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Høring over udkast til bekendtgørelse og tilhørende vejledning om mærk-
ning af demensegnede plejeboliger 

 

Dansk Erhverv har den 25. august modtaget udkast til bekendtgørelse og tilhørende vejledning 

om mærkning af demensegnede plejeboliger. 

 

Ved bekendtgørelsen indføres de nærmere regler og kriterier for en national mærkningsordning 

for demensegnede boliger som opfølgning på satspuljeaftalen for 2016-2019.  

 

Dansk Erhverv organiserer private og selvejende plejehjem efter § 192 i lov om social service og 

friplejeboliger efter lov om friplejeboliger. Mere end hver tiende plejehjem er i dag ikke-offentligt 

og leverer således et vigtigt bidrag til, at der eksisterer en levende mangfoldighed af kvalitetstil-

bud. Dansk Erhverv har på den baggrund følgende bemærkninger.  

 

 

Generelle bemærkninger  

Dansk Erhverv bakker op om intentionerne bag forslaget, som bidrager til at give særligt pårø-

rende bedre information til at vælge og orientere sig blandt mulige tilbud. Forslaget bidrager iso-

leret set til en styrket konkurrence på kvalitet, hvilket er positivt.   

 

Dansk Erhverv ser dog ikke forslaget som udtømmende for at tilvejebringe mere gennemsigtighed 

for borger og pårørende på plejehjemsområde. Konkret ønsker Dansk Erhverv, at mærkningen 

udvides til også at omfatte plejefaglige indikatorer, herunder medarbejdernes forståelse i vigtig-

heden af indretning og æstetik. Ligesom Dansk Erhverv ønsker langt mere gennemsigtighed i 

ventelister (på institutionsniveau) parallelt med flere plejefaglige indikatorer for kvalitet.   

 

Dansk Erhverv ønsker ikke, at det er en kommunal opgave at indberette mærkningen for ikke-of-

fentlige tilbud til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dette uddybes i afsnittet herunder, med speci-

fikke bemærkninger til udkastets enkelte dele.  
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Dansk Erhverv peger på, at hvorvidt flere af indikatorerne, der skal indberettes i forbindelse med 

mærkningen, er overholdt, let bliver skønsmæssig og en løs vurdering, hvilket risikerer at ud-

vande mærkningen. Det er dog konkret positivt, at der i udkastet til en vejledning henvises til 

SBI’s anvisninger.   

 

Specifikke bemærkninger 

 

Til § 3, stk. 2 – indberetning af mærkning 

Det fremgår af udkastets §3, stk. 2, at det er kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der 

skal indberette mærkningen af demensegnede boliger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når 

den, der driver de pågældende boliger, anmoder om dette. 

 

Dansk Erhverv ser dette, som et bureaukratiserede led, men også forkert, da eksempelvis pleje-

hjem efter lov om friplejeboliger netop sker uafhængigt af beliggenhedskommunen. Det bør være 

muligt for det enkelte plejehjem selv at indberette direkte til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.  

 

Alternativt anbefaler Dansk Erhverv, at det helt tydeligt fremgår, at det ikke er en kommunal 

myndighedsafgørelse, hvorvidt den ikke-offentlige leverandør af plejehjem kan mærkes dement-

egnet eller ej.    

 

Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for uddybningen af dette høringssvar. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Rasmus Larsen Lindblom  

Velfærdspolitisk fagchef 
 


