Bevilling af plejevederlag

Fanø Kommune
Social & Myndighed

Velfærd

Lovgrundlag
§ 119 - Hvem er omfattet
I henhold til Servicelovens § 119 kan personer, som passer
en nærstående, der ønsker at dø i eget hjem, ansøge om
plejevederlag.
Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at
hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for
udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke nødvendiggør
indlæggelse eller forbliven på sygehus, ophold på plejehjem,
plejebolig eller lignende.
Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået
med etableringen af plejeforholdet.
§ 120 - Vederlaget
Plejevederlaget svarer til 1,5 gange det dagpengebeløb, som
ansøgeren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til.
Til selvstændige, som ikke er tilmeldt den frivillige forsikring,
kan der udbetales plejevederlag fra 1. fraværsdag.
Plejevederlagt kan ikke overstige den hidtidige indtægt.
Personer, som ikke er berettiget til plejevederlag efter
ovennævnte, får udbetalt kr. 11.609 pr. mdr. (2005-priser) i
plejevederlag. Personer, som er berettiget til plejevederlag
efter 1. afsnit, kan vælge i stedet at få udbetalt kr. 11.609.
Plejevederlaget kan i dette tilfælde ikke udbetales sammen
med en anden offentlig forsørgelsesydelse.
Hvis flere personer deles om plejeopgaven, nedsættes
beløbet svarende til den pågældendes forholdsmæssige andel
af plejeopgaven. Her kan det samlede plejevederlag ikke
overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb.

§ 121 - Ophør
Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdes 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.
Kommunen kan undtagelsesvis træffe afgørelse om ophør af
retten til plejevederlag, hvis pleje i hjemmet ikke fortsat kan
anses for hensigtsmæssigt.
Hvem skal have ansøgningen
Ifølge vejledning nr. 9341 af 8.5.2015, skal ansøgning
indgives til den kommune, som plejeforholdet skal etableres
i. Denne kommune er således opholdskommune efter
retssikkerhedslovens § 9. Det er uden betydning, om
plejeordningen etableres i den døendes hjem, eller om den
døende tager ophold hos plejeren.
Hvem kan udføre plejen
Plejen kan efter lovens tekst udføres af nærtstående.
Der kan være tale om ægtefælle, børn, forældre, samlever
eller andre familiemedlemmer.
Det er ikke en betingelse, at der foreligger et
slægtskabsforhold. Det afgørende er den personlige relation
mellem den syge og den nærtstående.
Personkredsen omfatter også personer, der ikke har
tilknytning til arbejdsmarkedet f.eks. hjemmegående
ægtefæller og pensionister.
Hvordan skal der søges
Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som hentes på Fanø
Kommunes hjemmeside eller fås ved henvendelse til
Visitationen Fanø Kommune,
Sundhedshuset, Vestervejen 1, 6720 Fanø,
tlf: 76 66 08 66 hverdage mellem kl. 8 og 10

Ansøgningsskemaet sendes til Fanø Kommune, Visitationen,
Skolevej 5 – 7, 6720 Fanø
Sammen med ansøgningsskemaet skal der afleveres
brev eller mail, hvor arbejdsgiver bekræfter tidspunkt for
start af orlov og hidtidige timetal for ansættelse.
Fanø Kommune indhenter herefter oplysninger fra E-indkomst
til beregning af plejevederlaget.
Lovgrundlag
Serviceloven §§ 119, 120, 121.
Vejledning 9341 af 8.5.2015
LA Servicelov (§§119-121)
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