
 

 
 

Huskeliste når normeringen  
skal fastsættes 

 
 

1. Der skal være tilstrækkeligt personale til rettidigt at kunne hjælpe dem, der skal 
have hjælp til at spise, hjælp til toiletbesøg i tide, nødvendigt bleskift, hjælp til at 
komme op ad sengen mv.  

 

2. Trivsel, sundhed og livsglæde hænger sammen med tryghed, følelsen af at være 
’hjemme’ og at have gode sociale relationer. At kunne komme udenfor er en 
menneskeret. Derfor skal der være tilstrækkeligt personale til at beboerne kan leve 
et liv, der opfylder disse behov.  

 

3. Medicinfejl skal undgås. Det kræver personale, der har den nødvendige tid til 
opgaven. 

 

4. Beboere på plejehjem har i dag ofte mange samtidige sygdomme, flere 
indlæggelser, flere kontakter til egen læge og højere medicinforbrug end deres 
jævnaldrende. Samtidig udskrives de tidligere efter indlæggelser, hvorfor 
plejehjemmene skal varetage opgaver, der tidligere blev håndteret på sygehusene.  

Derfor skal der være tilstrækkeligt og veluddannet personale, der kan sikre tidlig 
opsporing og behandling, så forværring og behov for smertelindring ikke overses.  

 

5. Samarbejdet med pårørende skal prioriteres, så pårørende bliver inddraget i 
tilrettelæggelsen af plejen og omsorgen. Ledelsen skal prioritere dette arbejde, og 
personalet skal have den nødvendige tid til løbende at have en åben og respektfuld 
dialog med de pårørende. 

 

6. Døende beboere skal i den sidste tid være omgivet af personale med den nødvendige 
viden om og tid til nærvær, omsorg og lindring (palliation). 
 

7. Brandsikkerhed. Det skal være en selvfølge, at brandsikkerheden er i top på alle 
plejehjem og lever op til alle krav. Der skal være tilstrækkeligt personale til stede til 
at kunne evakuere beboere og forhindre brandspredning, hvis uheldet er ude. 
 

8. Der skal være personale nok til stede, så man kan leve op til Servicelovens 
bestemmelser om magtanvendelse. Dvs. at der skal arbejdes forebyggende, så brug 
af magtanvendelse i videst muligt omfang kan undgås. En potentiel konflikt kan ofte 
nedtrappes med en indsats fra et kompetent personale.  

 

 
Kontakt Ældre Sagen Presse på tlf. 7020 3031 for yderligere oplysninger. 

 


