
Til beboere og pårørende 

Klippekorts – ordning 

Regeringen har bestemt, at alle borgere på plejecentre skal have noget tid, hvor de selv 

bestemmer, hvilken aktivitet, der skal foregå. Dette kaldes klippekort ordning.  

Plejecentret får økonomisk kompensation for de timer, som bruges til klippekorts 

ordningen. 

Det betyder, at der i 2017 og 2018 tildeles hver borger ½ time ugentligt til en aktivitet, som 

den enkelte borger selv vælger. Denne aktivitet skal være ud over de aktiviteter, der indgår 

i kvalitetsstandarden. 

Desværre er vi kommet lidt sent i gang her i 2017, hvorfor den enkelte borger har en time 

ugentligt resten af 2017. 

Der er mange mulighed for forskellige aktiviteter. Disse kan enten være individuelt, hvor 

for eksempel en borger tager på tur med et personale eller en gruppe aktivitet, hvor flere 

borgere slår sig sammen til en længerevarende aktivitet med flere personaler. 

Det er også muligt at bruge klip til praktiske opgaver som strygning af tøj, små reparationer 

eller hjælp til oprydning og lettere rengøring i boligen, som ikke er omfattet af den vanlige 

rengøring.  

Individuelle aktiviteter kan eksempelvis være hjælp til at holde fødselsdag, pynte op i 

boligen, spille et spil, lære at bruge mobiltelefon, hjælp til håndarbejde eller manicure og 

neglelak på fingre og tæer. 

Gruppeaktiviteter kan eksempelvis være ledsagelse på indkøbstur, tage på ture, tage til 

frisør, cykelture på dobbeltcykel, musikarrangement, besøg af musikterapeut eller 

foredrag. 

Kortere aktiviteter ønskes planlagt med en uges varsel og længerevarende aktiviteter skal 

planlægges med 4 ugers varsel, hvid aktiviteten vare 4 timer eller mere 

Tal med personalet om dine ønsker. 



Der er udarbejdet en pjece om klippekorts ordningen, som er udleveret til alle borgere her 

på Plejecentret Sjælsø. Desuden kan den hentes på kontoret. 

Vi håber meget, at vore beboere har lyst til at gøre brug af dette tilbud, som giver 

muligheder for ekstra ordinære aktiviteter. Bruger alle beboere ”deres” klip, vil Plejecentret 

Sjælsø få refunderet pengene for lønudgiften til personalet til deltagelse i aktiviteter.   

Så kom godt i gang med ”at klippe” 


