
I Dansk Sygeplejeråd mener vi, at arbejdet med ældre, skal 
værdsættes og prioriteres langt højere i samfundet. Udviklingen 
i det nære sundhedsvæsen kræver det. Borgerne forventer det. 
Derfor har vi i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden udarbejdet 
disse anbefalinger til høj kvalitet på plejeboligcentrene.  

Dagligt oplever sygeplejersker, at beboere i plejeboligcentrene 
har flere konkurrerende sygdomme, et stort medicinforbrug og 
mange komplekse sundhedsmæssige problemstillinger. Der er 
brug for en massiv oprustning af sygeplejefagligheden i mange 
kommuners plejeboligcentre.

Kommunerne står i dag og fremover med det største ansvar for 
de ældres sundhed, pleje og behandling i hjemmet. Derfor er 
det nødvendigt med et fornyet fokus på kvaliteten af plejen og 
behandlingen på plejeboligcentrene.

Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af erfaringer og forslag 
fra plejecentersygeplejersker i Region Hovedstadens kommuner. 

Anbefalingerne er fordelt på fire kategorier:
• Kommunerne har brug for sygeplejersker
• Et godt hjem - den sidste del af livet
• Pårørende og frivillige - en støtte i alderdommen
• Plejeboligcentre er fremtidens hotte arbejdspladser 

Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd 
Kreds Hovedstaden
2015

HØJ KVALITET 
I PLEJEBOLIGCENTRE
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Kommunalreformen i 2007 havde politisk afsæt i, at kommunerne 
skulle overtage flere opgaver på sundhedsområdet fra regionerne. 
Samtidig er der sket en øget specialisering på hospitalerne, mere 
behandling forgår ambulant, og indlæggelsestiderne er væsentligt 
forkortede. Alt i alt betyder det, at kommunerne over de sidste fem 
til ti år har overtaget stadig flere opgaver, som tidligere blev løst af 
sygeplejersker på hospitalerne.

I bestræbelserne på at styrke indsatsen for den ældre medicinske  
patient, har kommunerne igangsat en række initiativer, som alle kræ-
ver sygeplejerskers kompetencer. Initiativerne omfatter blandt andet: 
Tidlig opsporing af sygdom og derigennem reduktion af forebygge-
lige indlæggelser, implementering af Sundhedsstyrelsens forebyg-
gelsespakker, implementering af nationale kliniske retningslinjer og 
indsats for at styrke sammenhæng og koordination af patientforløb 
på tværs af sektorer.

SYGEPLEJERSKER PÅ PLEJEBOLIGCENTRE  
– HELE DØGNET 
Både KL og Ældre Kommissionen peger på, at de sundhedsfaglige 
kompetencer bør styrkes på landets plejecentre. Sygeplejersker har de 
sundhedsfaglige kompetencer, der er brug for. Alligevel har kun hvert 
tredje af landets plejeboligcentre ansat sygeplejersker.

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at
• kommunerne ansætter flere sygeplejersker på plejeboligcentrene 
• der er sygeplejersker til rådighed hele døgnet på alle plejeboligcentre

KOMMUNER HAR  
BRUG FOR SYGEPLEJERSKER  

SYGEPLEJERSKER I PLEJECENTERBOLIGER 
BIDRAGER MED AT

• opspore sygdom tidligt
• forebygge indlæggelser
• koordinere mellem hospital og egen læge
•  understøtte korrekt medicinhåndtering
• følge op på utilsigtede hændelser
• udvikle de samlede kompetencer
• yde sygepleje til beboere med komplekse problemstillinger 

Punkterne er indsamlet blandt plejecentersygeplejersker  
og medlemmer i DSR Kreds Hovedstaden

CASE

SYGEPLEJERSKER PÅ PLEJECENTRE  
DØGNET RUNDT I GLADSAXE KOMMUNE
På baggrund af kompleksiteten i beboernes pleje og behand-
lingsbehov har man i Gladsaxe kommune besluttet, at der skal 
være sygeplejersker i vagt på plejecentrene både dag og aften 
- alle ugens dage. Om natten dækker sygeplejersker fra hjem-
meplejen beboernes behov for sygepleje. Plejecentrerne kan 
hurtigt rekvirere en sygeplejerske, når der opstår et akut behov.

CASE

I AALBORG KOMMUNE  
REDUCERER SYGEPLEJERSKER FEJL 
Der er ansat 12 sygeplejersker til at hjælpe Aalborg kommu-
nes plejeboligcentre. De særlige plejehjemssygeplejersker 
arbejder på tværs af flere plejehjem og bistår SOSU-medar-
bejdere og sygeplejersker, der varetager den daglige pleje af 
beboerne. Plejehjemssygeplejerskerne sikrer, at beboerne får 
den rette pleje og behandling. De har fokus på medicinhånd-
tering, dokumentation, kvalitetssikring, patientsikkerhed og 
undervisning af personalet. Resultatet er til at forstå: Antallet 
af fejl og krav om ændringer fra embedslægens tilsyn er 
faldet drastisk fra 458 i 2012 til 122 i 2014. 
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UDDANNET PERSONALE PÅ ALLE NIVEAUER
For at kunne leve op til kravet om at løfte de komplekse problemstil-
linger omkring beboerne, skal personalet på plejeboligcentrene være 
veluddannede. 

