
Rådmandsindstilling: Status på klippekort i plejehjem  
7. december 2017, Fællesstaben, Sundhed  

Baggrund: 
Rådmand og chefteam er blevet lovet løbende status på klippekortsordningen i plejehjem. Der-
udover lægger denne status op til en principiel drøftelse af ordningen 
 
Status pr. 24. november 2017: 
Forbrugsprocenten er 63% 
Minimum 92,1 % af beboerne er i gang med at anvende klippekortet 
1,5 % af beboerne har sagt nej til klippekortet. 
 
Forbrugsprocenten betyder dags dato, at der skal overføres godt 8 mio. til næste år 
 
Bemærkninger til drøftelse 
Dilemma. Flere steder opnår ikke en høj forbrugsprocent. Adspurgt siger de, at det er fordi de 
følger anvisningerne og kun registrerer det, der ligger ud over aktiviteter som beboerne havde 
forinden. Hvis der var mange aktiviteter er det svært at klemme det hele ind. Samtidig findes der 
steder, der registrerer aktiviteter, som beboerne alligevel skulle deltage i. Dermed ikke sagt, at 
alle der har lav forbrugsprocent følger vejledningen mens de der har høj forbrugsprocent ikke 
gør. Blot, at det udgør et dilemma at dyrke den høje forbrugsprocent og tro at vi kan nå 100% 
overalt. 
 
I alt har 34 beboere sagt nej til klippekort. Heraf bor 11 et specifikt plejehjem. Giver det anled-
ning til at overveje, hvor tæt vi skal følge praksis her og andre steder. 
 
De selvejende, friplejehjem, offentlig/privat. Kun 3 har fremsendt registreringer efter gentagne 
opfordringer.  

Beslutninger: 
Det indstilles, at Rådmand og Chefteam 

• Tager status til efterretning – og godkender overførsel af ca. 8 mio. til 2018 

• Drøfter dilemmaet om brug af klip efter vejledningen versus høj forbrugsprocent. I hvil-
ket omfang skal der følges op på plejehjemsniveau? 

• Tager stilling til initiativer ift. plejehjem, der ikke registrerer 

Effekt og målopfølgning: 
Resultatet af tilfredshedsmålinger på plejehjem er netop kommet. Der er stigende tilfredshed 
målt som ”tilfredshed alt i alt” der er gået fra 87% i 2015 og 2016 til 89% i 2017  

 

Kommunikation: 
Rådmand og Chefteam har i dag drøftet status på klippekort i hjemmeplejen. 
 
Det ser ud til, at alle er kommet godt i gang – 92 % af beboerne har registreret aktivitet. Den gen-
nemsnitlige forbrugsprocent er 63%, 1,5 % af beboerne har sagt nej til klippekortet. 
 
Der er fortsat stor variation i forbrugsprocenten. Det kan der være mange årsager til. Chefteamet vil 
dog endnu engang henstille til, at der træffes faste aftaler med beboerne om brug af klippekortsakti-
viteter. Samt opfordre til, at forstanderne er nysgerrige på andres praksis og går på rov. 
Samtidig indskærpes det, at klippekortet bruges i overensstemmelse med vejledningen. [link] 
 
Uforbrugte midler fra 2017 betragtes som beboernes opsparing og overføres til 2018. Nye registre-
ringsskemaer gøres tilgængelige uge 2 
Sidste frist for indberetning i de eksisterende skemaer er 5. januar (årsafslutning)  
 
Hvis der er spørgsmål til ordningen kan de stiles til Marianne Stefansson 
Spørgsmål til registrering og økonomi; Kristian Mikkelsen 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi 

    

Ansvarlig/Navn: Marianne Stefansson, Kristian Mikkelsen 

Deltager på mødet: Marianne Stefansson (41855510) Kristian Mikkelsen (4187 4622) 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

    

Der er ingen udgifter forbundet med status. 

 

1. april juli 24. november  7. december 5.januar 2018 19. januar 2018 

    

Ny klippekortsordning Information og materiale til 
forstanderne bl.a. om op-
startssamtaler 

Deadline for registrering Rådmandsmøde Deadline for registrering i 
2017-skema 

Deadline for registrering i 2018 
skema forud for status. Nye 
skemaer tilgængelige fra uge 
2 



Referat: 

Chefteamet besluttede, at 

• Tage status til efterretning – og godkender overførsel af ca. 8 mio. til 2018 

• Drøfte dilemmaet om brug af klip efter vejledningen versus høj forbrugsprocent 

• Der følges op ift. plejehjem, der ikke registrerer 

 


