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Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. forslag til bekendtgørelse om 

plejehjemsoversigten 

 

Selveje Danmark har modtaget forslaget i høring, og har i den forbindelse følgende 

bemærkninger. 

 

Selveje Danmark er helt grundlæggende meget tilfredse med ønsket om at skabe en langt større 

gennemsigtighed og dermed også et bedre udgangspunkt for den enkelte ældre og dennes 

pårørende i forbindelse med indflytning i et plejehjem.  

 

Det skal dog bemærkes, at det at vælge, hvor man ønsker at bo, både handler om at bevæge sig i 

retning af det der fungerer, og om at fjerne sig fra det, der ikke fungerer. Helt overordnet giver 

den nye oversigt, jf. de oplysninger der følger af § 8, et godt billede af det der fungerer, men ikke 

noget særlig godt billede af det, der ikke fungerer. 

 

Der kan være en risiko for, at et ikke velfungerende plejehjem, kommer til at fremstå som 

velfungerende simpelthen fordi, der ikke stilles krav om oplysninger, der kunne afdække de 

problemer, der faktisk er. Selveje Danmark ønsker ikke at fremstille en offentlig gabestok, men 

omvendt så tjener oversigten jo kun reel værdi, hvis også problemer synliggøres. Det kunne ske, 

hvis bekendtgørelsens § 8, også stillede krav om, at man beskrev den personalemæssige 

sammensætning og f.eks. personaleomsætningen. Det sidste tal giver et ganske fint billede, af den 

trivsel personalet oplever på stedet. 

 

Bemærkninger til indholdet af bekendtgørelsen 

 

§§ 4 og 5, det er meget positivt, at der åbnes op for at de tilbud, der ikke er en del af den 

kommunale boligforsyning, selv skal forestå oprettelsen på oversigten. 

 

I forhold til § 4, bør det dog også være muligt, for det selvejende plejehjem med 

driftsoverenskomst selv at varetage oprettelsen. Årsagen er, at mange selvejende plejehjem har en 

klar egen identitet ligesom de kan være en del af organisationer som OK-fonden eller Danske 

Diakonhjem. De plejehjem og organisationer kan have et ønske om selv at beskrive det enkelte 

plejehjem, herunder at sikre, at dets egenart fremstår klar og tydelig.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet 
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Målet med oversigten er jo netop at skabe de bedste forudsætninger for den ældres frie valg, og 

det forudsætter en tydeliggørelse af det ”anderledes”. 

 

§ 8, bestemmelsen indeholder en lang række relevante oplysninger. Der er dog behov for en 

præcisering i forhold til § 8, nr. 3, e og g.  

 

I forhold til e, bør det understreges, at maden fremstilles fra bunden af på plejehjemmet i eget 

køkken, det er således ikke tilstrækkeligt, at der sker en mindre behandling af mad, der leveres 

udefra. Som punktet er formuleret vil den ældre have en forventning om, at der er tale om, at 

maden fremstilles på stedet. 

 

I forhold til g, så bør det afgørende være at oplyse om antallet af frivillige. Der er jo enorm forskel 

på at have et helt korps af frivillige, der inddrages aktivt i de løbende aktiviteter og så, at der to 

gange om måneden kommer en frivillig og klipper græs. Dette kunne løses ved, at der i 

forbindelse med afkrydsningsfeltet oprettes et felt, hvor man kort kan beskrive, hvordan de 

frivillige inddrages. 

 

Som ovenfor nævnt, bør § 8, udviddes med enkelte faktorer, der beskriver udfordringer, f.eks. et 

nøgletal om personalegennemstrømning. 

 

Selveje Danmark skal i øvrigt henvise til sine bemærkninger til det tidligere udsendte lovforslag 

om plejehjemsportalen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Jon Krog 

Branchedirektør, Selveje Danmark 