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at
• beslutningstagere i kommunerne sikrer en personalesammensætning 

og kompetenceudvikling, der tager udgangspunkt i beboernes behov
• personalets videre - og efteruddannelse opprioriteres
• sygeplejersker med specialistfunktion får specialuddannelser
• plejepersonalet er up to date med viden inden for geriatri og gerontologi 
• der prioriteres tværfaglige dialogfora for personalet til etiske 

refleksioner i hverdagen 

Kommuner har brug for sygeplejersker 

CASE

FORSKELLIGE FAGLIGHEDER  
ØGER KVALITETEN FOR BEBOEREN
Lise er beboer på et plejeboligcenter på Bornholm.  Da hun 
flyttede ind på plejecentret, fik hun store mængder smerte-
stillende medicin på grund af rygsmerter. Et tæt tværfagligt 
samarbejde mellem sygeplejersken, social- og sundhedsas-
sistenten, social- og sundhedshjælperen og praksislægen 
medførte en plan for nedtrapning af Lises medicin. Det betød, 
at hun bedre kunne føle symptomerne i egen krop, og derfor 
opdagede man i tide, at hun havde brug for en pacemaker.

CASE

KLAR STRATEGI FOR SYGEPLEJERSKERNES  
KOMPETENCEUDVIKLING
På Ældrecenteret Nygårds Plads i Brøndby kommune får alle 
sygeplejersker mulighed for at specialisere sig inden for et 
sygeplejefagligt område. Det kan eksempelvis være palliation, sår, 
kontinens, KOL og klinisk vejledning. Alle bliver tilbudt efterud-
dannelse på diplomniveau inden for deres specialiserede område. 

KL: KOMMUNER HAR BEHOV FOR STYRKEDE 
SUNDHEDSFAGLIGE KOMPETENCER

KOMMUNERNE HAR BRUG FOR STYRKEDE SUNDHEDSFAGLIGE 
KOMPETENCER TIL AT LØFTE STADIG FLERE OG MERE KOMPLEKSE 

SUNDHEDSOPGAVER SYSTEMATISK OG I OVERENSSTEMMELSE MED 
EKSISTERENDE ELLER KOMMENDE RETNINGSLINJER OG STANDARDER. 
DET KRÆVER FLERE SUNDHEDSFAGLIGE MEDARBEJDERE, DER 
HAR EN RELEVANT UDDANNELSE, DER MATCHER KOMMUNERNES 
SUNDHEDSOPGAVER.”

KL’S PJECE ”DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN”, 2012
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KLARE SAMARBEJDSAFTALER  
MELLEM LÆGER OG PLEJEBOLIGCENTRE
Beboerens sundhedstilstand og behov for behandling kan hurtigt 
forandre sig. Derfor er det afgørende, at læger og sygeplejersker har 
et tæt samarbejde, så der hurtigt kan følges op på plejen og behand-
lingen uden unødige gener for beboeren.

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at
• hvert plejeboligcenter får en fasttilknyttet læge
• der udarbejdes samarbejdsaftaler med egen læge om 

forventningerne til svarfrister, tilsyn af beboere, gennemgang  
af journaler og medicin. 

CASE

TÆT SAMARBEJDE MED LÆGEN FOREBYGGER INDLÆGGELSER
Lige overfor plejecentret i Skævinge ligger et lægehus, hvor de fleste beboere har deres egen læge. Hver mandag, onsdag og fredag 
klokken 9.15 ringer lægerne til sygeplejerskerne på plejecentret, der har forberedt sig på aktuelle problematikker hos beboerne, som 
de vil tage op med lægen.  Ved akutte tilfælde ringer sygeplejersken efter tilsyn og lægen kommer hurtigt. En gang om ugen kommer 
lægehusets sygeplejerske og tager blodprøver. Det sparer både penge og tid, fordi lægerne hurtigt kommer på tilsyn og hurtigt kan 
starte behandlingen op i eget hjem. Man undgår unødige og for beboerne udmattende indlæggelser.

FASTTILKNYTTET  
LÆGER PÅ PLEJEBOLIGCENTRENE

I 2014 udgav SFI evalueringsrapporten om faste læger på 
plejecentrene . Projektet gik ud på at tilknytte en fast læge 
på syv plejecentre. Lægen skulle dels varetage opgaver 
omkring den enkelte beboer og deltage i rådgivning og faglig 
sparring med personalet på plejecentret. 

Evaluering af projektet viste 
• en reduktion i forebyggelige indlæggelser,  

genindlæg gelser og korttidsindlæggelser
• at antallet af kontakter til lægevagten faldt
• en reduktion i receptpligtig medicin efter grundig 

gennemgang af beboernes medicin
• bedre kommunikation og samarbejde mellem læge  

og plejepersonalet 

Evalueringen viser dog også, at det var svært at rekruttere 
læger til plejeboligcentrene, og at lægerne vurderer 
opgaven mere omfattende end forventet.

SFI, det nationale forskningscenter for velfærd, Evaluering  
af ”fasttilknyttede læger på plejecentre”. København 2014.

FAST LÆGE FOR BEBOERE PÅ BOSTEDER OG PLEJECENTRE

REGERINGEN FORESLÅR, AT DER PÅ PLEJECENTRE OG BOSTEDER 
BLIVER TILKNYTTET EN FAST LÆGE, SOM KAN HJÆLPE F.EKS. DE 

SVAGESTE ÆLDRE BEBOERE.” 

DER ER AFSAT 1 MILLIARD PÅ FINANSLOVEN 2015 TIL AT STYRKE ALMEN 
PRAKSIS, HERUNDER AT FASTTILKNYTTE LÆGER TIL PLEJECENTRE.

