
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 Nordjylland udarbejdet 
denne pjece med anbefalinger til høj kvalitet på plejecentrene.

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

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 behan-
dlingen på plejecentrene.

Anbefalingerne bygger på erfaringer med udfordringerne på dette 
område – og de skal ses i sammenhæng med den udvikling, der er i 
det nære sundhedsvæsen.

Anbefalingerne er fordelt på fire kategorier:
• Kommunerne har brug for sygeplejersker
• Et godt hjem – den sidste del af livet
• Støtte i alderdommen
• Plejecentre er fremtidens attraktive arbejdspladser

Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Dansk Sygeplejeråd 
Kreds Nordjylland
2016

SYGEPLEJERSKER BIDRAGER 
TIL HØJ KVALITET PÅ  
PLEJECENTRE
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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 kræver 
sygeplejerskers kompetencer. Initiativerne omfatter blandt andet: 
tidlig opsporing af sygdom og derigennem reduktion af forebyggelige 
indlæggelser, implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelses-
pakker, implementering af nationale kliniske retningslinjer samt indsats 
for at styrke sammenhæng og koordination af patientforløb på tværs af 
sektorer.

SYGEPLEJERSKER TILKNYTTET PLEJECENTRE 
 – HELE DØGNET 
Både KL og Ældrekommissionen peger på, at de sundhedsfaglige 
kompetencer bør styrkes på landets plejecentre. Sygeplejersker har de 
sundhedsfaglige kompetencer, der er brug for, når vi skal forbedre og 
udvikle kvaliteten på plejecentrene. Hvis vi skal sikre, styrke og udvikle 
fagligheden samt patientsikkerheden på vores plejecentre, må der an-
sættes sygeplejersker direkte på plejecentrene. Alligevel har kun hvert 
tredje af landets plejecentre ansat sygeplejersker. 

Konkret foreslår Dansk Sygeplejeråd at:
• Kommunerne ansætter flere sygeplejersker direkte på plejecentrene 
• Der er sygeplejersker til rådighed hele døgnet på alle plejecentre

KOMMUNER HAR  
BRUG FOR SYGEPLEJERSKER  

SYGEPLEJERSKER PÅ PLEJECENTRE  
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 
• Yde akut sygepleje
• Kvalitetssikre dokumentation

CASE

ØGET FLOW PÅ GRUND AF SYGEPLEJERSKER
Sygeplejersker på plejecentre forebygger genindlæggelser og 
infektioner, som patienter nemt kan få, hvis de er hospitals-
indlagte i unødig lang tid. Det oplever de på pleje- og rehabi-
literingscentret Kastaniegården i Frederikshavn. Siden de fra 
2014 til 2015 har mere end fordoblet antallet af sygeplejer-
sker, er antallet af tomme stuer på centret – såkaldt tomgang 
– faldet fra 1299 til 559. Det betyder, at hospitalerne takket 
være sygeplejerskerne hurtigere har kunnet udskrive patienter, 
som har ventet på en afklaring, fordi centret nu har haft 
kompetencerne til at tage sig af patienterne. På centret har de 
hurtigere kunnet hjælpe de udskrevne, og på den måde er det 
generelle flow i sundhedsvæsnet blevet bedre og hurtigere på 
grund af sygeplejerskerne på plejecentret.

CASE

I AALBORG KOMMUNE ER SYGEPLEJERSKER 
MED TIL AT REDUCERE FEJL
Der er ansat 11 sygeplejersker til at hjælpe Aalborg Kommunes 
plejecentre. De særlige sygeplejersker arbejder på tværs af 
flere plejecentre og bistår i dagtimerne social- og sundheds-
medarbejdere, der varetager den daglige pleje af beboerne. 
Sygeplejerskerne styrker patientsikkerheden og dokumenta-
tionen, så beboerne får den rette pleje og behandling. De har 
fokus på medicinhåndtering, dokumentation, kvalitetssikring, 
patientsikkerhed og undervisning af personalet. Ansættelsen 
af sygeplejerskerne har været et af flere medvirkende tiltag 
til, at antallet af fejl og krav om ændringer fra embedslæger-
nes tilsyn er faldet drastisk fra 458 i 2012 til 122 i 2014.
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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 eller standarder. 
Det kræver flere sundhedsfaglige medarbejdere, der har en 
relevant uddannelse, der matcher kommunernes sundheds-
opgaver. ”

KL’s pjece ”Det nære sundhedsvæsen”, 2012

UDDANNET PERSONALE PÅ ALLE NIVEAUER
For at kunne leve op til kravet om at løfte de komplekse problemstillinger 
omkring beboerne, skal personalet på plejecentre være veluddannede.

