
 

 

 

      

Dato: 24. marts 2021 

Sagsnr. 07-0000-101 

Reference ASP 

T 7222 7865 

aed@sst.sk  

S/I Ida Mariehjemmet 

Munke Mose Allé 4 

5000 Odense C 

Meddelelse om certifikation som friplejeboligleverandør 

Sundhedsstyrelsen har fra Fonden Mariehjemmene modtaget ansøgning om 

certificering som friplejeboligleverandør for den selvejende institution Ida Ma-

riehjemmet beliggende Munke Mose Allé 4 i Odense til at levere følgende 

ydelser: 

 

1) Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 83 

og 87 

2) Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a 

3) Socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens § 85 

4) Genoptræning efter servicelovens § 86 

5) Ledsagelse efter serviceloven § 97 

 

for 50 friplejeboliger, til i alt 50 beboere. 

 

Afgørelse 

På grundlag af oplysningerne og de afgivne redegørelser i ansøgningen, skal 

Sundhedsstyrelsen i medfør af § 5, stk. 1, 2 og stk. 3, i lov om friplejeboliger, 

jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 med senere ændringer, meddele, at S/I Ida Ma-

riehjemmet, Munke Mose Allé 4, 5000 Odense C (CVR-nummer bestilt) med 

virkning fra dags dato er certificeret som friplejeboligleverandør for plejehjem-

met Ida Mariehjemmet til at levere følgende ydelser: 

 

1) Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 83 

og 87 

2) Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a 

3) Socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens § 85 

4) Genoptræning efter servicelovens § 86 

5) Ledsagelse efter serviceloven § 97. 

 

Indsendelse af dokumentation 

Følgende dokumentation er indsendt til Sundhedsstyrelsen og ved ændringer, 

inden de 50 friplejeboliger ved Ida Mariehjemmet sættes i drift:  

1) CV og straffeattest for daglig leder, når vedkommende er blevet ansat, og 

for bestyrelsen ved løbende ændringer i forhold til certifikationsgrundlag 

2) CVR og evt. P-nummer er meddelt for Ida Mariehjemmet. 

 

Begrundelse 

Sundhedsstyrelsen har ved sin afgørelse lagt vægt på, at Fonden Mariehjem-

mene i de i ansøgningen for Ida Mariehjemmet afgivne redegørelser og oplys-

ninger har sandsynliggjort, at 

http://www.mariehjem.dk/
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 friplejeboligleverandørvirksomheden kan udføres forsvarligt og som mini-

mum i overensstemmelse med sædvanlig god praksis for plejeboligvirk-

somhed  

 kvaliteten af de ydelser, som certifikationen giver adgang til at levere, som 

minimum er af sædvanlig god standard for ydelserne, og  

 friplejeboligleverandøren er solvent og ikke på ansøgningstidspunktet er 

begæret taget under konkurs, likvidation, skifte, betalingsstandsning eller 

tvangsakkord uden for konkurs eller befinder sig i en lignende situation, og  

 friplejeboligleverandøren og ledelsen ikke er straffet for forhold, som er 

uforeneligt med at drive friplejeboligleverandørvirksomhed. 

 

Der henvises til reglerne i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1169 af 30. september 

2015 om certificering af friplejeboligleverandører.  

 

Gyldighed 

Certifikationens gyldighed er betinget af, at grundlaget for virksomhed som 

friplejeboligleverandør jf. ansøgningens oplysninger ikke ændres, uden at 

Sundhedsstyrelsen samtidig modtager oplysning om dette (ny ansøgning). 

