
Fodpleje  

 

 

 

Formål Formålet er at yde en aktiverende og kompenserende 
indsats, så borgeren hjælpes til at: 

bevare negle og hud på fødder i en tilstand, der ikke udgør 
en sundhedsmæssig risiko eller kompromitterer 
gangfunktionen. 

 bevare negle og hud på fødder i en tilstand, der ikke 
udgør en sundhedsmæssig risiko eller kompromitterer 
gangfunktionen. 

 

Fodpleje skal tage udgangspunkt i borgerens samlede 
ressourcer og understøtte borgerens sundhed, selvrespekt 
og integritet. 

 

Målgruppe   

 

Borgere over 18 år, der har fast bopæl 
(folkeregisteradresse) eller opholder sig (feriegæster) i 
Gribskov Kommune. 

 

Kriterier for 

tildeling 

Tildelingen sker på baggrund af en konkret, individuel

vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og 
ressourcer på følgende områder: 

 

 Egenomsorg 

 Mobilitet 

 Mentale funktioner 
 

Borgere, der vurderes at have funktionsniveau 2-4 efter 
FSIII, kan tildeles ydelsen. 

 

Visitator vurderer endvidere om, der er helbredsmæssige 
faktorer, der ekskluderer borger fra målgruppen. 
 

Negleklipning udføres ikke for borgere med lidelser, der i 
væsentlig grad øger risikoen for at pådrage sig en infektion, 
eksempelvis  



 

 diabetes 
 

 nedsat perifer blodcirkulation, eksempelvis borgere 
med 

o nedsat arteriel blodforsyning 

 

 nedsat immunforsvar, eksempelvis borgere 
 

o i behandling med binyrebarkhormon 

o i behandling med kemoterapi 

o i behandling med methotrexat 

o med meget dårlig ernæringstilstand. 

 

Hvis visitator ikke har det fornødne grundlag for at vurdere 
om hjemmeplejen kan varetage opgaven, kan sagen oplyses 
yderligere af hjemmesygeplejen. Der visiteres til 
indsatsen ”Sygeplejefaglig udredning” og hjemmesygeplejen 
anmodes specifikt om at vurdere, om borger har 
helbredsmæssige problemer, der betyder, at almindelig 
fodpleje, herunder negleklipning, ikke bør varetages af 
hjemmeplejen. 

 

Det er en forudsætning, at borger har givet samtykke til 
indhentning af de sygeplejefaglige oplysninger. 

 

    

Tildelingen sker udelukkende, hvis funktionsnedsættelsen 
ikke kan kompenseres med almindeligt indbo, et 
forbrugsgode eller et hjælpemiddel.  
 
 

Indsatsen kan 

omfatte 

Indsatsen omfatter

 

 almindelig fodpleje i form af klipning af negle og 
påføring af creme. Hvis borger er bevilget hjælp til 
personlig pleje, er påføring af creme en del af den 
indsats. 

 



Almindelig fodpleje omfatter ikke egentlig behandling i form 
af eksempelvis regelmæssig beskæring med henblik på 
forebyggelse af fissurdannelse og sår. 

 

Ved negleklipning forudsættes det, at  neglene er i en sådan 
stand, at klipningen kan udføres, uden at negle og tæer 
beskadiges. Her tænkes i særdeleshed på stærkt forhornede 
negle; her vil klipning ikke kunne udføres af hjemmeplejen. 

 

Leverandøren vurderer løbende, om borgers 
helbredsmæssige tilstand ændrer sig, således at det til 
stadighed sikres, at negleklipning ved hjemmeplejen ikke 
indebærer unødige risici for borger. 

  

Det påhviler borger at sikre, at de nødvendige redskaber er 
til rådighed.  

       

Levering/ 

Omfang 

Indsatsen leveres i udgangspunktet 1 gang månedligt. 
Indsatsen leveres i dagtimerne. 

 

Egenbetaling Der er ikke egenbetaling for hjælp efter Lov om Social 
Service §83. 

  

Lovgrundlag Lov om Social Service § 83, stk 1.
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