Konkret foreslår Dansk Sygeplejeråd:
• Beslutningstagere i kommunerne sikrer en personalesammensætning 

og kompetenceudvikling, der tager udgangspunkt i beboerens behov
• Personalets videre- og efteruddannelse opprioriteres, så personalets 

kompetencer matcher fremtidige udfordringer
• Sygeplejersker med specialistfunktion får specialuddannelse
• Plejepersonalet er ajour med viden inden for geriatri og gerontologi
• Der prioriteres tværfaglige dialogfora for personalet til plejefaglige 

og etiske refleksioner i hverdagen.

Kommuner har brug for sygeplejersker 

CASE

LEDER: SYGEPLEJERSKER GIVER ET ANDET NIVEAU PÅ PLEJECENTRENE
Plejecenterleder for Leve- Bomiljø Abildparken i Frederikshavn vil ikke gå på kompromis med at have sygeplejersker ansat. Uden dem mener 
Ulla Birkelyng, at kvaliteten ville falde, da de er uddannet på et højt fagligt niveau. På plejecentret er der tilknyttet sygeplejersker til hvert hus, 
og de bliver flittigt brugt af resten af personalet. Der er flere eksempler, hvor borgerne bliver udskrevet fra sygehuset eller et aflastningsop-
hold og kommer retur til plejecentret med noget medicin, som social- og sundhedsassistenten har svært ved at gennemskue. Det kan være 
medicinenhederne, der skal omregnes, hvor der er brug for sygeplejerskernes kompetencer for at sikre, at borgeren får den rette dosis.
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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 pleje og behandling 
uden unødige gener for beboeren.

Konkret foreslår Dansk Sygeplejeråd at:
• Hvert plejecenter får en fasttilknyttet læge
• Der udarbejdes samarbejdsaftaler med egen læge om 

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

CASE

LÆGERNE KENDER SYGEPLEJERSKEN PÅ TERNDRUP ÆLDRECENTER
I Terndrup i Rebild Kommune har de praktiserende læger et godt samarbejde med sygeplejersken på ældrecentret.
- Jeg kan nemmere komme i kontakt med lægerne, fordi vi kender hinanden. Vi ser hinanden, når de kommer her på centret, og vi taler i 
telefon sammen, når en beboer er dårlig, fortæller sygeplejerske Mai Vestergaard.
Hun har fået et meget ligeværdigt samarbejde med lægerne, som drager nytte af hendes sygeplejefaglige viden samt kendskab til 
beboerne.

FASTTILKNYTTET  
LÆGER PÅ PLEJEBOLIGCENTRENE

I 2014 udgave Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 
evalueringsrapporten om faste læger på plejecentrene. Pro-
jektet gik ud på at tilknytte en fast læge på syv plejecentre. 
Lægen skulle dels varetage opgaver omkring den enkelte 
beboer, og dels deltage i rådgivning og faglig sparring med 
personalet på plejecentret.

Evalueringen af projektet viser:
• Færre forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og 

korttidsindlæggelser
• Antallet af kontakter til lægevagten faldt
• Reduktion i receptpligtig medicin. Bedre kommunikation 

og samarbejde mellem læge og plejepersonalet.

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

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, ”Evaluering af 
fasttilknyttet læger på plejecentre”, København 2014
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KORREKT MEDICINHÅNDTERING
En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at der stadig sker alt for mange 
medicineringsfejl på landets plejecentre. Mange beboere på plejecentrene 
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 Dansk Sygeplejeråd at:
• Alle kommuner etablerer en robust kvalitetsorganisation der sikrer, 

at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for delegering og medicinhånd-
tering følges overalt i kommunen, hvor der foregår medicinhåndtering 

• Kommunerne understøtter et samarbejde mellem farmaceuter, egen 
læge og sygeplejersker på plejecentre om systematisk medicin- 
gennemgang for beboere med behov for dette 

• Relevante faggrupper efteruddannes og kontinuerligt får ajourført 
viden om korrekt medicinhåndtering.