 

Vilkår 

I medfør af § 7, stk. 2, i lov om friplejeboliger (lovbekendtgørelse nr. 1162 

af 26. oktober 2017 med senere ændringer), fastsættes følgende vilkår for 

certificeringen: 

1. Friplejeleverandøren må kun tilbyde de ydelser, som er omfattet af cer-

tifikationen  

2. ændringer i certifikationens gyldighedsområde forudsætter fornyet an-

søgning 

3. de ydelser, som friplejeleverandøren er certificeret til, skal leveres i 

overensstemmelse med målsætningerne og kravene i serviceloven for de 

pågældende ydelser 

4. hjælpen efter servicelovens §§ 83, 83 a og 85 skal i fornødent omfang 

kunne varetages døgnet rundt, jf. servicelovens § 87 

5. friplejeleverandøren kan ikke levere tilbud til andre boligformer end fri-

plejeboliger 

6. friplejeleverandøren skal levere de tilbud, som kommunalbestyrelsen 

har truffet afgørelse om og skal varetage formålet med den hjælp, som 

kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om 

7. friplejeleverandøren skal informere kommunalbestyrelsen i Odense 

Kommune om forhold, der har betydning for kommunens myndigheds-

opgaver over for beboerne 

8. ændringer i ledelsens sammensætning og en evt. vedtægt skal meddeles 

til Sundhedsstyrelsen inden 7 dage efter at ændringen er indtrådt 

9. ved ændringer i de økonomiske forhold, opstået gæld til det offentlige 

der overstiger 100.000 kr., konstatering af strafbare forhold eller væ-

sentlige ændringer i de redegørelser mv., der er afgivet ifm. ansøgnin-

gen, skal Sundhedsstyrelsen underrettes senest 7 dage efter ændringens 

indtræden 

10. ved væsentlige ændrede forhold i de redegørelser, der er afgivet i for-

bindelse med ansøgning om certificering, jf. kapitel 3 i bekendtgørelse 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1169
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1162
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nr. 1169 af 30. september 2015, skal friplejeboligleverandøren under-

rette Sundhedsstyrelsen 

11. der skal være overensstemmelse mellem levering af de til enhver tid vi-

siterede ydelser fastsat på grundlag af gældende kvalitetsstandarder og 

medarbejdernes sammensætning (normering, uddannelses- og erhvervs-

mæssig baggrund og efter-/videreuddannelse) 

12. friplejeboligvirksomheden skal tegne de lovpligtige og nødvendige for-

sikringer, herunder en erhvervsansvarsforsikring, senest på det tids-

punkt, hvor virksomheden går i drift 

13. friplejeboligvirksomheden skal overholde anden relevant lovgivning, 

herunder om arbejdsmiljø, brandsikkerhed, veterinære krav mv.  

14. certifikationen bortfalder, hvis friplejeboligleverandøren ikke har drevet 

friplejeboliger i fem år 

15. certifikationen bortfalder, hvis der afsiges konkursdekret vedrørende fri-

plejeboligleverandøren 

16. certifikationen må ikke overdrages til en anden fysisk eller juridisk per-

son. 

 

 

Påbud 

Sundhedsstyrelsen kan i medfør af § 5, stk. 4, i lov om friplejeboliger (lov-

bekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere ændringer), efter-

følgende påbyde friplejeboligleverandøren at overholde vilkårene for certifi-

kationen og meddele yderligere vilkår, som friplejeboligleverandøren skal 

overholde. 

 
Hvis S/I Ida Mariehjemmet efterfølgende får meddelt godkendelse efter reg-

lerne i kapitel 4 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 med 

senere ændringer, vil Odense Kommune modtage kopi af denne certifikation. 

 

 

Plejehjemsoversigten 

Ifølge servicelovens § 14a skal friplejeboliger indberettes til Plejehjemsoversig-

ten, som indeholder oplysninger om alle plejehjem, plejeboligbebyggelser og 

friplejeboligbebyggelser målrettet ældre i Danmark.  

  

Friplejeboligleverandøren har pligt til at sikre, at friplejehjemmet oprettes i Ple-

jehjemsoversigten, og at oplysningerne om friplejehjemmet indberettes. Det 

sker ved at rette henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen med angivelse af tilbud-

dets navn og CVR-nummer. Sundhedsdatastyrelsen opretter derefter en pleje-

hjemsside for tilbuddet, hvor friplejeboligleverandøren udfylder og godkender 

de påkrævede oplysninger. Bemærk, at det først er lovligt at modtage borgere i 

friplejeboligerne, når plejehjemssiden er udfyldt og godkendt.  

