
Værdighedsprojekt: Pasning af kæledyr

Formål Hjemmeplejen og plejecentrene skal ved akut behov sikre, at 
der tages hånd om kæledyr, som ingen andre kan passe under 
en borgers akutte fravær, f.eks. indlæggelse eller lign. 
Formålet er dels at kæledyret ikke ”svigtes” ved en borgers 
akutte fravær og dels at borgeren kan bibeholde sit kæledyr 
efter hjemkomst. Mange ældre har stor glæde af deres 
kæledyr, som bl.a. hjælper med at forebygge ensomhed.

Målgruppe og 
kriterier for tildeling

Målgruppen for tilbuddet skal opfylde følgende krav, for at 
kunne tilbydes servicen:
 Borgere over 65+ år.
 Borgeren skal enten modtage hjemmepleje eller være 

beboende på et plejecenter.
 Borgeren skal have akut, uplanlagt fravær fra hjemmet, 

f.eks. akut indlæggelse eller lign.
 Borgeren må IKKE have andre muligheder for - med 

rimelighed - at få passet kæledyret, f.eks. via 
ægtefælle, familie, pårørende eller andet.

 Det akutte, uforudsete fravær skal forventes afsluttet 
indenfor en overskuelig periode, hvorefter borgeren 
forventes hjem.

Alt fravær der er/kan planlægges er IKKE omfattet af 
tilbuddet.

Indsatsen omfatter Hvis borgeren modtager hjemmepleje, sikrer hjemmeplejen 
udførelsen. Hvis borgeren bor på et plejecenter sikrer 
plejecentret udførelsen. Både hjemmeplejen og plejecentrene 
skal være obs på, om der er kæledyr i hjemmet, og notere 
dette i borgerens journal, således at der kan iværksættes 
pasning, såfremt borgeren bliver akut fraværende. Det aftales 
i dialog med borgeren hvem der har ansvar for kæledyret ved 
borgerens evt. fravær ifm. indlæggelse, og navnet på 
ansvarlig indskrives i borgerens journal. Dialogen herom tages 
med borgeren allerede når hjemmeplejen påbegynder at 
komme i hjem, hvor der allerede er, eller senere hen 
anskaffes, kæledyr, eller tilsvarende ved indflytningssamtalen 
på plejecentret. Kæledyrsskemaet i forlængelse af denne 
standard, hvor borgeren med sin underskrift forpligter sig til at 
betale for evt. pasning af kæledyret, printes, udfyldes sammen 
med og underskives af borgeren og lægges i borgerens 
journal.
Opgaven består i at sikre kæledyrets pasning og varetagelse, 
mens borgeren er fraværende.
Hjemmeplejen/plejecentret kontakter ved borgerens fravær en 
relevant dyrepension (se listen herunder) og sikrer at indgå 
aftale med dyrepensionen om afhentning af dyret samt om 
pasning, så længe borgeren er fraværende. 
Hjemmeplejen/plejecentrene sikrer at dyrepensionen kan 
komme ind i borgerens hjem og hente dyret om nødvendigt. 
Dyrets behov for pasning vægter højere end forbuddet mod at 



hjemmeplejen må være i borgerens hjem, ved borgerens 
fravær. Det kan evt. sikres at plejepersonalet alene låser sig 
ind, når dyrepensionen er fremme/deltager i afhentning af 
dyret, for at undgå at være alene i borgerens hjem.  

Liste over dyrepensioner:

Navn Tlf.nummer

Helsinge katte- og hundepension 
(kun småhunde)

Tlf. 48 70 54 27, tlf. tid 
kl. 8.00 – 10.00

Nordsjællands Hundepension, 
Helsinge

Tlf. 48 79 63 62

Kildevang kattepension, Kagerup, 
Hillerød

Tlf. 48 28 78 11 / 40 95 
88 01, tlf. tid kl. 9-18

Pimpernels hundetræning og -
pension, Skævinge

Tlf. 48 21 25 21 / 20 67 
25 25

Skovlygård hunde- og 
kattepension, Græsted

Tlf. 40 30 87 59, man-fre 
kl. 8.00-10.00

Sivebækgård kaninpension, 
Hillerød

Tlf. 26 24 01 24

Græsted kattepension Tlf. 23 72 92 70

Levering/omfang Der er ikke visitation til tilbuddet, da det opstår og skal 
løses akut. Det er hjemmeplejen/plejecentrene selv der i 
hvert enkelt tilfælde vurderer om der er behov for at 
iværksætte pasning af kæledyr.
 
Der er ikke fastsat hverken en minimums- eller en 
maksimumsgrænse for tilbuddets varighed, men det skal 
dog kun løbe så længe, der er forventning om at borgeren 
kommer hjem igen indenfor en overskuelig tidshorisont. 
Kommer borgeren ikke hjem indenfor overskuelig tid 
kontakter hjemmeplejen/plejecentrene nærmeste 
pårørende med henblik på beslutning om kæledyret 
fremadrettet.  

Hjemmeplejen/plejecentrene opkræver en takst pr. 
kæledyr, som afregnes via faktureringsarket.  

Egenbetaling Borgeren skal selv betale for pasningen af kæledyret til 
dyrepension ved hjemkomst og afhentning af dyret. Borgeren 
skal også selv betale for at dyret leveres hjem til borgeren 
igen, såfremt borgeren ikke selv kan hente det og såfremt 
dyrepensionen opkræver betaling herfor. Det er ikke 
hjemmeplejens/plejecentrenes ansvar at sikre tilbagelevering 
af kæledyret efter borgerens hjemkomst.   

Lovgrundlag Projektet er midlertidigt og der er afsat midler hertil via 



Værdighedspuljen for 2016 og 2017. Kvalitetsstandarden er 
dermed alene midlertidig og kun gældende så længe der 
politisk er afsat midler til projektet. Rammerne for 
værdighedsmidlerne er fastsat i Lov om Social Service, LBK nr. 
1284 af 17. november 2015, §81a.

Hvis borgeren ønsker at klage over rammerne for eller 
udførelsen af tilbuddet skal der ske henvendelse til 
hjemmepleje-/plejecenterlederen eller Center for Social og 
Sundhed i Gribskov Kommune.

Klagen sendes til det pågældende plejecenter, hjemmeplejen 
eller til:
Gribskov Kommune
Center for Social og Sundhed
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

 



Skema vedr. kæledyr til udfyldelse og underskrift

Borgerens navn:

Borgerens adresse:

Såfremt jeg indlægges akut på sygehus uden anden pasningsmulighed til mit kæledyr, 
forpligter jeg mig til, med min underskrift, at varetage betalingen af mit kæledyrs pasning 
på egnet dyrepension eller tilsvarende, hvis hjemmeplejen/plejecentret har sikret mit 
kæledyrs pasning under mit fravær.

Dato og borgerens underskrift:

Skemaet printes, udfyldes og underskrives og lægges i borgerens journal.