CASE

SYGEPLEJERSKER HJÆLPER MED AT 
REDUCERE MEDICINFEJL
I Aalborg Kommune er særlige sygeplejersker med til at sikre, at 
plejehjemsbeboere får den rette medicin. Siden 2013 har den, 
der doserer medicinen, blandt andet fået et egenkontrolskema, 
som sygeplejerskerne er med til at implementere. 
Det afhjælper både mindre fejl – eksempelvis: er der skrevet 
dato på øjendråber, når der er taget hul på dem? 
Stemmer antallet af tabletter? Og står der korrekt CPR-nummer 
på alle medicinæsker? Men det hjælper også til at give det store 
overblik, når det bliver brugt hver 14. dag. Der bliver blandt 
andet reflekteret over ændringer i beboernes helbredstilstand 
og kontrolleret at aftaler fra lægen bliver overholdt.
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ET GODT HJEM   
– DEN SIDSTE DEL AF LIVET

TEKNOLOGI OG FACILITETER UNDERSTØTTER  
BEBOERENS FRIHED
Indretningen på et plejecenter skal afspejle et hjemligt miljø for beboe-
ren. 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 Dansk Sygeplejeråd at: 
• Beboeres og personales viden, ønsker og holdninger sammen med 

forskningsmæssig viden bliver inddraget, når der bygges nye pleje-
centre

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

• Plejecentre bygges med overnatningsmuligheder for pårørende.

Et plejecenter er først og fremmest et hjem, hvor livet skal leves - med 
og på trods af sygdom, fysisk og mental svækkelse. Et plejeboligcenter 
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 
plejecenter skal derfor indrettes med respekt for den enkelte og samti-
dig kunne sikre både høj kvalitet og tryghed.

Et godt hjem i den sidste del af livet stiller følgende krav til pleje-
centret:
• Teknologi og faciliteter understøtter beboerens frihed
• Personalet understøtter beboerens selvbestemmelse
• Plejecentre drives med respekt for livskvalitet
• Styrket indsats over for demenssygdomme
• Flere palliative kompetencer. 
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CASE

PLEJEHJEM MINDSKER URINVEJSINFEKTIONER
På Plejehjemmet Sofiegården i Aalborg oplever de 80 procent 
færre urinvejsinfektioner end tidligere efter hjælp fra syge- 
plejersker. Sygeplejerskerne hjalp blandt andet ved at hænge 
en forbedringstavle op på gangen, hvor personalet blandt 
andet kunne registrere, hvor mange dage der var gået siden 
sidste infektion. Ved hjælp af det konstante fokus på urinvej-
sinfektioner, undervisning om bedre hygiejne og generelle 
rutineændringer formåede plejehjemmet at have 150 dage i 
træk uden én eneste infektion.
- Nogle ældre dør af at have en urinvejsinfektion. 
De kan blive konfuse og falde og blive indlagt på sygehuset 
– det vil vi gerne forhindre. Beboerne skal have en ordentlig 
livskvalitet uden smerter og måske diarre på grund af medi-
cinen. Det er ofte unødvendigt, siger kontinenssygeplejerske 
Karen Weinreich Christensen, som er en af de sygeplejersker, 
som hjælper plejehjemmet.

VÆRDIG ÆLDREPLEJE
FOA, Dansk Sygeplejeråd og Ældre Sagen har, med inspiration i den 
norske værdighedsgaranti, identificeret 10 elementer, som vi mener, 
er et værdigt tilbud om ældrepleje. Elementerne udgør nogle over-
ordnede rammer for ældreplejen.

• En bolig, der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab 
• Mulighed for at komme ud 
• Mulighed for at være velsoigneret og klædt, som man ønsker 
• Varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til  

at spise 
• Lindrende behandling og en værdig død 
• Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp,  

når der er behov for det 
• Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, 

pleje og behandling 
• Mulighed for at bevare egen døgnrytme 
• Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre 
• Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling. 

