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Att. Trafik-, bygge- og <boligstyrelsen, Info@tbst.dk og boligoekonomi@tbst.dk 
Vedr. journal nr. BO0106-00036 – Høring over udkast til bekendtgørelse om mærkning af 
demensegnede plejeboliger. 
 
DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelsen om 
mærkning af demensegnede boliger. 
DKDK finder at bekendtgørelsen er læselig og let tilgængelig, med et overskueligt skema med en tilhørende 
vejledning.  
DKDK har en enkelt nødvendighed, og et par ønsker: 
 
Det er nødvendigt,  

 At der i bekendtgørelsen er nedfældet en klar markering af hvem der skal foretage vurdering til 
mærkning af den demensegnede plejebolig (og hermed hvem der skal udfylde skemaet) og hvor ofte 
denne vurdering skal foretages for at opretholde sin mærkning (og hermed hvor ofte skemaet skal 
udfyldes). Hvis disse to forhold kommer på plads er ansvar og hvem der sikrer faglighed og 
ajourføring præciseret. 

 
Det er ønskeligt,  

 at det tydeligt fremgår i materialet at skema og vejledning er udarbejdet på baggrund af SBI-263 
anvisningen – hvor man kan søge yderligere informationer ift. at udfylde skemaet. En nem 
indgangsvinkel er, at bruge A3 oversigten, der ligger i vejledningen, om et overblik over hvor man 
skal finde de nøjagtige beskrivelser. DKDK har et bestyrelsesmedlem, der har arbejdet direkte med 
SBI-263 og finder den meget præcis og relevant og let at arbejde med. 

 at det klart markeres at vejledningen skal læses og følges for hvert punkt under udfyldning af 
skemaet. 

 Ved gennemlæsning af bekendtgørelse, skema og vejledning er DKDK blevet opmærksom på, at 
bestemmelserne om mærkning af plejeboligerne virker som om, at de er skrevet for borgere med en 
Alzheimer-demenssygdom.  
Mennesker med andre demenssygdomme (f.eks. frontaldemens) har andre behov, herunder behov 
for ro og ingen sansestimulation. Det virker som om borgere med andre typer sygdomme end 
alzheimer ikke er indtænkt i mærkningsordningen. DKDK ser gerne at mennesker med disse behov 
medtænkes i mærkningsordningen, da vi ved de også bor i plejeboliger. 
Et eksempel: 
Mennesker med frontaldemens har brug for at kunne trække sig fra sansestimulerende aktiviteter. 
Der er ikke omtalt sådanne muligheder. 

 DKDK anmoder om, at betænkningen, vejledningen og skemaet indrettes så det er muligt at mærke 
plejeboligen/plejeboligcentret ift. om det har tilbud om afgrænsede rammer specielt tilegnet 
mennesker med frontale problemstillinger.  
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