
Projektplan for projektet:  
Sammen gør vi cirklen større 

Baggrund og resumé 

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt 
fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en 
klippekortmodel. 1  

Af aftalen fremgår det blandt andet, at midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælps-
modtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times 
ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal 
bruges til. 

Inspirationen til klippekortmodellen er hentet fra Københavns Kommune, som har anvendt dele af 
puljen til løft af ældreområdet (ældremilliarden) til at give et serviceløft til de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere, som har mest behov for ekstra hjælp og pleje. 

 

Formål 

At lave samskabelse med nogle af de mest udsatte hjemmehjælpsmodtagere. 

 

Målgruppe 

Hjemmehjælpsmodtagere, der er:  

 Enlige 

 Borgere, der har svært ved at færdes alene uden for eget hjem og  

 Borgere med et begrænset netværk. 

Målgruppen afgrænses ud fra følgende kriterier illustreret i nedenstående tegning: 
 

                                                           
1 De afsatte midler udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, som fordeles mellem 

kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Udmøntningen 
foretages primo 2015 på baggrund af én ansøgning fra kommunerne. Fra 2017 og frem overgår midlerne til 
kommunernes bloktilskud. 

 



 
 

Af alle borgere, der modtager hjemmehjælp er ca 2/3 enlige (blå gruppe). Ca halvdelen af 
hjemmehjælpsmodtagerne og dermed også en stor del af de enlige er borgere, der har svært ved 
at færdes uden for eget hjem alene. En gruppe borgere (ca. 15 % af alle hjemmehjælpsmodtagere) 
har et meget lille netværk – samtidig med at de også er enlige (gul gruppe). 
 
Der vil ikke ske en rangordning af kriterierne. Det er en fællesmængde af disse kriteriers 
tilstedeværelse hos borgerne, som Hedensted Kommune ligger til grund for at kunne identificere 
målgruppen for dette projekt. Det at være hjemmehjælpsmodtager og samtidig enlig, kvalificerer 
således ikke i sig selv borgere til at være inden for målgruppen. 
 

Mål 

De deltagende borgere: 

 Får mere selvbestemmelse 

 Får et større netværk (cirklen bliver større) 

 Hjælper andre med at udvide deres netværk 

 Får mere livskvalitet 

 

Metode og redskaber 

Klippekortordningen i Hedensted Kommune vil blive knyttet op på den eksisterende organisation i 
en del, vi kalder for ”den sociale dimension”. Den sociale dimension består af terapeuter og andet 
sundhedsfagligt personale, som dækker de tre distrikter, som kommunen geografisk er opdelt i. 
Det ledelsesmæssige ansvar for klippekortsordningen placeres hos Merete Baastrup, som sidder i 
styregruppen for Social Dimension 
 
Hensigten med at placere organiseringen af klippekortet hos den sociale dimension er, at formålet 
med den sociale dimension er:  



”At give de ældre enlige/ensomme/fysisk dårlige borgere i Hedensted kommune en øget 
livskvalitet ved at give mulighed for at visitere til sociale indsatser”. Dette formål ligger meget tæt 
op af formålet med denne klippekorts-pulje. 
 
Den sociale dimension dokumenterer i dag i fagsystemet CSC Omsorg. Det er ikke givet, at det fra 
start er muligt at dokumentere i CSC Omsorg. Alternativt vil der blive anvendt almindelige excel-
regneark, hvor borgeren opgøres i forhold til start tidspunkt, antal klip og slut-tidspunkt. 
Det er hensigten, at borgeren selv får udleveret fysiske klippekort med 10 klip a ½ time. Når de 10 
klip er opbrugt vil borgerens behov blive revurderet. Borgerne bestemmer selv, hvor mange klip 
de ønsker at anvende på en aktivitet. Hvis de ønsker at anvende flere end 10 klip på samme tid 
laves konkret individuel aftale. Ved det fysiske klippekort vil borgerne lettere have mulighed for 
selv at forstå hensigten med ordningen. 
 
Terapeuterne i den sociale dimension får en pulje med et antal klip til rådighed, som er gjort op ud 
fra en forholdsmæssig andel af ældre, der modtager hjemmehjælp i distrikterne. Det vurderes, at 
der forholdsmæssigt er et lige så stort antal modtagere af hjemmehjælp med behov for støtte 
efter klippekort-ordningen, på tværs af de tre distrikter i kommunen. 
 
I forbindelse med udrulningen af projektet vil den sociale dimension i samarbejde med 
leverandørerne på fritvalgsområdet vurdere alle borgerne, om de vil være relevante i forhold til 
projektet. Projektet bliver fremstillet som er et offensivt og positivt tilbud som projekttitlen også 
gerne skulle illustrere: ”Sammen gør vi cirklen større”. Når rammen er brugt op, vil der blive 
stoppet for tilgang af borgere – indtil nogle af de ældre får mindre ensomhed og/eller mere 
livskvalitet pga. indsatsen i projektet eller pga. andre udefra kommende faktorer. 
 
Der udarbejdes et fælles pjece-materiale også for at ensrette tilbuddet i kommunen. Pjecen 
sælges på nye aktiviteter for enlige. Det er centralt, at den ikke er sygeliggørende.  
 
Der vil blive udarbejdet et katalog med tilbud, som borgerne kan vælge ud fra. Der vil dog også 
være mulighed for, at den enkelte borger selv kan komme med ideer til, hvad klippekortet skal 
bruges til.  
 
Klippekortet kan eksempelvis bruges til: 
Ledsagelse til: Læge, hospital, tøj køb, kirkegården, banko, en tur i det grønne, en tur til vandet. 
Ekstra rengøring i hjemmet, pudsning af sølvtøjet, andet i hjemmet. 
 
En fælles indkøbs-dag / bustur til Bilka Vejle (en gang om måneden) 
En fælles tur til banko, fodbold, dyrskue, fisketur eller andet (en gang om måneden) 
Transporten til fællesudflugterne finansieres af klippekortsordningen, da erfaringerne fra Social 
Dimension viser, at udgifter til aktiviteter afholder mange fra at deltage. 
 
Ansvarsfordeling 

Det er de ansatte i den sociale dimension, der har ansvaret for projektforløbet herunder også den 

begrænsede dokumentation, sekunderet af projektleder. 



Økonomi 

Hedensted Kommune forventes at blive tildelt ca. 600.000 kr. i 2015 for projektet, mens den forventede 

tildeling i 2016 bliver på ca. 1,2 mio. kroner. 

Der er uvist om der er økonomiske gevinst som konsekvens af projektet. Men med målsætningen i 

projektet for øje, forventes det, at flere borgere, der modtager hjemmehjælp end i dag, reelt kommer til at 

udvide deres netværk og bekendtskabskreds. Dette medfører alt andet lige, at deres livskvalitet vil forøges 

med mulige, positive økonomiske gevinster til følge. 


