
Høringssvar til 

Fremtidens plejeboliger 

 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland har med interesse læst Brønderslev 

Kommunes materiale til høringen om fremtidens plejeboliger – og vi sætter stor pris 

på at være involveret i arbejdet. 

 

Det er positivt, at der er udarbejdet fire principper som udgangspunkt for 

udarbejdelse og kvalificering af planen for fremtidens plejeboliger i Brønderslev 

Kommune. 

Vi er meget positive over, at I er opmærksomme på, at medarbejdernes kompetencer 

skal afspejle beboernes behov. Nutidens plejehjemsbeboere er mere pleje- og 

behandlingskrævende – og i fremtiden sikkert endnu mere end i dag, hvor presset på 

det nære sundhedsvæsen også vil mærkes på plejecentrene og 

beboersammensætningen. Derfor er vi glade for, at I er klar over, at det stiller større 

krav til de ansattes faglige kompetencer på centrene, og at et af de bærende principper 

netop er ’faglighed med fokus på borgerens behov’. 

Da vi anser netop ovenstående som det væsentligste princip af de udvalgte i 

høringsmaterialet, ser vi scenarie 4 og 5 som de bedste. 

 

Dansk Sygeplejeråd bakker op om jeres prioritering om at samle specialerne, så der 

max er to specialer pr. enhed. Det vil understøtte beboernes behov og mulighederne 

for at fokusere på de særlige kompetencer, som et speciale kræver af de ansatte. 

Dermed sikres de bedste muligheder for, at relevant viden og kompetencer blandt de 

ansatte er til stede – f.eks. i forhold til at styrke indsatsen for demente og skærmede 

pladser. 

 

Med udgangspunkt i Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til, hvordan man højner 

kvaliteten på plejecentre 

(https://dsr.dk/sites/default/files/192/hoej_kvalitet_i_plejeboligcentre.pdf), vil Dansk 

Sygeplejeråd i Nordjylland gerne kvalificere planen for fremtidens plejeboliger med 

følgende: 
 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at der ansættes flere sygeplejersker direkte på 

plejecentrene, så der er sygeplejersker til rådighed hele døgnet på alle 

plejecentre.  
 

Sygeplejersker på plejecentre bidrager bl.a. med at: 

- Opspore sygdom tidligt 

- Forebygge indlæggelser 

- Koordinere mellem hospital og egen læge 

https://dsr.dk/sites/default/files/192/hoej_kvalitet_i_plejeboligcentre.pdf


- Understøtte korrekt medicinhåndtering 

- Yde sygepleje til beboere med komplekse problemstillinger 

- Yde akut sygepleje 

 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at der er sygeplejefaglig ledelse på plejecentrene, 

som kan udvikle og sikre høj faglighed og kvalitet i plejen på centrene. 
 

I Hjørring Kommune er samtlige faglige ledere på plejecentrene – med en enkelt 

undtagelse – sygeplejersker. Det resulterer bl.a. i, at der næsten ingen fejl er, når 

embedslægerne kommer på kontrolbesøg – hvilket de derfor ikke behøver gøre hvert 

år. 

 

Dansk Sygeplejeråd anbefaler flere palliative kompetencer på plejecentrene, så 

der er fagpersoner med tilstrækkelig uddannelse til at håndtere komplekse eller 

alvorlige lidelser – og beboerne kan få den bedste pleje i den sidste tid, så 

indlæggelse kan undgås. 
 

Mange terminale plejehjemsbeboere vil gerne blive i deres vante trygge rammer, når 

de skal dø, men da de er mere komplekse at pleje, stiller det krav til 

plejecenterpersonalets faglige kompetencer. 

 

Dansk Sygeplejeråd står naturligvis til rådighed, hvis der er brug for at uddybe 

ovenstående anbefalinger - og hjælper altid gerne med mere viden om 

sygeplejersker på plejecentre. 

God arbejdslyst med det videre arbejde. 
 

På Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjyllands vegne, 

Kredsnæstformand Lene Holmberg Jensen 

 

 


