
 
 
Medicin og øvrige ydelser: 
Hovedprincippet er, at den syge ikke skal have udgifter, som 
vedkommende ikke ville have haft under hospitalsindlæggelse. 
Hospital eller egen læge søger Lægemiddelstyrelsen om bevilling 
til al lægeordineret medicin og lægeordine-
ret håndkøbsmedi- cin, således at medici-
nen bliver gratis i henhold til Sundhedslo-
vens § 148. 
Sygeplejeartikler og lignende – vask af 
tøj og fysioterapi mv. søges via Kommu-
nens visitation i henhold til Lov om Soci-
al Service § 122. 
 
Plejeforholdets afslutning: 
Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. 
Ved uhelbredeligt syges død bevares retten til plejevederlag i 
indtil 14 dage efter dødsdagen. 
 
Vågekonerne / Vågetjenesten i Odder 
Vågetjenesten i Odder Kommune er et frivilligt tilbud til dødende 
og deres pårørende om en hjælpende hånd i det sidste svære 
forløb. Kontaktperson: Henny Hove, tlf. nr.: 86 52 55 02 / mobil:  
20 73 02 43. 

   

Rådgivning og vejledning: 
Visitationsteamet i Odder Kommune 
Vitapark, Vitavej 67, dør 4 
Tlf. nr.:  87 80 37 00. 
Telefontid: kl. 8.00 – 9.00 samt 12.30-13.30  
2015_145792. Pjece_orlov.  
Opdateret 2016 
 
 
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 Plejeorlov 

§ 119 
 

Pasning af døende 

 
 

 

 
 
Hvem kan søge? 
 
Nærtstående – familie eller venner. Der er intet krav om  
slægtskab. 
 

 



Betingelserne for at få plejevederlag: 

 Helbredende behandling er indstillet, fremover er der tale 
om lindrende behandling og pleje. 

 Prognosen er kort levetid (vejledende varighed er 2-6 må-
neder, evt. længere) Der skal foreligge en skriftlig termi-
nalerklæring. Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgræn-
se. Plejevederlaget kan udbetales, så længe betingelserne 
er opfyldt. 

 Den syges tilstand nødvendiggør ikke sygehusophold. 
 Den syge må ikke bo på plejehjem, i plejebolig eller på 

hospice eller lignende, hvor plejen varetages af døgnper-
sonale. 

 Den syge skal være indforstået med plejeforholdet. 
 
 
Beregning af plejevederlaget: 
Plejevederlaget til personer med lønindtægt eller indtægt ved 
selvstændig virksomhed svarer til 1,5 x dagpengebeløbet, som 
modtageren ved egen sygdom ville have ret til efter Lov om Sy-
gedagpenge. Både lønmodtagere og selvstændige kan få udbe-
talt plejevederlag fra 1. fraværsdag. Lønmodtageren har ret til at 
få orlov fra deres arbejde. Plejevederlaget udgør i 2016, maksi-
mum 169,49 kr. pr. time. Beløbet er skattepligtigt, og kan aldrig 
overstige nuværende indtægt. Der optjenes ikke feriepenge. 
 
Plejevederlaget til personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet 
f.eks. pensionister, studerende, kontanthjælpsmodtagere m.fl. 
 
 
 
 
udgør i 2016, kr. 14.890,00 brutto om måneden. Plejevederlaget 
træder i stedet for anden offentlig forsørgelse som f.eks. SU, 
pension mv. 
 
Deltidsorlov: 
Plejeorloven, og dermed plejevederlaget kan deles mellem  

flere nærtstående. Det er muligt at få plejeorlov i mindre end 37 
timer. 
 
Hvor søges plejevederlaget? 
Der tages kontakt til myndighedsafdelingen i den kommune, hvor 
plejeforholdet skal etableres. I Odder Kommune kontaktes Visita-
tionsteamet, på tlf. nr.: 87 80 37 00. 
 
Visitationsteamet fremsender ansøgningsskema og arbejdsgiver-
erklæring, som udfyldes og sendes retur til Visitationsteamet. 
 
Der afholdes et møde med en visitator, for at få afklaret, hvilken 
hjælp der er behov for. 
 
Øvrige forhold: 
Den syge kan få bevilget hjælpemidler, hjemmesygeplejerske 
samt pleje og praktisk bistand, hvis der er behov for dette, selv-
om en nærtstående har plejeorlov. Hjælpen er gratis. Der afhol-
des et møde med visitator for at få afklaret, hvilken hjælp der er 
behov for. 
Ved midlertidig indlæggelse på hospital eller lignende, vil plejeor-
loven ikke bliver berørt. Plejevederlaget bortfalder dog, hvis op-
holdet bliver af længere varighed. 
 


