
Svar til Seniorrådet i forhold til, hvor meget klippekortsordningen bliver anvendt.

Der foretages en opgørelse af økonomien – altså hvor mange timer der leveres på klip til 
enkeltborgere og til grupper ( busturene der koster 2 klip at deltage + udgifter til entre , mad 
m.m ), og vi ved også, hvor mange borgere der er visiteret ind
Det der er markant er, at vi har været nødt til at visitere langt flere ind i ordningen, end den 
tekniske beregning viser. Dette fordi der er nogle, der egentlig ikke får ordningen i brug, eller 
bruger den meget lidt. Borgerne må gerne samle flere klip til en længere opgave.
Mange er tilfredse, når de lige har fået ordnet et par ting, f.eks gardinvask, en tur på kirkegården, 
gøre køkkenskabe rene, lidt tøjindkøb m.v., men så synes de, at de vil spare lidt på klippene.

Det har også været en udfordring for borgerne at forstå, at de får mere – og efter eget ønske – 
for sådan plejer det jo ikke at være - og kan jo også ses som et udtryk for, at niveauet generelt er 
ok.
Vi har nogle, der får lagt klippet ind fast, da de bedre kan finde ud af det dagsaktuelle behov.
Bruger borgerne ikke klippene ( eller meget lidt ), bliver de visiteret ud – og kan genvisiteres.
DET STORE HIT er busturene til indkøb og udflugter. Det skyldes primært 2 ting. De bliver 
hentet og afleveret ved døren, og der er tilstrækkeligt med personale til, at de er trygge ved at 
skulle ud, og kan få mentalt og fysisk hjælp ved behov, ( der hvor frivillige ikke rækker ). Det er 
jo de svage hjemmeboende borgere ( intet / svagt netværk, svært ved at færdes ude, enlige ). 
Om det er Bilka eller Plantorama, eller en tur til bowlingcenter eller grilltur til Gudenåen, så er der 
mange deltagere og der dannes mange nye netværk på disse ture, og mange synes at de har fået 
et fællesskab at være med i – hvilket giver indhold i tilværelsen. 

Det er en gevinst, vi ikke lige havde set, men som vokser og vokser. Borgere der ikke har været 
hjemmefra i flere år, klæder sig pænt på og nyder f.eks at komme ud at spise – de mobiliserer 
ressourcer, der var pakket væk.
Der var kalkuleret med 160 borgere , men vi har over 200 borgere visiteret ind og følger 
månedligt økonomien, så vi kan skrue ned/op . De tre kriterier for at blive visiteret til ordningen 
er: 

 Intet netværk
 Svært ved at færdes ude
 Enlige

I starten gik vi primært efter dem, der primært opfyldte alle kriterier, derefter 2 krieterier og nu 
visiterer vi også ind med kun et kriterie. Der skal dog være så mange ressourcer, at borgeren er i 
stand til at anvende klippekortet.

Svar udarbejdet af Merete Baastrup, områdeleder for Nederbylund Plejecenter