”JO FØR – JO BEDRE – TIDLIG DIAGNOSE, BEDRE BEHANDLING  OG FLERE 
GODE LEVEÅR FOR ALLE”, REGERINGENS SUNDHEDSUDSPIL, AUGUST 2014
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MOBILT MEDICINRUM
Medicinhåndteringen er en opgave med høj kompleksitet, hvor der er ri-
siko for fejl. Kvaliteten af medicinhåndteringen kan forbedres med mere 
ensartede arbejdsgange. Københavns kommune har udviklet et ”mobilt 
medicinrum” til hjemmesygeplejen, som ses her på billedet. Kassen giver 
mulighed for en systematisk og overskuelig arbejdsgang.

Kommuner har brug for sygeplejersker 

RISIKOFAKTORER SYSTEMATISK FJERNET I 
KØBENHAVNS KOMMUNE

I Københavns kommune har man gennemført et projekt, hvor 
beboernes medicin gennemgås systematisk i et tæt samar-
bejde mellem farmaceuter på apotekerne, , sygeplejersker og 
øvrigt plejepersonale.

Indsatsen har bidraget til en styrkelse af plejepersonalets 
medicinkompetence. Denne kompetence kan fremadrettet 
anvendes til at identificere udfordringer ved den enkelte 
borgers medicinering og viderebringe disse til lægen. 

Indsatsen har blandt andet reduceret mængden af udskrevne 
risikolægemidler og antallet af medicingivninger og derved 
forbedret helbredet for borgeren.

Evaluering af medicingennemgangsindsats i på københavnske 
plejecentre 2013

KORREKT MEDICINHÅNDTERING
En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at der stadig sker alt for mange 
medicineringsfejl på landets plejeboligcentre. Mange beboere i pleje-
boligcentrene får mere end fem medicinpræparater og tilhører dermed 
en gruppe af patienter med forøget risiko for fejl og komplikationer i 
forbindelse med medicinering. 

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at
• der i alle kommuner etableres en robust kvalitetsorganisation med 

specialuddannede kvalitetssygeplejersker i front
• kvalitetsorganisationen får mulighed for at udarbejde og implemen-

tere klare retningslinjer for delegering og medicinhåndtering overalt i 
kommunen, hvor der foregår medicinhåndtering 

• kommunerne understøtter et samarbejde mellem farmaceuter, egen 
læge og sygeplejersker i plejeboligcentre om systematisk medicin-
gennemgang for beboere med behov for dette 

• relevante faggrupper efteruddannes og kontinuerligt får ajourført 
viden om korrekt medicinhåndtering
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ET GODT HJEM   
– DEN SIDSTE DEL AF LIVET
Et plejeboligcenter er først og fremmest et hjem, hvor livet skal leves 
- med og på trods af sygdom, fysisk og mental svækkelse. Et plejebolig-
center er også en arbejdsplads med personale, regler for kontrol  
og målinger af kvalitet. 

Det skal være i et tæt og involverende samarbejde med beboeren,  
at de ansatte træder ind i beboerens hjem for at støtte og hjælpe denne. 
Et plejeboligcenter skal derfor indrettes med respekt for den enkelte og 
samtidig kunne sikre både høj kvalitet og tryghed.

Et godt hjem i den sidste del af livet stiller  
følgende krav til plejecentret:
• Teknologi og faciliteter understøtter beboerens frihed
• Personalet understøtter beboerens selvbestemmelse
• Plejecentre drives med respekt for livskvalitet
• Styrket indsats overfor demens-sygdomme
• Flere palliative kompetencer 

TEKNOLOGI OG FACILITETER 
UNDERSTØTTER BEBOERENS FRIHED
Indretningen på et plejeboligcenter skal afspejle et for beboeren  
hjemligt miljø. Den skal understøtte muligheder for samvær, nærvær  
og omsorg. Hjælpemidler og teknologi skal integreres, så de er en  
næsten usynlig støtte i hverdagen.

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at 
• beboeres og personales viden, ønsker og holdninger sammen  

med forskningsmæssig viden bliver inddraget, når der bygges  
nye plejeboligcentre

• plejeboligcentre har egne køkkener, og at beboerne har mulighed  
for at deltage i madlavning og få indflydelse på menuen 

• plejeboligcentre indgår i partnerskabsprojekter om udvikling  
af ny teknologi 

CASE

”STIMULI-STUE” BEROLIGER DEMENTE
En storskærm med levende billeder, et ergonomisk døgnrytme-
lys, lyd og en hjemlig indretning hjælper beboere med demens 
på plejecentret Lindehaven i Ballerup. Plejecentret har med 
støtte fra private virksomheder lavet en ”stimuli-stue” for bebo-
erne, hvor en kombination af billeder, lyd og lys har en positiv 
beroligende effekt. De ansatte på plejeboligcentret indsamler 
data på effekten af stimuli-stuen, for at kunne analysere initi-
ativet. Men allerede før analysen er færdig, oplever de ansatte, 
at initiativet hjælper beboere til at falde i søvn om natten, finde 
ro midt på dagen og til at genfinde glemte erindringer. 

CASE

SMARTGULVE – UFORSTYRRET NATTESØVN  
OG HURTIG HJÆLP VED FALD
På plejeboligcentret Skovhuset i Hillerød arbejdes med, at 
teknologi i hverdagen understøtter den ældres oplevelse 
af selvstændighed. Et særligt smartgulv med sensorer, kan 
registrere fald hos beboerne, så personalet hurtigt alarmeres. 
Sensorgulvet kan indstilles til flere funktioner og kan give be-
sked, hvis eksempelvis en faldtruet dement beboer er på vej 
på toilettet. Den enkelte beboer kan selv vælge, hvilke funk-
tioner der ønskes aktiveret og aftale, hvornår personalet skal 
komme. På den måde kan beboeren sove i fred hele natten, 
uden personalet unødigt forstyrrer beboerens nattesøvn.
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PERSONALET UNDERSTØTTER  
BEBOERENS SELVBESTEMMELSE
Beboeren skal have selvbestemmelse over egen pleje, behandling,  
rehabilitering, rutiner og hverdag. Det kræver åbenhed og prioritering  
af inddragelse som et kerneområde i plejeboligcentret. 