Vores mål er, at der skabes en ældrepleje i Danmark, hvor værdighed er 
den røde tråd, der strækker sig helt fra det øverste lovgivende niveau til 
det konkrete møde mellem personale, ældre og pårørende.
Pleje og omsorg til svækkede ældre skal indrettes således, at det er 
muligt at leve et værdigt og meningsfuldt liv og føle sig godt tilpas,  
selv om man er afhængig af hjælp fra andre. 
Pleje, omsorg og behandling til svækkede ældre skal gives på en måde, 
så den enkelte oplever at blive inddraget, at have selvbestemmelse,  
at blive respekteret som menneske og føler tryghed og meningsfuldhed.
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PLEJECENTRE MED RESPEKT FOR BEBOERENS 
LIVSKVALITET 
Kommunernes bør drive plejecentre med respekt for mennesket, der bor 
der, og personalet, der arbejder der. Kortsigtede økonomiske bespar- 
elser, som ikke tager højde for dette, vil koste mere – både økonomisk 
og menneskeligt. Beboeren skal have selvbestemmelse over egen pleje, 
behandling, rehabilitering, rutiner og hverdag. Det kræver åbenhed  
og prioritering af inddragelse som et kerneområde i plejecentret. 

Konkret foreslår Dansk Sygeplejeråd at: 
• Kommunen kontinuerligt sikrer og følger op på rammerne for kvalitet 

og ordentlige arbejdsvilkår for personalet
• Kommunerne sikrer den rigtige bemanding døgnet rundt, så borgerens 

behov kan imødekommes 
• Der oprettes bruger- og pårørenderåd.
• Der skal være åbenhed i plejecentret om politikker, værdier og drift
• Den enkelte beboer får indflydelse på og kan deltage i aktiviteter, 

som er meningsfulde for den enkelte
• Beboerne tilbydes relevant rehabilitering.
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CASE

THISTED KOMMUNE SAMLER SINE DEMENTE
I Thisted Kommune har man samlet de demente borgere på 
to særlige demensplejehjem samt en skærmet enhed. På den 
måde har man også samlet det personale, som har særlige 
kompetencer og brænder for netop at arbejde med demente.
- Ved at samle demenspladserne har vi samlet fagligheden,  
siger sygeplejerske Yvonne Tilsted, som leder Områdecenter Sct. 
Thøgersgaard.Hun oplever, at de fire sygeplejersker hos hende 
samt det øvrige personale gør hinanden dygtigere, da de er 
samlet om den fælles lyst til at arbejde med demente hver dag. 
Dermed skaber de også livskvalitet for beboerne ved for eksem-
pel at holde en stor julefrokost, som giver glæde i nuet, selv om 
den er glemt dagen efter. Men glæden bliver siddende i kroppen.

Et godt hjem - den sidste del af livet 

TAL DER TALER

• I dag lever op imod 90.000 med demens i Danmark
• 400.000 danskere er pårørende til en person med demens
• Demens er den 5. mest dødelige sygdom i Danmark
• Hver tredje time dør en dansker af demens
• Der dør over dobbelt så mange danskere af en demens-

sygdom som af diabetes
• Om 25 år vil være op imod 165.000 personer med demens. 

Alene de sidste 10 år er antallet, der dør af demenssyg-
domme, fordoblet

• De samlede omkostninger forventes at stige fra ca. 16 
mia. i 2015 til ca. 33 mia. kr. i 2040

STYRKET INDSATS OVER FOR DEMENSSYGDOMME
Demenssygdomme kan ramme os alle. Omkring 90.000 mennesker i 
Danmark har en demenssygdom og prognoser viser, at i 2040 vil dette 
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 mere viden om demens. 
Det er nødvendigt, at plejecentrene indrettes særligt til borgere med 
en demenssygdom, og at personalet har viden om demenssygdomme, 
socialpædagogik, teknologiske hjælpemidler, samt viden om etik og jura, 
så beboernes behov for hjælp og omsorg dækkes.

Konkret foreslår Dansk Sygeplejeråd at:
• Personalet på plejecentre kontinuerligt får ajourført viden om demens 
• Der ansættes sygeplejersker med særlig viden og uddannelse inden 

for demens på plejecentrene
• Borgere med demenssygdomme forskånes for indlæggelser.   

Hospitalets services bør i videst muligt omfang foregå hjemme hos 
beboeren 

• Beboere med demenssygdomme bliver fulgt af pårørende eller per-
sonale, hvis de skal indlægges på hospitalet.

• Der indrettes flere plejeboliger til borgere med demenssygdomme 
- særligt er der behov for enheder med fokus på alkoholrelateret 
demens og gerontopsykiatri.

