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Høring over udkast til bekendtgørelse om Plejehjemsoversigten 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i 
forbindelse med udkast til bekendtgørelse om Plejehjemsoversigten.   
 
Generelle kommentarer 
I forlængelse af vedtagelsen af etablering af en plejehjemsoversigt 
med oplysninger om plejecentre, plejehjem og friplejeboliger, falder 
det naturligt at samle oplysninger et og samme sted. Dette for at 
undgå dobbeltregistreringer og uhensigtsmæssig brug af tid.  
 
Dansk Sygeplejeråd vil dog gerne bemærke, at det er væsentligt og 
helt afgørende at alle de nødvendige oplysninger, som tidligere var til-
gængeligt på tilbudsportalen om plejehjem flyttes med over i pleje-
hjemsoversigten. Imidlertid ser det ud til at finde en væsentlig forrin-
gelse af plejehjemsoplysninger sted, da oplysningstyper jf. bekendt-
gørelsen om Plejehjemsoversigten hverken indeholder normeringer, 
oplysninger om repræsenterede faggrupper m.fl. Disse er helt cen-
trale informationer, da det giver et nationalt billede af tilstedeværelsen 
af de faglige kompetencer, der er tilknyttet plejecentre, plejehjem og 
friplejeboliger. Vi mener, at det er helt afgørende med gennemsigtig-
hed i forhold til, hvilken faglig kvalitet der er tilstede. Det bør uddybes 
i §8 afsnit 3c under faglig tilgang.  
 
Specifikke kommentarer 
Udover de oplysninger som lå i regi af tilbudsportalen mener vi der 
også er behov for følgende oplysninger i plejehjemsoversigten:  
 

- Hvorvidt det pågældende plejehjem har tilstedeværelse af sy-
geplejersker og på hvilke tider af døgnet, da dette har betyd-
ning for beboernes sundhed 

- Hvorvidt det pågældende plejehjem har tilknyttet specialise-
rede sygeplejeteams eller specialister  

- Oplysninger om det pågældende plejehjems fast tilknyttede 
plejecenterlæge 
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Side 2 af 2 

- Hvorvidt det pågældende plejehjem har særlige pladser til fx 
demente beboere, aflastningsmuligheder o. lign.  

- Hvorvidt det pågældende plejehjem har et beboerråd  
- Oplysninger om faglige kvalitetsmål der måler outcome af 

pleje og behandling - herunder brugertilfredshed, uhensigts-
mæssige indlæggelser m.v. 
 

Jeg har vedlagt Den Nationale Plejecenterundersøgelse, som DSR 
gennemførte i 2016 samt et argumentationspapir, som understøtter 
vores anbefalinger til hvad Plejehjemsoversigten bør indeholde.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Grete Christensen 
formand 


