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TRYGHED PÅ PLEJEHJEMMET

Pårørende skal med ro i maven kunne sende deres kære på plejehjem. Ældre skal sikres, at det, der ofte er deres 
sidste hjem, er et trygt et af slagsen, hvor man får den hjælp og pleje, man har behov for, og hvor man behandles 

med værdighed og respekt. Et plejehjem er nemlig først og fremmest de ældres hjem.

For Dansk Folkeparti har de ældres ve og vel altid været en mærkesag. Det gælder også på plejehjemmene. Rigtig 
mange plejehjem gør det godt, og personalet brænder for deres job. Desværre har vi også set eksempler på det 

modsatte. Vi husker alle dokumentaren om Else, der på et plejehjem i Aarhus blev behandlet helt umenneskeligt. Det 
er ikke godt nok – og må ikke gentage sig. 

Det skal være trygt at blive ældre i Danmark - og man skal kunne regne med en ældrepleje af høj kvalitet.

Med dette udspil vil Dansk Folkeparti sikre plejehjem, som man trygt kan sende sine kære på, og hvor man som ældre 
kan leve et godt, trygt og meningsfuldt liv. 

Otte konkrete forslag

1. Bedre tilsyn og klagemuligheder

Dansk Folkeparti foreslår:

• Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn skal permanentgøres. Samtidig skal tilsynet tilføres flere midler, så 

  antallet af uanmeldte tilsynsbesøg kan øges. Hermed vil flere plejeenheder kunne få besøg af tilsynet. 

• Der skal gøres en ekstraordinær indsats for at tydeliggøre muligheden for at indgive en  

  bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det opleves at en ældre medborger udsættes 

  for omsorgssvigt 

• Kommunernes whistleblowerordninger skal også kunne anvendes af borgere og pårørende, der anonymt skal  

 kunne henvende sig med bekymringer om omsorgssvigt eller andet på landets plejehjem.

2. Minimumsstandarder og minimumsnormeringer

Der er behov for at sikre ældreplejen mod kommunale nedskæringer, så medarbejderne har mulighed for at udøve 

den omsorg og pleje, som de ældre borgere har behov for. Herudover bør det sikres, at det ikke er dit postnummer, 
der afgør, hvilken service du kan forvente, når du bliver ældre.

Dansk Folkeparti foreslår: 

• Der indføres nationale minimumstandarder på ældreområdet – herunder på plejehjemmene. Dette 

  skal sikre et ensartet højt kommunalt serviceniveau, hvad angår muligheden for bad, rengøring mv. De 

  konkrete minimumsstandarder skal tilrettelægges i samarbejde med de relevante interessenter på området.

• Der indføres minimumsnormeringer på landets plejehjem, som det kendes fra daginstitutionerne. 
  Minimumsnormeringerne skal sikre et tilstrækkeligt antal medarbejdere pr. beboer i både dags-, aften- og 

  nattetimerne. De konkrete normeringer fastlægges i samarbejde med de relevante interessenter på området.

3. Plejehjemsbestyrelser

Beboere og deres pårørende skal sikres større indflydelse på og indsigt i de beslutninger, der træffes på det enkelte 
plejehjem. Det er deres dagligdag og hjem det handler om. 

Dansk Folkeparti foreslår derfor: 

• At der oprettes plejehjemsbestyrelser i tilknytning til det enkelte plejehjem. Bestyrelsen skal bestå af 
  ledelsen, medarbejderrepræsentanter, beboere og pårørende. Hertil kan eksempelvis lokale ildsjæle være en 

  del af bestyrelsen. 



4. Plejehjemslæger

Plejehjemslæger giver færre indlæggelser, bedre styr på medicinen og bedre kontakt mellem borger, personale og 

læge. Derfor skal ordningen hurtigst muligt udbredes til alle plejehjem i Danmark. Det kræver, at de praktiserende 
læger ved, at ordningen eksisterer og hvad den indebærer. Herudover skal der uddannes flere praktiserende læger. 
Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Dansk Folkeparti vil derfor øge praktiserende lægers incitament til at 
blive plejehjemslæge.

  

Dansk Folkeparti foreslår:

• Der afsættes en treårig pulje på 50 millioner årligt, som kommunerne kan søge til at udbrede viden og 

  information om plejehjemslægeordningen samt sikre yderligere økonomisk incitament til de praktiserende 

  læger, for at få dem til at træde ind i ordningen. 

5. Mere personale 

Der mangler personale på ældreområdet. Det skal der gøres noget ved. Det skal være attraktivt at arbejde i 
ældresektoren. Derfor skal arbejdsvilkårene i ældresektoren være bedre end i dag. Herunder skal der gøres noget ved 
bureaukratiet. 

Men vi skal også se på de forslag, der ligger lige for ift. sikre, at opgaverne løses bedst muligt, så der frigøres 
medarbejdere til ældreområdet og herunder til plejehjemmene.
Dansk Folkeparti foreslår: 

• Lad apotekerne maskinindpakke medicindoser, frem for at sygeplejersker og SOSU’er, skal bruge deres 

  arbejdstid på manuelt at putte piller i dosis-æsker. Dette vil kunne frigøre 850 årsværk.1  

• Der arbejder mange sundhedsprofessionelle i den kommunale visitation. Dansk Folkeparti mener, der skal 
  ses på hvor meget af visitationen i kommunerne, der kan skæres væk. Man kan starte med at fjerne

 visitationen på hjælpemidler til under 5000 kroner. Ingen ældre efterspørger eksempelvis en rollator, hvis de 

  ikke har brug for den.