DEMENSALLIANCENS VISION OG MÅL
Ældre Sagen, FOA, PenSam, Alzheimerforeningen og Dansk Sygeplejeråd 
har dannet Demensalliancen med en fælles vision:
• Ingen skal være alene med demens i Danmark
• En investering i et godt og værdigt liv for personer med demens  

og deres pårørende
• Danmark skal gå forrest og være et demonstrationsland på demens-

området.
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FLERE PALLIATIVE KOMPETENCER PÅ PLEJECENTRE
Plejecentret er ofte beboerens sidste hjem inden livets afslutning. 
Den bedst mulige afslutning på livet for den døende beboer er meget 
vigtig og en central opgave på plejecentret. Det kræver en bred viden 
om palliation – pleje og lindring af døende. Personalet skal åbent 
kunne tage dialogen med beboere og pårørende, kunne håndtere 
dilemmaer og svære beslutninger, samt have handlekompetence til at 
give lindrende pleje.

PALLIATIV INDSATS I PLEJEBOLIGCENTRE 
ER UTILSTRÆKKELIG

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

Joritt Tellervo, Palliativt Videncenter,  
Tidsskriftet Sygeplejersken nr 3/2015

CASE

FLERE SYGEPLEJERSKER GIVER FLERE PALLI-
ATIVE KOMPETENCER
En del af de terminale beboere på pleje- og rehabiliterings-
centret Kastaniegården i Frederikshavn vil ikke på hospice 
– de vil blive på centret. Her har de i løbet af 2015 ansat 
flere sygeplejersker, hvilket blandt andet gør, at beboerne 
kan få en bedre palliativ behandling. Terminale beboere er 
mere komplekse at pleje, så på Kastaniegården er der altid 
en sygeplejerske inde over. Centrets sygeplejersker, som 
døgnbemander stedet, arbejder sammen med det palliative 
team, hospice og de praktiserende læger.

Konkret forslår Dansk Sygeplejeråd at:
• Beboere og pårørende tilbydes en samtale om livstestamente,  

genoplivning og en værdig afslutning på livet
• Der samarbejdes systematisk med egen læge om beboernes ønsker 

til en værdig afslutning på livet
• Personalets viden og kompetencer inden for palliation prioriteres 

højt
• Der er mulighed for at sygeplejersker er tilstede ved den terminale 

pleje af beboere.
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PÅRØRENDE OG FRIVILLIGE    
– STØTTE I ALDERDOMMEN 
I fremtiden vil der være flere ældre mennesker 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 der 
ofte som en uundværlig støtte i hverdagen. Men de pårørende og fri-
villige må aldrig komme til at stå med ansvaret for opgaver, som kræver 
professionelle kompetencer. 

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

Konkret anbefaler Dansk Sygeplejeråd at:
• Pårørende opfattes som en aktiv del af beboerens liv og de er  

personer, som skal inviteres ind i dette liv
• Der er mulighed for overnatning for pårørende på plejecentret
• Der tilbydes støtte og vejledning til pårørende.

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE, 
LOKALE NETVÆRK OG NABOER 
De 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.

Konkret anbefaler Dansk Sygeplejeråd at:
• Beboerne, pårørende og personale inddrages i beslutninger, hvor 

det aftales, hvordan frivillige netværk og naboer skal være en del af 
plejecentrets hverdag 

• Plejecentret anvender anbefalinger og principper fra folderen ”Af-
taler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor. ” Aftalen er 
indgået af faglige organisationer og Frivilligt Forum.

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 rickshaw-cyklister 
tilbyder cykel- ture til landets plejecentre – blandt andet i 
Jammerbugt, Hjørring, Morsø, Vesthimmerland, Frederikshavn, 
Aalborg og Læsø kommuner.  Dermed bliver der skabt stærke 
fællesskaber mellem beboere, pårørende, medarbejdere og 
de frivillige cyklister. Initiativet betyder,  at de ældre oplever 
større mobilitet og fornyede muligheder for at tage del i livet. 
’Cykling uden alder’ nedbringer risikoen for ensomhed  
og lægger en sund afstand til sygdom og handicaps.

CASE

DET EKSTRA KRYDDERI PÅ PLEJECENTRET
De frivillige er blevet en del af hverdagen for både beboerne og personalet på Plejecenter Åglimt i Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune. 
De sørger for, at der er mere tid til musikunderholdning, kortspil og lange snakke med beboerne – de giver det ekstra krydderi, som sygeplejer- 
skerne på plejecentret siger. De frivillige overtager aldrig fagpersonalets arbejde, men kan erstatte pårørende, som ikke har mulighed for at 
besøge så ofte.
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PLEJECENTRE ER FREMTIDENS 
ATTRAKTIVE  ARBEJDSPLADSER 

PLEJECENTRE ER FREMTIDENS ATTRAKTIVE  
ARBEJDSPLADSER 
Det er kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af ældreplejen 
på plejecentre er i top. Det kræver, at kommunens ansatte i ældreplejen 
arbejder ud fra bedst tilgængelig viden. Det kræver også, at plejecentrene 
er arbejdspladser, der kan rekruttere og fastholde personale. 