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at 
• beboere har mulighed for indflydelse på de overordnede værdier  

og visioner for plejeboligcenteret igennem eksempelvis bruger- og 
pårørende råd. Der skal være åbenhed i plejeboligcentret om politik-
ker, værdier og drift

• den enkelte beboer får indflydelse på og kan deltage i aktiviteter, 
som er meningsfulde 

CASE

BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD  
PÅ BISPEBJERGHJEMMET
Bispebjerghjemmet i København har en lang tradition for at 
medinddrage beboere og pårørende. Selvom lovgivningen 
om obligatoriske bruger- og pårørenderåd på plejehjem, blev 
ophævet i 2010, stoppede den tradition ikke. 

Bispebjerghjemmet afholder et årsmøde for alle beboere, 
pårørende og medarbejdere, hvor hverdagsdemokratiet 
og ideer til det kommende år drøftes. Beboer- og pårøren-
derådet består af en beboerrepræsentant og en pårø-
renderepræsentant fra hver afdeling, samt forstanderen 
og souschefen. Formanden for rådet er en beboer. Rådet 
mødes fire gange årligt, og referater fra møderne publice-
res i beboerbladet.

Lokalt på hver afdeling afholdes 6 til 8 beboermøder årligt, 
hvor alle beboere, medarbejdere, afdelingslederen samt 
ledelsen får mulighed for at deltage. Her kan beboerne 
diskutere og komme med ønsker til aktiviteter. Det kan være 
ønsker til lokale ture, markering af højtider, dagligdagen på 
afdelingen, hvordan man modtager nye beboere og siger 
farvel til andre. 

CASE

ET HJEM UDEN KØKKEN ER IKKE ET HJEM
I København har man politisk besluttet en mad- og måltids-
politik for ældre, som betyder, at madlavning skal tilbage 
til plejehjemmene. København var en af frontløberne for 
køkkencentralisering for 15-20 år siden, men nu er det i 
stedet besluttet, at alle nye plejehjem skal bygges med egne 
køkkener, at mad tilberedes af økologiske råvarer og laves fra 
bunden. Der skal værnes om måltidet, den ældres ernæ-
ringsmæssige behov og ønsker om mad. 

”Appetit på livet”, Mad og måltidspolitik for ældre i København.
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PLEJEBOLIGCENTRE MED  
RESPEKT FOR BEBOERENS LIVSKVALITET 
Plejeboligcentre kan drives offentligt, privat eller i et offentligt-privat 
samarbejde. Uanset hvilke økonomiske modeller kommunerne tager i 
anvendelse, bør kommunernes fokus være at drive plejecenterboligerne 
med respekt for mennesket, der bor der, og personalet, der arbejder der. 
Kortsigtede økonomiske besparelser, som ikke tager højde for dette, vil 
på sigt koste mere – både økonomisk og menneskeligt. 

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at
• beboere, pårørende og personale har indflydelse på driften og 

serviceniveauet
• kommunen kontinuerligt sikrer og følger op på rammerne for 

kvalitet og ordentlige arbejdsvilkår for personalet, uanset hvordan 
plejecentret drives.

• kommunerne sikrer en tilstrækkelig og sikker bemanding på  
plejeboligcentrene 

CASE

HVERDAGSREHABILITERING  
- HVAD ER DIN DRØM?
Personalet på ældrecentret Nygårds Plads i Brøndby havde, 
uden held, forsøgt at motivere Hanne til fysisk aktivitet. Hun 
har haft slidgigt i knæet og er opereret for nogle måneder 
siden. Efter et tværfagligt teammøde talte en sygeplejerske 
med Hanne om, hvad hendes drøm var. Hun drømte om selv 
at kunne gå i Kvickly og købe garn. Det tværfaglige team 
havde nu et fælles mål, nemlig Hannes, at arbejde hen imod. 
Allerede efter 3 uger er Hanne i Kvickly og købe garn. Hun 
nåede sit mål, langt hurtigere end forventet, og da persona-
let roste og anerkendte hendes indsats, sagde hun: ”Jeg er 
bare så stolt over at ha´ nået mit mål – ligesom da jeg som 
ung spillede håndbold og altid kom i mål”

På Nygårds Plads arbejdes med rehabilitering ud fra forstå-
elsen af, at det er ”noget som beboeren ikke kan, men som 
han eller hun ønsker at kunne igen”. Det skal være beboerens 
drømme og ønsker, der er udgangspunkt for hverdagsrehabili-
tering, ikke personalets eller kommunens ønsker.

EN SUNDHEDSFREMMENDE TILGANG

REHABILITERENDE SYGEPLEJE ER EN HELHEDSORIENTERET  
OG SUNDHEDSFREMMENDE TILGANG, SOM HAR TIL FORMÅL,  

AT ÆLDRE MENNESKER, SOM HAR ELLER ER I RISIKO FOR AT  
FÅ BEGRÆNSNINGER I DERES FYSISKE, PSYKISKE ELLER SOCIALE 
FUNKTIONSEVNE, OPNÅR ET SÅ SELVSTÆNDIGT  
OG MENINGSFULDT LIV SOM MULIGT.”

BENTE HØY I BOGEN REHABILITERENDE SYGEPLEJE, MUNKSGAARD 2014
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STYRKET INDSATS OVERFOR DEMENSSYGDOMME
Demenssygdomme kan ramme os alle. Omkring 90.000 mennesker i 
Danmark har en demenssygdom og prognoser viser, at i år 2040 vil det-
te tal være tæt på fordoblet. 60-70 % af beboerne i almene plejecenter-
boliger har en demenssygdom. I sundhedsvæsnet generelt og særligt i 
plejeboligerne er der brug for at få løftet viden om demens. 