  

De nærmere regler for indberetning til Plejehjemsoversigten fremgår af be-

kendtgørelse nr. 1219 af 22. oktober 2018. Yderligere informationer findes 

på http://plejehjemsoversigten.dk/Om-oversigten    

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1162
http://plejehjemsoversigten.dk/Om-oversigten
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Klagevejledning 

Hvis der er utilfredshed med Sundhedsstyrelsens afgørelse og/eller sagsbe-

handling, kan man klage til Ankestyrelsen, 7998 Statsservice - alt. Tegl-

holmsgade 3, 2450 København SV.  

 
Klagen skal samtidig sendes til Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 

København S, eller gerne pr. mail: sst@sst.dk. 

 
Hvem kan klage 

Det er kun den ansøger, som har modtaget en afgørelse fra Sundhedsstyrelsen, 

der kan klage over afgørelsen. 

 

Hvad kan der klages over 

Der kan klages over Sundhedsstyrelsens afgørelser, der kan tilskrives forhold 

hos ansøgeren som leverandør af ydelser efter serviceloven samt over vilkår for 

certificeringen. Herudover kan der klages over Sundhedsstyrelsens sagsbehand-

ling. 

 

Der kan ikke klages til Ankestyrelsen over afgørelser om tilbagekaldelse eller 

støttetilsagn og godkendelse begrundet i vilkår for byggeri mv.  

 

Frist 

Klagen skal være modtaget af Sundhedsstyrelsen senest 4 uger efter, at fripleje-

boligleverandøren har modtaget Sundhedsstyrelsens afgørelse. 

 

Genvurdering 

Når Sundhedsstyrelsen modtager en rettidig klage vil sagen blive vurderet på 

ny med henblik på at tage stilling til, om der kan gives klageren helt eller delvis 

medhold i klagen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage, vil 

klageren modtage en ny afgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Hvis Sundhedsstyrel-

sen fastholder sin afgørelse, fremsendes klagen bilagt sagens akter og Sund-

hedsstyrelsens genvurdering til Ankestyrelsen, der træffer en endelig admini-

strativ afgørelse. 

 

Domstolsprøvelse 

Hvis Sundhedsstyrelsen tilbagekalder friplejeboligleverandørens certifikation 

eller støttetilsagn og godkendelse vedrørende boliger og servicearealer, kan af-

gørelsen indbringes for domstolene efter en særlig procedure, der indebærer en 

lettere adgang for friplejeboligleverandøren end de almindelige regler om dom-

stolsprøvelse.  

 

Den særlige procedure indebærer, at friplejeboligleverandøren inden fire uger 

efter Sundhedsstyrelsens afgørelse kan kræve afgørelsen forelagt domstolene 

hvorefter Sundhedsstyrelsen eller Ankestyrelsen anlægger sagen. Friplejebolig-

leverandøren skal derfor ikke selv anlægge sag ved domstolene for at få prøvet 

afgørelsen. 

 

Ved tilbagekaldelse af en certifikation begrundet i friplejeboligleverandørens 

levering af pleje og service, forudsætter anvendelsen af den særlige domstols-

procedure, at den administrative klageadgang til Ankestyrelsen er udtømt. 

https://ast.dk/kontakt-os/kontakt-os/sadan-kontakter-du-ankestyrelsen
https://www.sst.dk/
mailto:sst@sst.dk
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Tvivlsspørgsmål 

Hvis der er problemer med at forstå Sundhedsstyrelsens afgørelse, eller op-

står der tvivl om, hvordan man skal klage, så kontakt os gerne hverdage på 

telefon: 72 22 74 00 eller mail: sst@sst.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Mads Biering la Cour 

Enhedschef, Ældre og demens 

mailto:00%20/%20sst@sst.dk