Politisk handler det om at sikre: 
• Mere forskning og viden om livet på plejecentre
• At plejecentre er vigtige uddannelsessteder
• At plejecentre er attraktive arbejdspladser
• At faglig ledelse og faglige fællesskaber fastholder sygeplejersker 

MERE FORSKNING OG VIDEN OM PLEJECENTRE 
Der mangler generelt systematisk indsamling af viden og forskning om 
plejen og det levede liv på plejecentre. Selvom der for tiden genereres 
megen viden på plejecentrene, så deles de gode erfaringer ikke systema-
tisk og effektivt. 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 k an leve op til forpligtelserne 
til at producere forskningsmæssig viden som udgangspunkt for udvik-
ling af pleje og behandling på plejecentrene. 

Konkret anbefaler Dansk sygeplejeråd at:
• Kommuner samarbejder med hinanden på tværs med universiteter 

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

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

• Kommunerne sørger for at gøre den internationale forsknings 
baserede viden tilgængelig for sygeplejersker ved at abonnere på 
forskningsbibliotekernes databaser.
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CASE

PRAKTIK PÅ PLEJECENTER GAV PLADS OG RO 
TIL EGNE ERFARINGER
I første omgang blev sygeplejestuderende Marie Louise Vejby 
skuffet over at skulle i praktik på Ældrecenter Mariebo i Tversted 
i Hjørring Kommune. Men hun endte med at føle, at hun fik 
den bedste praktik med plads og ro til, at hun kunne lære den 
grundlæggende sygepleje og gøre sine egne erfaringer.
- En kæmpe fordel ved at være på et plejecenter er, at man har 
mulighed for at se virkningen af det, man gør, og kan følge det 
til dørs, fortæller Marie Louise Vejby og tilføjer:
- Den del manglede flere af mine medstuderende, som var i prak-
tik på sygehuse, hvor patienterne røg fra en afdeling til en anden.

CASE

PLEJECENTERPERSONALE LÆRER AF AT HAVE SYGEPLEJESTUDERENDE
Ældrecentret Vesterlund i Hjørring har siden 2012 haft sygeplejestuderende i praktik hos sig.
- Det har været rigtig lærerigt for eleverne, men i høj grad også for os – det, at skulle stå til regnskab for alt hvad man gør og kunne svare på 
spørgsmål, gør, at vi selv bliver mere reflekterende i vores arbejde, forklarer sygeplejerske og afdelingsleder Lone Nejsum. Hun fortæller, at 
eleverne får en kontinuitet i at kunne følge patienterne og også får kompleksiteten, da plejehjemsbeboere i dag er meget plejekrævende og 
ofte demente.

PLEJECENTRE ER VIGTIGE UDDANNELSESSTEDER
Plejecentre er vigtige uddannelsessteder for sygeplejestuderende.  
Her kan de studerende få kendskab til sammenhæng i sundhedsvæsnet 
og få et vigtigt indblik i ældres liv og hverdag, lære om geriatri og geron-
tologi, grundlæggende sygepleje, koordinering og ledelse af sygeplejen. 
Med flere sygeplejestuderende på plejecentrene øger kommunerne 
muligheden for at rekruttere sygeplejersker i fremtiden.

Konkret foreslår Dansk Sygeplejeråd at: 
• Kommunerne tager større ansvar for at løfte uddannelsesforpligtig- 

elsen af sygeplejersker 
• Der oprettes flere studiepladser på plejecentre, så de sygepleje- 

studerende får kendskab til praksis og de komplekse forløb og 
sammenhænge.