Det er nødvendigt, at plejeboligcentrene indrettes særligt til borgere 
med en demenssygdom, og at personalet har viden om demenssygdom-
me, , socialpædagogik, teknologiske hjælpemidler, samt viden om etik og 
jura, så beboernes behov for hjælp og omsorg dækkes.

CASE

HJEMMEHJÆLPEN FØLGER  
NYE BEBOER PÅ PLEJEBOLIGCENTRE
Når borgere i Fredensborg kommune med særligt komplekse eller 
meget specielle plejebehov skal flytte fra egen bolig til et plejebo-
ligcenter, følger hjemmeplejen med ind på plejecentret i en over-
gangsperiode. Det kan være i forbindelse med personlig hygiejne, 
at en fast hjemmehjælper kommer med ind på plejeboligcenteret 
og deltager. Hjemmehjælperen introducerer personalet i plejebo-
ligcenteret til borgerens specielle behov og faste rutiner. 

Det samme kan gøre sig gældende ved komplekse sygepleje-
faglige problemstillinger, hvor hjemmesygeplejersken viden-
deler med sygeplejerskerne på plejeboligcenteret. Formålet er 
at skabe den bedst mulige overgang for beboeren. 

FOREBYG UDADREAGERENDE ADFÆRD 
HOS BORGERE MED DEMENS

Omkring 8.000 borgere med demens skønnes at have en 
udreagerende adfærd. Det kan være fysisk og/eller psykisk, 
hvor nogle f.eks. skriger, slår eller spytter. På ni plejecentre i tre 
kommuner har man arbejdet med at forebygge udadreageren-
de adfærd hos demente beboere.

Indsatsen har bestået af kompetenceudviklingsforløb hos 
de ansatte og afholdelse af en beboerkonference, hvor den 
enkelte beboers adfærd og trivsel diskuteres. Forud har man 
observeret beboernes adfærd og bagefter er iværksat initiativer 
for at forbedre beboerens trivsel. Evalueringen viser, at den 
udadreagerende adfærd blandt de beboere, der har deltaget i 
projektet, er faldet markant i løbet af projektperioden.

SFI – det nationale forskningscenter for velfærd, ”forebyg-
gelse af udadreagerende adfærd hos ældre med demens”, 
København 2014

Konkret forslår DSR Kreds Hovedstaden at
• undervisning i demens prioriteres højere på de sundhedsfaglige 

grunduddannelser
• der indrettes flere plejeboliger til borgere med demenssygdomme, 

særligt er der behov for enheder med fokus på alkoholdemens  
og gerontopsykiatri

• personalet på plejeboligcentre kontinuerligt får ajourført viden  
om demens 

• der ansættes sygeplejersker med særlig viden og uddannelse  
inden for demens på plejeboligcentrene

• borgere med demenssygdomme forskånes for indlæggelser.  
Hospitalets services bør i videst muligt omfang, foregå hjemme  
hos beboeren 

• at beboere med demenssygdomme bliver fulgt af pårørende eller 
personale, når de skal indlægges på hospitalet
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FLERE PALLIATIVE 
KOMPETENCER I PLEJEBOLIGCENTRE 
Plejeboligcenteret er beboerens sidste hjem inden livets afslutning. 
Den bedst mulige afslutning på livet for den døende beboer er meget 
vigtig og en central opgave i et plejeboligcenter. Det kræver en bred 
viden om palliation – pleje af og lindring hos døende. Personalet skal 
åbnet kunne tage dialogen med beboere og pårørende, kunne håndte-
re dilemmaer og svære beslutninger, samt have handlekompetence til 
at give lindrende pleje.

Konkret foreslår DSR at
• beboer tilbydes en samtale om livstestamente, genoplivning og en 

værdig afslutning på livet
• der samarbejdes systematisk med egen læge om beboerens ønsker 

til en værdig afslutning på livet
• personalets viden og kompetencer inden for palliation prioriteres højt 
• der er mulighed for, at sygeplejersker er til stede til den terminale 

pleje af beboere 
• lovgivningen ændres, så den kan sikre respekt6 for den ældres ønske 

om at sige nej til genoplivning

PALLIATIV INDSATS I PLEJEBOLIGCENTRE 
ER UTILSTRÆKKELIG

Palliativt videnscenter(PAVI) har foretaget en kortlægning 
af den palliative indsats i kommunerne. Kortlægningen viser, 
at for mange steder, er der ikke tilstrækkelige kompetencer 
tilstede blandt personalet på plejeboligcentrene. Der mangler 
fagpersoner med tilstrækkelig uddannelse til at håndtere 
den komplekse eller alvorlige lidelse.

Joritt Tellervo, Palliativt Videnscenter,  
Tidsskrift for sygeplejersker nr.3 2015
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PÅRØRENDE OG FRIVILLIGE    
– EN STØTTE I ALDERDOMMEN 
I fremtiden vil der være flere ældre og færre til at passe dem. Politisk 
påpeges det ofte, at pårørende og frivillige skal træde mere til i forhold 
til samfundets ældre medborgere. Pårørende og frivillige er ofte som 
en gave for beboerne og en uundværlig støtte i hverdagen. Men de pårø-
rende og frivillige må aldrig komme til at stå med ansvaret for opgaver, 
som kræver professionelle kompetencer. 

