modtager af plejevederlaget har du pligt til at informere Visitationen om 
sygehusindlæggelse eller ophold på hospice. 
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Leverandørens forpligtelser 

Kvalitetskrav til leverandør 
Du er ikke dækket af kommunens forsikringer og lignende i løbet af plejeforholdet, fordi der 
ikke er tale om et ansættelsesforhold mellem dig og kommunen. 

Opfølgning 
Visitationen følger løbende op på plejeforholdet, og du har pligt til at kontakte Visitationen, 
hvis der er ændringer i din terminale nærtstående tilstand og/eller forhold. 

Særlige forhold 
Der kan ikke bevilges plejevederlag, hvis din terminale nærtstående bor i plejebolig, er 
indlagt på sygehus eller opholder sig på hospice.  

Praktiske opgaver i hjemmet, fx rengøring, indkøb, tøjvask og madlavning, foretages som 
udgangspunktet af dig. 

Du er selv ansvarlig for at aftale orlov med din arbejdsgiver, jobcenter og lignende. 

Visitationen kan undtagelsesvist træffe afgørelse om at afslutte plejeforholdet, hvis pleje i 
hjemmet ikke længere er hensigtsmæssig. 

Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for plejevederlag til pasning af døende finder du i Lov om Social service § 
119-121: 

§ 119. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter 
ansøgning berettiget til plejevederlag som nævnt i § 120. Det er en betingelse for at yde 
plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, 
og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus 
eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er 
indforstået med etableringen af plejeforholdet. 

Stk. 2. En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under dennes fravær fra arbejdet i 
forbindelse med pasning af en nærtstående efter stk. 1, således at den ansatte ikke har en 
tabt arbejdsindtægt, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville 
være berettiget til i plejevederlag efter § 120, stk. 1. 

§ 120. Plejevederlag efter § 119 udgør 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtageren i 
tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge, jf. dog stk. 2. 
Selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er tilmeldt den frivillige forsikring, eller som i 
henhold til den frivillige forsikring har ret til dagpenge fra tredje fraværsdag, kan få udbetalt 
plejevederlag fra første fraværsdag. Plejevederlaget kan ikke overstige den hidtidige 
indtægt, jf. § 47 i lov om sygedagpenge. 

Stk. 2. Personer, som ikke er berettiget til plejevederlag efter stk. 1, får udbetalt 11.609 kr. 
månedligt i plejevederlag. Personer, som er berettiget til plejevederlag efter stk. 1, kan 
vælge i stedet at få udbetalt et plejevederlag som anført i 1. pkt. Plejevederlaget kan i 
dette tilfælde, jf. 1. og 2. pkt., ikke udbetales sammen med en anden offentlig 
forsørgelsesydelse. Hvis flere personer deles om plejeopgaven, nedsættes beløbet 
svarende til den pågældendes forholdsmæssige andel af plejeopgaven. 
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Stk. 3. Hvis flere personer deles om plejeopgaven, kan det samlede plejevederlag ikke 
overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb efter § 50, stk. 1, i lov om 
sygedagpenge. 

Stk. 4. I ganske særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde plejevederlag 
med et højere beløb end anført i stk. 1-3. 

§ 121. Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den 
plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Den 
plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på sygehus eller lignende medfører ikke i 
sig selv bortfald af plejevederlag. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe afgørelse om ophør af retten til 
plejevederlag, hvis pleje i hjemmet ikke fortsat kan anses for hensigtsmæssig. 

 

Godkendt i Ældreomsorgsudvalget den 11. januar 2023 
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