6. Køkken på alle plejehjem 

Mad betyder meget for de fleste mennesker og den rette ernæring er særlig vigtigt for ældre. En stor del af det, at 
et plejehjem føles som et hjem, er rammerne om måltiderne. Dansk Folkeparti mener, at de ældre skal kunne dufte 
maden og få mere valgfrihed og dialog om maden ved, at den produceres i et køkken på det enkelte plejehjem. 

Det foreslås derfor: 

• Alle plejehjem skal have eget køkken, hvor der produceres mad til de ældre. Der afsættes en pulje på 200 

  millioner kroner, som kommunerne kan søge til formålet. 

7. Bedre indblik i kvaliteten på plejehjem

Det er vigtigt, at de ældre har adgang til information om den oplevede kvalitet på det plejehjem, man skal have som 
sit måske sidste hjem. Eller som pårørende i forhold til, hvor det er, man sender sin kære hen. 
I dag findes plejehjemsoversigten, hvor en del informationer fremgår. Men man kan ikke få et tilstrækkeligt indblik i 
den oplevede kvalitet på det enkelte plejehjem. Dansk Folkeparti foreslår derfor: 

• At der måles på, hvordan borgerne og deres pårørende selv oplever kvaliteten af plejen på det enkelte 

  plejehjem. Målingerne skal fremgå af plejehjemsoversigten

• Der udvikles og indarbejdes yderligere konkrete kvalitetsindikatorer på plejehjemsoversigten.  Det kunne

 eksempelvis være i forhold til medicinforbrug. De konkrete indikatorer tilrettelægges med relevante 

  interessenter. 

1 https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/juni/dosispakket-medicin-frigiver-tid-til-kerneopgaven/



8. Plejehjem må holde kæledyr

Menneskets bedste ven bør selvfølgelig også være velkommen på danske plejehjem. Flere plejehjem har gode 

erfaringer med at holde kæledyr. De bidrager til god stemning, kan afhjælpe uro hos særligt demente og giver de 
ældre mulighed for at vise omsorg.

 Derfor skal der være mulighed for, at de danske plejehjem anskaffer sig en hund eller en kat, som kan gøre 
tilværelsen hyggeligere for de ældre. Naturligvis med respekt for de ældre, for hvem dyr ikke er sagen. 

9. Appendiks: Finansiering af de otte forslag 

Samlet set foreslås minimumsstandarderne og styrkelsen af ældrerettighederne forbedret med ca. 4 mia. kr. i alt.
For det første foreslås tiltagene delvist finansieret gennem en afskaffelse af det midlertidige børnetilskud, der blev 
indført med virkning fra 1. januar 2020 med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2019, og som løbende er blevet 
forlænget. 

Senest er det nuværende midlertidige børnetilskud videreført i kontanthjælpsaftalen fra i sommer i form af 
et permanent børnetillæg, som gives til alle forsørgere, der modtager SHO-ydelse eller er berørt af den nye 
indkomsttrappe. I finanslovsforslaget afsættes der 342,6 mio. kr. til det midlertidige børnetilskud.2  Der foreslås med 
udspillet, at pengene fremover kommer til at gå til finansiering af tiltagene på ældreområdet.

Endvidere foreslås tiltagene delvist finansieret gennem en besparelse af integrationsydelsen på ca. 500 mio. kr. Den 
samlede integrationsydelse løb i 2018 ifølge en analyse fra KL op i mere end 1,5 mia. kr.3 

Afslutningsvis foreslås, at udspillet finansieres delvist gennem en effektivisering af jobcentrene i form af bl.a. 
en besparelse på ca. 3 mia. kr. i alt, heraf 2 mia. kr. gennem afskaffelse af integrationsaktivering.4  Venstre5  og 

Socialdemokratiet6  har peget på, at der kan bespares ca. 3 til 4 mia. kr. gennem en reform af jobcentrene. 

2 Afsnit 17.61.08. Det midlertidige børnetilskud i Finanslovens 2023, https://fm.dk/media/26246/ffl23a17 

  pdf/. 
3 Hvad koster beskæftigelsesindsatsen, KL, 5. marts 2020, https://www.kl.dk/media/23561/analyse-hvad 

  koster-beskaeftigelsesindsatsen-og-hvad-bruges-pengene-paa.pdf/.
4 Ibid.
5 En ny og mere fri beskæftigelsesindsats, Venstre, https://www.venstre.dk/politik/venstres-politiske-udspil 
  en-ny-og-mere-fri-beskaeftigelsesindsats/.
6 S vil spare på jobcentre og give skattelettelser for milliarder i Jyllands-Posten, 12. oktober 2022, https:/ 

  jyllands-posten.dk/politik/ECE14476938/s-vil-spare-paa-jobcentre-og-give-skattelettelser-for-milliarder/.
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