PÅRØRENDE – EN STØTTE I ALDERDOMMEN 
De pårørende er bindeleddet til beboerens liv, før de kom til plejebolig-
centret. De er ofte værdifulde samarbejdspartnere for personalet. Men 
samtidig kan rollen som pårørende til en beboer på et plejecenter være 
en svær og en ukendt udfordring for mange. Den enkelte beboers egne 
ønsker om inddragelse af pårørende skal altid respekteres.

Konkret anbefaler DSR Kreds Hovedstaden at
• pårørende opfattes som en aktiv del af beboerens liv og personer, 

som skal inviteres ind i dette liv, såfremt beboeren ønsker det.
• der er besøgsværelse på plejeboligcentrene med mulighed for over-

natning for pårørende
• der afholdes pårørende kurser, hvor roller og forventninger kan 

drøftes og afstemmes

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE, 
LOKALE NETVÆRK OG NABOER 
Frivilliges rolle kan sammenlignes med de pårørendes. Ofte kan 
frivillige, lokale netværk og naboer træde til, hvor personalet ikke kan, 
eksempelvis ved at byde ind med sociale aktiviteter og støtte i hver-
dagen, hvilket er uundværligt for mange ældre. Frivillige træder til i et 
samspil med de offentlige tilbud. 

Det skal være beboerens egne ønsker, der afgør, om frivillige skal være 
en del af beboerens hverdag.

Konkret anbefaler DSR Kreds Hovedstaden at
• plejeboligcentrene samarbejder med uddannelsesinstitutioner, 

foreninger, børnehaver, skoler og lignende i nærmiljøet for at styrke 
beboernes sociale liv og relationer til lokale netværk og naboer  
i området 

• beboere, pårørende og personale inddrages i beslutninger, hvor det 
aftales, hvordan frivillige, netværk og naboer skal være en del af 
plejeboligcentrets hverdag. 

Foto: Cykling uden alder arkiv

CASE

BEBOERINVOLVERING GENNEM  
AKTIONSFORSKNING PÅ FÆLLEDGÅRDEN
De sidste to år har plejecentret Fælledgården arbejdet med 
aktionsforskning for at skabe mere kvalificerede løsninger 
i samarbejdet mellem beboere, medarbejdere og pårøren-
de. Alle parter er interesserede i at skabe de bedst mulige 
rammer for beboeren, men er ikke altid enige om, hvad det 
bedste er. Et eksempel:

En rengøringsassistent befinder sig i en beboers hjem for 
at gøre rent, men beboeren ønsker i stedet, at de skal tage 
en kop kaffe og gå en tur. Beboerens datter kommer den 
efterfølgende dag og klager over den manglende rengøring, 
hvorefter medarbejderen undskylder.

Aktionsforskningen fungerer som en indledende dialog, hvor de 
mange hensyn i beslutningerne omkring beboeren bliver synlig-
gjort. På Fælledgården har aktionsforskningen og involveringen 
af beboer, pårørende og personale i beslutningsprocesserne væ-
ret med til, at man nu i højere grad formår at forebygge konflikter.

CASE

CYKLING UDEN ALDER – RET TIL VIND I HÅRET
Cykling uden alder er et initiativ, der sikrer ældre mennesker 
og deres naboer ret til vind i håret. Frivillige rickshawpiloter 
tilbyder cykelture til landets plejecentre. Dermed bliver der 
skabt stærke fællesskaber mellem beboere, pårørende, med-
arbejdere og de frivillige rickshaws, som hver dag sørger for 
at få cykler og passagerer med ud i det blå. Initiativet betyder, 
at de ældre oplever større mobilitet og fornyede muligheder 
for at tage del i livet. Cykling uden alder nedbringer risiko for 
ensomhed og lægger en sund afstand til sygdom og handi-
caps. Initiativet opstod oprindeligt på Østerbro som et frivilligt 
initiativ og er nu udbredt til flere kommuner i landet.
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PLEJEBOLIGCENTRE ER
FREMTIDENS HOTTE ARBEJDSPLADSER 
Det er kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af ældreplejen 
på plejeboligcentre er i top. Det kræver, at kommunens ansatte i ældreple-
jen arbejder ud fra bedst tilgængelig viden. Det kræver også , at plejebolig-
centrene er arbejdspladser, der kan rekruttere og fastholde personale. 

Politisk handler det om at sikre 
• mere forskning og viden om livet på plejecentre
• plejeboligcentre er vigtige uddannelsessteder
• plejeboligcentre er attraktive arbejdspladser
• faglige fællesskaber for sygeplejersker

MERE FORSKNING OG VIDEN OM PLEJEBOLIGCENTRE 
Der mangler generelt systematisk indsamling af viden og forskning om 
plejen og det levede liv på plejeboligcentre. Selvom der for tiden genere-
res megen viden på plejeboligcentrene, så deles de gode erfaringer ikke 
systematisk og effektivt. 

Forskningsinteressen i livet i plejeboligcentre er meget ny. Forsknings-
området har brug for særlig opmærksomhed, for at der med tiden kan 
opstå stærke og selvstændige forskningsmiljøer også på det kommu-
nale område. Kommunerne har brug for den viden, som forskningen 
producerer, for at løse den store sundhedsopgave, de står med. Derfor 
må kommunerne sørge for, at de fremover kan leve op til forpligtelserne 
til at producere forskningsmæssig viden som udgangspunkt for pleje og 
behandling i plejeboligcentrene. 