• Studerende fortrinsvis følger sygeplejersker, da disse er rolle- 
modeler for udøvelsen af sygeplejefagligheden på det pågældende 
uddannelsessted.
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CASE

SYGEPLEJEFAGLIGE LEDERE SIKRER KVAL-
ITET I PLEJEN
I Hjørring Kommune er samtlige faglige ledere på plejecentre-
ne – med en enkelt undtagelse – sygeplejersker. Det resulterer 
blandt andet i, at der næsten ingen fejl er, når embedslægerne 
kommer på kontrolbesøg, hvilket de derfor ikke behøver gøre 
hvert år. Områdeleder for ældrecentrene i Hjørring Kommune, 
Jette Pedersen, kan se, hvor vigtigt det er at have sygepleje-
faglige ledere:
- De sparrer med sygeplejerskerne, er altid på forkant med, 
hvad der sker på centrene og sikrer, at der er fokus på kvalitet i 
plejen, medicinhåndteringen og så videre, fortæller hun.

CASE

PLEJECENTRE BLIVER MERE ATTRAKTIVE 
FOR SYGEPLEJERSKER
Da beboere på plejecentre i dag er meget mere komplekse 
at behandle og pleje, er arbejdet på plejecentrene derfor 
blevet mere udfordrende, og det er med til at gøre det mere 
attraktivt for sygeplejersker. Det oplever de blandt andet på 
Ældrecentret Rosengården i Sæby i Frederikshavn Kommune. 
Her er sygeplejerske Anna Damsgård glad for at kunne bruge 
sin viden til blandt andet at sørge for, at demente er ordent-
ligt smertedækkede, selv om de ikke kan fortælle om deres 
smerter – og så giver det hende positive oplevelser at kende 
den enkelte beboer.

PLEJECENTRE 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 sund-
hedsvæsen. Ældreplejen er fagligt udfordrende og et interessant 
arbejdsfelt for sygeplejersker. Kommunerne må understøtte, at der er 
høj faglighed i ældreplejen og dermed tilbyde sygeplejersker interes-
sante, faglige udfordringer. 

Konkret foreslår Dansk Sygeplejeråd at:
• Nyuddannede sygeplejersker på plejecentre sikres grundig introduk-

tion og daglig sparring med erfarne sygeplejersker
• Der etableres uddannelsesstillinger og rotationsstillinger for syge-

plejersker mellem plejecentre, hjemmesygeplejen, rehabiliterings-
centre og hospitaler for at øge kendskab til kommunens tilbud og 
skabe bedre sammenhænge for beboere

• Der tilbydes relevant efter- og videreuddannelse på diplom-,  
kandidat- og masterniveau til sygeplejersker

• Der etableres en specialuddannelse målrettet kommunal sygepleje.

FAGLIG LEDELSE OG FAGLIGE FÆLLESSKABER  
FASTHOLDER SYGEPLEJERSKER
Forandringerne i sundhedsvæsnet fordrer, at kommunerne opruster på 
de faglige kompetencer blandt de sundhedsprofessionelle, og det stiller 
nye krav til, at der er professionel sygeplejefaglig ledelse, som kan lede, 
udvikle, koordinere og forankre kvaliteten i den sygeplejefaglige indsats 
til gavn for borgerne. Sundhedsstyrelsens årlige kontrol medfører ofte 
anbefalinger, der kun kan gennemføres, hvis der er sygeplejerfaglig 
ledelse til at forankre den sygeplejefaglige kvalitet.
Disse vilkår betyder, at de faglige udfordringer øges og medvirker til at 
gøre plejecentre til attraktive arbejdspladser for sygeplejersker, hvor 
faglige fællesskaber kan understøtte rekruttering og fastholdelse, som 
også den sygeplejefaglige ledelse kan.

Konkret anbefaler Dansk Sygeplejeråd at: 
• Der er sygeplejefaglig ledelse på plejecentret, som kan udvikle  

og sikre høj faglighed og kvalitet i plejen på plejecentret
• Der etableres faglige miljøer til refleksion, sparring og faglig 

udvikling.
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HØJ KVALITET 
PÅ PLEJECENTRE 
NYE TIDER PÅ PLEJECENTRENE
Før i tiden kunne beboere på plejecentrene selv tage bussen til byen og 
klare mere selv. I dag er flere beboere meget syge, svage og har kom-
plekse plejebehov. 

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 på plejecentre betyder det, at 
personalet omkring dem skal være rustet til udviklingen. 

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

de seneste to år. Den udvikling må ikke forsætte. Plejecentre 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 plejecenter 
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 Sygeplejeråds anbefalinger til at opnå høj kvalitet på 
plejecentre. Har du spørgsmål, eller vil du i dialog med os om disse  
anbefalinger, er du velkommen til at kontakte  nordjylland@dsr.dk
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