
Rådmandsindstilling: Status på klippekort i plejehjem 

5. oktober 2017, Fællesstaben, sundhed  

Baggrund: 
Rådmand og chefteam er blevet lovet løbende status på klippekortsordningen i plejehjem.  
 
Med midlerne fra finansloven til klippekort på plejehjem blev den eksisterende ordning i Aarhus 
udvidet fra at være 30 min pr. beboer hver anden uge, til nu 30 min. pr. beboer hver uge. 
Udvidelsen af ordningen trådte i kraft 1. april 2017 
Forstanderne og de selvejende plejehjem fik en deadline der hed 15. september ift. at regi-
strere (bagud) samt gennemføre opstartssamtaler, som er en del af en ny informationsstrategi. 
 
Forbrugsprocenter er pr. 20. september 2017 52% 
Minimum 87% af beboerne er i gang med at anvende klippekortet. 
Det kan konstateres, at ordningen er kommet godt i gang, er kendt og benyttet omend der sta-
dig er plads til øget brug. Status giver ikke umiddelbart anledning til at sætte nye initiativer i 
gang ud over kommunikation. Der opfordres fortsat til at indgå fremadrettede, faste aftaler med 
borgerne, da det kan konstateres at der, hvor man gør det, fungerer det bedst. 

Beslutninger: 
Det indstilles at Rådmand og Chefteam 

• tager status til efterretning 

• at der på nuværende tidspunkt ikke sættes yderligere initiativer i gang. Pointen om at 
planlægge afholdelsen af klippekortsaktiviteter bør gentages. 

 
 

Effekt og målopfølgning: 
Der gøres status igen i december jf tidsplan. 
 
Resultatet af tilfredshedsmålinger på plejehjem skal følges nøje. Det er håbet at klippekorts-
ordningen kan påvirke resultatet bl.a. for ”oplevet tilfredshedshed alt i alt”.  

 

Kommunikation: 
Rådmand og chefteam har drøftet status på klippekortsordningen på møde den 5. oktober 2017. 
Pr 1. april i år blev ordningen udvidet til at omfatte alle plejehjemsbeboere i 30 minutter pr uge. 
Samtidig skulle der registreres på en ny måde. 
Status viser, at 87% beboere er i gang med at bruge deres klippekort. Kun 1% har sagt nej. 
På nuværende tidspunkt er ca. 52% af klippene brugt – det er godt, men der er også plads til øget 
brug. Det er derfor et klart signal fra Rådmand og Chefteam, at der fortsat skal fokus på opstarts-
samtaler, og løbende aftaler om brug af klippekortet. Der, hvor det går bedst, er hvor man laver 
aftaler med borgerne frem i tiden. Det betyder nemlig, at klippekortet bliver brugt, og at det sker i 
overensstemmelse med beboernes ønsker.  
Rådmand og chefteam følger fortsat udviklingen tæt. Næste status er i december. Det betyder op-
dateringsdeadline onsdag den 22. november. Forinden kommer resultatet af tilfredshedsundersø-
gelserne, som Rådmand og Chefteam håber vil afspejle tilfredshed med det nye tilbud. 

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 15. september  5. oktober 22. november 7. december 

    

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

Deadline for registrering Rådmandsmøde Deadline for opdatering Ny status på Rådmandsmøde 

 

 



Referat: 

Chefteamet 

• tog status til efterretning 

• besluttede at der på nuværende tidspunkt ikke sættes yderligere initiativer i gang. Pointen om at planlægge afholdelsen af klippekortsaktiviteter bør 

gentages. 

 

Ordningen med klippekort er klart defineret – det skal bruges til noget ekstra udover de almindelige aktiviteter.  

De ubrugte klip samles sidst på året til fælles anvendelse. De borgere, der sparer klip sammen til en større aktivitet, kan overføre klippene til 2018.  

De selvejende ligger lavere i brug af klip og Kirstine holder et møde med dem og drøfter muligheder. 

 