Konkret anbefaler DSR Kreds Hovedstaden at
• kommuner samarbejder med hinanden på tværs med universiteter 

og andre uddannelsesinstitutioner om forskning i plejen og livet  
på et plejeboligcenter

• der etableres flere stillinger for udviklingssygeplejersker med henblik 
på indsamling, implementering og udvikling af viden og forskning om 
plejeboligcentrene

• kommunerne sørger for at gøre den internationale forskningsbasere-
de viden tilgængelig for sygeplejersker ved at abonnere på forsk-
ningsbibliotekernes databaser

SPÆNDENDE FAGLIGE UDFORDRINGER PÅ PLEJEBOLIGCENTRE

DET, DER ISÆR GØR ARBEJDET SPÆNDENDE OG UDFORDRENDE, ER 
DEN STORE KOMPLEKSITET OG VARIATION I OPGAVERNE. ALLE FIRE 

DIMENSIONER AF SYGEPLEJERSKENS VIRKE ER HELT TYDELIGT I SPIL. JEG 
SKAL SOM SYGEPLEJERSKE BÅDE UDFØRE, LEDE, FORMIDLE OG UDVIKLE 
SYGEPLEJEN. VI ARBEJDER EVIDENSBASERET, OG DER ER BRUG FOR AT 
HAVE HØJE FAGLIGE KOMPETENCER PÅ ALLE FELTER.”

METTE, SYGEPLEJERSKE LYNGBY-TAARBÆK 
KOMMUNE I OMKREDSH NR. 2 2014
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TRÆNER DE STUDERENDES SELVSTÆNDIGHED 

DE STUDERENDE FÅR TID TIL VEJLEDNING OG TIL AT FORDYBE SIG  
I BORGERNES FORLØB. DE FÅR LOV TIL AT VÆRE ANSVARLIGE FOR 

SYGEPLEJEOPGAVER OG FØRE SYGEPLEJEHANDLINGERNE TIL DØRS. DE 
STUDERENDE OPLEVER, AT DE STÅR MED ANSVARET ALENE, MEN OGSÅ AT 
DER ALTID ER EN SYGEPLEJERSKE, DE KAN SPØRGE TIL RÅDS. DET ER DET 
VIRKELIGE ANSVAR, DE FÅR LOV AT OPLEVE PÅ ET ÆLDRECENTER.”

UDDANNELSESKOORDINATER OG SYGEPLEJRSKE MAJBRIT FROMBERG, 
ÆLDRECENTERET NYGÅRDS PLADS, BRØNDBY.

PLEJEBOLIGCENTRE ER 
ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER
Der er brug for at tiltrække kompetent personale til at varetage de opgaver 
og det store ansvar, som kommunerne har i det nære sundhedsvæsen. 
Ældre plejen er fagligt udfordrende og et interessant arbejdsfelt for syge-
plejersker. Kommunerne må understøtte, at der er høj faglighed i ældre-
plejen og dermed tilbyde sygeplejersker interessante faglige udfordringer. 

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at
• nyuddannede sygeplejersker på plejeboligcentre sikres grundig  

introduktion og daglig sparring med erfarne sygeplejersker
• der etableres uddannelsesstillinger og rotationsstillinger for syge-

plejersker mellem plejecentre, hjemmesygeplejen, rehabliteringscen-
tre og hospitaler for at øge kendskab til kommunens tilbud og skabe 
bedre sammenhæng for beboere

• der tilbydes relevant efter- og videreuddannelse på diplom- og  
masterniveau til sygeplejersker

• der arbejdes på at etablere en specialuddannelse målrettet  
sygeplejersker på plejeboligcentre og den kommunale sygepleje

PLEJEBOLIGCENTRE ER 
VIGTIGE UDDANNELSESSTEDER
Plejeboligcentre er vigtige uddannelsessteder for sygeplejestuderen-
de. Her kan de studerende få kendskab til sammenhængene mellem 
sektorerne og vigtigt indblik i ældres liv og hverdag. Med flere sygeple-
jestuderende på plejeboligcentrene øger kommunerne muligheden for 
at rekruttere sygeplejersker i fremtiden.

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at
• kommunerne ansætter flere kliniske vejledere 
• der oprettes flere studiepladser på plejeboligcentre, så de syge-

plejestuderende får kendskab til praksis og de komplekse faglige 
udfordringer i plejeboligcentre

• studerende fortrinsvis følger sygeplejersker på plejeboligcentret, da 
disse agerer rollemodeller for udøvelsen af sygeplejefagligheden på 
det pågældende uddannelsessted  

CASE

SYGEPLEJESTUDERENDE ERFARINGS-
UDVEKSLER PÅ TVÆRS AF KOMMUNER
Der er ofte få studerende på plejeboligcentrene ad gangen. 
Derfor har Ishøj, Brøndby og Ballerup kommune etableret et 
samarbejde om fælles refleksion blandt de sygeplejestude-
rende, som har deres klinik ophold på plejeboligcentre eller i 
hjemmesygeplejen.  Fællesskabet giver de studerende gode 
muligheder for at lære af - og med hinanden. De kliniske vejle-
dere, som har ansvaret for de studerende, har også god gavn 
af videndelingen og fællesskabet om at uddanne de  
kommende sygeplejersker.

CASE

STUDERENDE PÅ PLEJECENTER:  
POSITIV OVERRASKELSE
Nina og Pia er sygeplejestuderende og havde ikke forestillet 
sig, at deres næstsidste klinikophold var på et ældrecenter i 
Brøndby kommune. ”Skal vi så bare vaske gamle? Hvad er ud-
fordringerne i det? Vi kommer helt bagud på studiet” var nogle 
af de tanker, de begge havde, da alle deres medstuderende 
skulle i klinik på et hospital.

Men de oplevede noget andet: ”Her er et kæmpe udred-
ningsarbejde og vigtige observationer, som sygeplejersker-
ne skal være gode til. For er det for meget medicin, for lidt 
væske, et dårligt hjerte eller begyndende demens, der er 
galt?” beretter Pia. 

