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Københavns Kommune, 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 
Sjællandsgade 40,  
2200 København N. 
 
 
 

 

 
HØRING OM PLAN FOR MIDLERTIDIGE DØGNPLADSER, 
SAMT UDFLYTNING OG LUKNING AF PLEJEHJEM. 
 
Østerbro Lokaludvalg har med stor interesse læst Sundhedsfor-
valtningens beskrivelser omkring midlertidige døgnpladser og lukning og 
flytning af plejehjem m.m. og har valgt at svare samlet omkring plejehjem og 
døgnpladserne. 
 
Lokaludvalget har ingen indsigelser mod den fysiske plan, som den finder 
meget ambitiøs og håber for forvaltningen, at den lykkes efter de beskrevne 
principper. 
 
Tankerne omkring tilknytning af lægekonsulent hilses velkomment, men der 
sættes spørgsmål ved om en ugentlig dag er nok, når man tager i betragtning 
at det drejer sig om ældre med en dårlig helbredsstatus. Det er især ønskeligt, 
at det bliver en lægekonsulent med stor focus og erfaring i ældres sygdomme. 
Som systemet er i dag, benytter man sig af egen læge, men denne kører ikke 
ud over 6 km. Derfor er det af allerstørste vigtighed at det iværksættes med 
en lægekonsulent. 
 
Omkring plejehjems lukninger ønsker Østerbro lokaludvalg at det i videst 
muligt omfang tilstræbes, at den atmosfære og intimitet, som findes på ikke 
tidssvarende plejehjem bliver videreført for beboerne, når disse flyttes andre 
steder hen.  
 
Herunder tænkes især på, at bibeholde velfungerende køkkener, som får ro-
sende omtale af plejehjemsbeboere, at disse køkkener ikke bare lukkes men, 
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at de bedste køkkener flytter med og videst muligt omfang med det persona-
le, som i dag står for maden.. 
 
Maden på et plejehjem og blandt syge har en endog enorm stor fylde i hver-
dagen. 
 
Til sidst vil Østerbro lokaludvalg nævne utilfredsheden med de fælles ret-
ningslinier omkring betalingen på 115 kr. i døgnet på døgnpladser.  
 
Lokaludvalget er bekymrede for, at dette vil skabe endnu større forskelle i de 
ældres liv og levned, da denne udgift ikke er helt ubetydelig for en folkepen-
sionist, som kun modtager den nøgne folkepension og det personlige tillæg.  
 
Det kan frygtes, at 65+årige fravælger et videre behandlingsforløb og udskri-
ves efter eget ønske til eget hjem, med deraf måske hyppigere indlæggelser 
på hospital, (hvor det jo er gratis at opholde sig endnu).  
 
 
 
Med venlig hilsen 
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Axel Thrige Laursen   Annette Hellmann 
ff. Østerbro Lokaludvalg  ff. Fagudvalget for sundhed og omsorg 


