
Rådmandsindstilling: Serviceløft i hjemmeplejen 

Den 9. november 2017, Sundhed  

Baggrund:  
Pr 1. januar 2018 kommer der et serviceløft til borgere, der modtager plejeindsatser i hjemmeplejen, og 
som ikke i dag har klippekort. Der er afsat 11,5 mio. der svarer til 15 minutter pr uge pr borger i målgrup-
pen. 
Det foreslås at: 

• Det ekstra kvarter kan slås sammen til 30 minutter hver 14. dag, hvis det passer bedre for bor-
geren. 

• Der laves to ydelser, en på 15 min og en på 30 min. Det aftales med borgeren, hvilken form for 
hjælp, der passer dem bedst  

• Der disponeres med ydelsen 
 

Anvendelsen bliver som beskrevet i forligsteksten: 
f.eks. […] en omsorgssnak, en gåtur, lidt ekstra rengøring, hjælp til højtlæsning, kontakt til besøgsven, 
håndtering af post, hjælp til telefonopkald til læge eller familie eller øvrige praktiske opgaver, det i øvrigt 
kan være svært for borgeren selv at klare. 

Beslutninger: 
Det indstilles at Rådmand og Chefteam godkender den beskrevne model og at implementeringsprocessen 
sættes i gang. 
 

Effekt og målopfølgning: 
Det forventes, at serviceløftet vil påvirke den samlede tilfredshed i hjemmeplejen positivt – ca. 0,5 procent-
points stigning. 
  
Måles i den årlige brugerundersøgelse i hjemmeplejen. Næste ordinære måling er oktober 2018, Sundhed 
følger op. 
 

Implementering: 

• Klargøring i Cura – oprettelse af indsatser 

• Opdatering af målgruppen 

• Drøftelse i HMU 

• Tildeling  

• Klargøring af økonomiflow  

• Kommunikation  

• Internt til berørte ledere og medarbejdere 

• Eksternt til borgere i målgruppen (generel og målrettet information 
 
Pengene til serviceløftet tilføres områdernes bestillerpengeposer  
De berørte borgere modtager senest medio december 2017 brev om ordningen – efterfølgende kontaktes 
de af en ressourcekoordinator, der følger op på modtagelse af brevet, forståelse af ordningen og som la-
ver aftale om, hvorvidt borger ønsker 15 min hver uge eller 30 min hver anden uge. Derefter disponeres 
og leveres jf. aftale. 
 

 
 

Kommunikation: 
Rådmand og chefteam godkender en model for, hvordan penge fra budgetforliget til serviceløft i hjemmeplejen 
skal udmøntes.  
Serviceløftet træder i kraft pr 1. januar og gælder borgere, der modtager plejeindsatser i hjemmeplejen, og 
som ikke i dag har klippekort. Der er afsat 11,5 mio. som svarer til 15 minutter pr uge pr borger i målgruppen. 
Konkret udmøntes serviceløftet som et valg for de enkelte borgere i målgruppen mellem at modtage ekstra 
hjælp på 15 minutter hver uge eller 30 minutter hver anden uge. 
 
Tanken med serviceløftet er som beskrevet i forligsteksten: 
f.eks. […] en omsorgssnak, en gåtur, lidt ekstra rengøring, hjælp til højtlæsning, kontakt til besøgsven, håndte-
ring af post, hjælp til telefonopkald til læge eller familie eller øvrige praktiske opgaver, det i øvrigt kan være 
svært for borgeren selv at klare 
 
Der skal disponeres med den ekstra hjælp, men der er ikke krav til afrapportering eller mulighed for opsparing. 
 
I den kommende måned arbejdes der på at lave målrettet kommunikation/information til såvel borgere i mål-
gruppen, som vores ledere og medarbejdere i hjemmeplejen. Ressourcekoordinatorerne tiltænkes en særlig 
rolle ift. formidlingen til borgerne og aftale om, hvordan serviceløftet skal disponeres hos dem. 
 
Som leder skal du: 
Læse ovenstående som en foreløbig information – der komme mere målrettet og handlingsanvisende informa-
tion ud i løbet af december måned, hvor borgerne også modtager brev om tiltaget.  

Denne indstilling er (Sæt X): 
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Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Kommunikation, Økonomi, Digitalisering 

Ansvarlig/Navn: Jens Lassen og Marianne Stefansson 

Deltager på mødet: Jens Lassen og Marianne Stefansson (4185 5510) 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

 11,5 mio. 11,5 mio. 11,5 mio. 

Tildelt ved budgetforlig 2018 

 

  oktober 9. november  november  december 15. december 1. januar 2018 

    

Clearing med andre afde-
linger i MSO af modellen 

Chefteam-møde Organisatorisk klargøring Tildeling, Intern og ekstern 
kommunikation - klargø-
ring 

HMU Gennemførelse af serviceløft 



Referat: 

Rådmand og Chefteam godkendte den beskrevne model og at implementeringsprocessen sættes i gang. 

Erfaringer fra processen med klippekort tages med i planlægningen. 

 