”Jeg er blevet mere modig og mere selvstændig af at være 
her,” fortæller Nina om sit ophold. Både Pia og Nina kunne 
sagtens forestille sig at arbejde på et plejeboligcenter, når de 
er færdige som sygeplejersker. 
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FAGLIGE FÆLLESSKABER  
FASTHOLDER SYGEPLEJERSKER
Nogle plejeboligcentre har svært ved at rekruttere og fastholde kva-
lificeret personale. Plejeboligcentre med flere sygeplejersker og med 
veletablerede faglige fora for sygeplejersker har dog ofte lettere ved at 
rekruttere og fastholde sygeplejersker.

Konkret foreslår DSR Kreds Hovedstaden at  
• ledelserne på plejeboligcentrene understøtter faglige miljøer 

ved at etablere sygeplejefællesskaber til refleksion, sparring og 
faglig udvikling

• sygeplejersker på plejeboligcentre gives mulighed for kompeten-
ceudvikling og uddannelse, med særligt fokus på at styrke deres 
evner i sygeplejefaglig ledelse, da sygeplejersken på plejecentret 
skal udvikle og lede sygeplejen 

CASE

SYGEPLEJERSKER SPARRER  
PÅ TVÆRS PÅ KÆRBO 
Sygeplejerskerne på plejecentret Kærbo i København er ikke fast 
kontaktperson for beboerne. I stedet står de til rådighed, når det 
øvrige personale har brug for sparring, og når en beboer har brug 
for vurdering af akutte behov og komplekse problemstillinger.

Sygeplejerskerne fra Kærbo og sygeplejerskerne fra de 
andre plejecentre i området mødes jævnligt for at sparre med 
hinanden. De arbejder blandt andet med kvalitetssikring af de 
sygeplejefaglige vurderinger og retningslinjer for plejen.

CASE

FAGLIGT FÆLLESSKAB FOR  
SYGEPLEJERSKER PÅ KLARAHUS
På Klarahus i København har man arbejdet med at etablere 
faglige fællesskab i hverdagen for sygeplejerskerne. Ved 
dagens start møder de fem sygeplejersker på stedet ind på et 
fælles kontor og mødes igen ved arbejdsdagens afslutning. 
Det giver mulighed for at vende faglige udfordringer og opga-
ver. Desuden mødes sygeplejerskerne en gang ugentlig, hvor 
de arbejder med kvalitetssikring af dokumentationen, udvik-
ling og undervisning. De faglige fora har betydet, at Klarahus 
har fået lettere ved at rekruttere og fastholde sygeplejersker. 

NYUDDANNEDE HAR BRUG FOR GRUNDIG INTRODUKTION  
- OG ANDRE SYGEPLEJERSKER I HVERDAGEN

SOM NYUDDANNET SYNTES JEG, AT DET VAR SKRÆMMENDE 
AT STÅ MED ET SÅ STORT ANSVAR OG VÆRE ÉN AF DE ENESTE 

SYGEPLEJERSKER PÅ PLEJECENTERET. JEG KAN MÆRKE, AT JEG SAVNER 
ET STØRRE SYGEPLEJERSKEFÆLLESSKAB OG SPARRING I HØJERE GRAD 
I DAGLIGDAGEN. DET ER MEGET OP TIL MIG SELV, HVORDAN JEG VIL 
VÆRE SYGEPLEJERSKE PÅ MINE AFDELINGER. JEG OPLEVER OFTE, AT JEG 
BRUGER DET MESTE AF MIN DAG PÅ AT SLUKKE ILDEBRANDE, VED AT 
RETTE OP PÅ FEJL ELLER MANGLER I BÅDE MEDICINADMINISTRATION, 
SÅRPLEJE, KOMPRESSIONSBEHANDLING OSV.

RIKKE, NYUDDANNET SYGEPLEJERSKE
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HØJ KVALITET 
I PLEJEBOLIGCENTRE 
NYE TIDER I PLEJEBOLIGCENTRENE
”For 17 år siden, tog beboerne selv bussen ind til Kongens Nytorv – det 
kan de ikke i dag”, fortæller plejecentersygeplejerske Nina om den udvik-
ling, hun har oplevet på plejeboligcentrene.

I dag foregår mere behandling og pleje ambulant og indlæggelsestiden 
på hospitalerne er korte. Den tendens vil fortsætte, og med fremtidens 
supersygehuse vil stadig flere opgaver, som før blev løst på hospitalet, 
skulle løses i hjemmet. For beboerne i plejeboligcentre betyder det, at 
personalet omkring dem skal være rustet til udviklingen.  

Hele 49 % af landets sygeplejersker og plejepersonalet i kommunerne 
oplever, at mulighederne for at yde værdig ældrepleje er blevet dårligere 

de seneste to år. Den udvikling må ikke forsætte. Plejeboligcentre skal 
være attraktive arbejdspladser, med et godt fagligt og udviklende miljø. 
 
59 % af danskerne frygter at få en uværdig pleje, omsorg og behandling 
som ældre. Den frygt må ikke blive til virkelighed. Livet på et plejeboligcen-
ter, skal være præget af ligeværdighed mellem beboere og ansatte, med 
høj livskvalitet og mulighed for aktivt beboerdemokrati og inddragelse.

INVITATION TIL DIALOG
Dette er Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstadens anbefalinger til 
at opnå høj kvalitet i plejeboligcentre. Har du spørgsmål , eller vil du i 
dialog med os om disse anbefalinger, er du velkommen til at kontakte 
 hovedstaden@dsr.dk

DSR Kreds Hovedstaden
Forår 2015


