
 

Resumé – Mere tid til velfærd  
 
 

 
Færre krav skal frigøre 285 millioner kroner på ældreområdet 

Medarbejderne i hjemmeplejen og i plejecentre skal bruge mindre tid på doku-
mentation og mere tid på at yde omsorg til de ældre. Kommunerne skal samtidig 
have større frihed til at tilrettelægge indsatsen over for de ældre. 

Regeringen præsenterer 8 forslag til, hvordan de statslige regler og krav på ældre-
området kan gøres enklere. Regeringen vil blandt andet: 

 Gøre plejeplaner frivillige, så sygeplejersker ansat ved plejecentre ikke 
skal bruge unødig tid på at dokumentere plejen af den enkelte beboer i 
både plejeplaner og sygeplejefaglige journaler. Forslaget vil gøre det muligt 
for kommunerne at omprioritere ca. 75.000 timer årligt. 

 Forenkle reglerne for visitation på ældreområdet ved at afskaffe de 
særlige krav til skriftlige afgørelser, der gælder i forbindelse med afgørelser 
om tildeling af hjælp til ældre. Det skal også være muligt for kommunerne 
at bevilge mere hjælp, uden at det kræver ny visitation Forslaget vil gøre 
det muligt for kommunerne at omprioritere ca. 170.000 timer årligt. 

 Gøre det frivilligt for kommunerne at gennemføre forebyggende 
hjemmebesøg Forslaget vil gøre det muligt for kommunerne at ompriori-
tere ca. 440.000 timer årligt. 

 Forenkle kravene til tilsyn, så det fremover er de almindelige regler for 
tilsyn på det sociale område, der gælder. Det vil gøre det muligt for kom-
munerne at målrette tilsynene og fokusere på de plejecentre, hvor der har 
været problemer.  

Forenklingsforslagene på ældreområdet vil i alt frigøre ressourcer svarende til ca. 
285 millioner kroner årligt fra 2011. Det svarer samlet set til 950.000 timer, som 
kan omprioriteres til andre opgaver.  

Kommuner, ledere og medarbejdere har bidraget 
Ca. 700 medarbejdere og ledere i hjemmeplejen, plejecentre og kommunale for-
valtninger har bidraget med forslag til, hvordan reglerne og dokumentationen på 
ældreområdet kan forenkles. Det har de gjort i spørgeskemaundersøgelser, inter-
views, fokusgrupper og landsdækkende konferencer. 

Læs mere i publikationen ”Mere tid til velfærd – Regeringens plan for mindre bureaukrati i 
kommuner og regioner ” eller på www.fm.dk/afbureaukratisering.  
 


