
 
 

Klippekort giver livskvalitet 

- Vibeke Haaning, ejer og adm. direktør, Blæksprutten 

 

”Ældre skal have indflydelse på eget liv. Der skal være fokus på livskvalitet og selvbestemmelse. 

Ældre skal opleve, at deres ønsker og valg har vægt og tages alvorligt.” 

 

Ovenstående er taget fra det nye regeringsgrundlag og som aktør på ældrevelfærdsområdet er det 

svært ikke at være enig. Fra Blækspruttens begyndelse tilbage i 1993 har den samme ånd været 

grundlaget for vores eksistens og derfor er vi også ekstra glade for det øgede fokus på netop 

livskvalitet og medindflydelse.  

 

Debatten om ældrevelfærd handler ofte om ældrebyrde, gode intentioner, besparelser og 

minuttyranni i hverdagen. Det er vigtigt, at få diskuteret de overordnede linjer, men som aktør 

mener vi også, der skal være plads til de gode hverdagshistorier.  

 

Hver eneste dag året rundt leverer både kommunale og private leverandører en fantastisk indsats for 

vores ældre, og derfor er det værd at berøre den klippekortsordning, der blev indført i 2015. 

Ordningen blev indført som en del af velfærdspuljen, og giver mulighed for ekstra tid til 

hjemmehjælp til vores ældre - tid, som den enkelte selv kunne disponere over.  

 

Klippekortsordningens ugentlige ekstra tid og muligheden for at ’spare tid op’ spiller nemlig rigtig 

godt sammen med hele ånden i Blækspruttens værdigrundlag - frit valg og personlig service for den 

enkelte, for vi har alle individuelle præferencer i vores liv. Det gælder i vores øjne også når vi bliver 

ældre, og det har brugen af klippekortet bekræftet os i. 

 

Når vi ser tilbage på ordningen træder et bestemt mønster frem. De ældre har nemlig ikke bare brugt 

tid på ekstra rengøring hver uge - klippekortet er brugt på oplevelser. Oplevelser, der har givet den 

enkelte livsglæde og oplevelser, der har vækket minder om liv godt levet. 

 

Vi har været med en ældre herre på stranden, hans første tur i mange år. Nydt en is ved Det Blå 

Ishus, og bare mærket stranden, sandet og genhørt havets brusen. Man bliver aldrig for gammel til 

en vaffelis, selvom bentøjet ikke er, hvad det har været. 



 
 

 

Med den faste hjælper som støtte har en ældre dame været på besøg hos sin søster, et besøg, som på 

grund af mobiliteten ikke har kunnet lade sig gøre i 10 år. Det er en gensynsglæde, som giver 

energi. En anden ældre dame har vi hjulpet til bageren efter gammeldags kringle, så hun har kunnet 

invitere på eftermiddagskaffe og den gode snak, der måske ikke er plads til i det daglige. 

  

Vi har hjulpet til i køkkenet, når der er blevet lavet god, gammeldags mad i eget køkken. Udbragt 

og opvarmet mad kan være udmærket, men intet slår duften og lyden af pandens syden, når en 

hjælpende hånd for en stund giver mulighed for igen selv at stå ved gryderne. 

 

Vi har været med på længere ture, når en ældre herre har genset det gamle sommerhus, med mange 

gode minder sammen med familien og børnebørnene, og vi har været med på korte ture til Hjørrings 

centrum, hvor hverdagslivet bare er blevet nydt og oplevet. 

 

Det kan lyde som banale hverdagsoplevelser, som vi andre tager for givet, men det er ren 

livskvalitet og gode oplevelser, især når mobiliteten og funktionsniveauet ikke længere er, som det 

har været. 

 

Derfor har klippekortsordningen været en gave til vores ældre, og vi er fra Blækspruttens side glade 

for at have været med til at kunne give de øjeblikke af oplevelser og livskvalitet, som de normale 

visiteringer ikke giver plads til. Ældrepleje handler i vores øjne nemlig ikke blot om det praktiske 

og om hvor mange minutter, der er visiteret til pleje og rengøring i det daglige.  

 

Det handler i høj grad også om at bevare respekten, livskvaliteten, selvbestemmelsen og 

indflydelsen på eget liv. Det må vi som samfund og velfærdsaktører aldrig glemme, hvad enten vi er 

kommunale eller private leverandører. 


