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NOTAT 

Cafédrift på plejehjem 
 
Det er muligt at drive en café på et plejehjem, og dette dokument giver 
en kort introduktion til mulighederne for at drive café på jeres 
plejehjem. Det er dog ikke en generel juridisk vurdering.  
For en uddybende juridisk gennemgang af mulighederne henvises til 
”Synopsis vedrørende den juridiske ramme for drift af café på 
plejehjem”. For konkrete eksempler på plejehjem, der driver eller har 
drevet café, henvises til projektbeskrivelser herom fra Kildevæld 
Sogn, Bomi-parken og Kirsebærhaven. Materialerne fås ved 
henvendelse til centralforvaltningen.  
 
 
Juridiske muligheder for cafédrift 
 
1. Åben café for en afgrænset gruppe (§ 79) 

Efter servicelovens § 79 (Generelle tilbud med forebyggende og 
aktiverende sigte) kan der etableres og gives tilskud til café på 
plejehjem, hvis caféen er et åbent tilbud til en afgrænset gruppe 
(f.eks. pensionister i lokalområdet) og har et forebyggende og 
aktiverende formål. Det kan eksempelvis være tilbud, hvor 
borgerne deltager i tilrettelæggelse, madlavning, borddækning 
eller afrydning eller hvor der på anden vis sikres et socialt og 
forebyggende element i måltidet. Målgruppen kan være: 
• Pensionister og efterlønsmodtagere (uvisiterede) i 

lokalområdet, som ønsker at spise i fællesskab med andre som 
del af et socialiserende tilbud. 

• Pårørende og andre med færden i plejecentret, som har lyst til 
at spise i cafeen, og som med deres tilstedeværelse bidrager til 
det forebyggende og aktiverende element for 
hovedmålgruppen (dvs. socialt samvær). 

Der er ikke lovhjemmel til at iværksætte eller give tilskud til tilbud 
efter § 79, der langt overvejende har bespisning som formål. 
 
2. Borgere, der er visiteret til spisetilbud eller bor på 

plejehjemmet (§ 83) 
Borgere, der er visiteret til madservice (§ 83), vil også kunne 
benytte en café, der er etableret med udgangspunkt i § 79. Beboere 
på plejehjemmet, vil også kunne deltage i caféen. 
 

3. Åbne arrangementer for alle interesserede 
Et alternativ til en café, er afholdelse af et socialt arrangement med 
brugerbetaling, der er åbent for alle. Juridisk set er der ikke klare 
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definitioner for, hvornår der er tale om en café efter § 79 og 
hvornår der er tale om et socialt arrangement med brugerbetaling. 
Hvis et plejecenter f.eks. to gange hver sommer ønsker at invitere 
til grillaften for naboer og andre interesserede mod en vis 
egenbetaling af mad, er det således ikke SUFs vurdering, at der er 
tale om cafédrift. 
 

Krav til tilrettelæggelse af café (§ 79 og § 83) 
 
Prissætning 
Prissætning af maden, afhænger af de målgrupper, som køber maden. 
Det kan være nødvendigt med flere priser, men det er også muligt at 
sælge mad til samme pris uanset køber, hvis prisen kan overholde alle 
nedenstående kriterier. 
- Pensionister og efterlønsmodtagere i lokalmiljøet: Prisen må ikke 

overstige de faktiske udgifter til produktionen (råvarer, 
forbrugsafgifter, personale, rengøring mv.), dvs. ingen fortjeneste.   

- Øvrige gæster i caféen: Maden skal sælges til markedspris dvs. at 
varm aftensmad skal sælges til en pris nogenlunde svarende til den 
pris eksempelvis dagens ret sælges til i f.eks. Føtex og Kvickly. 
Denne pris skal samtidig dække de langsigtede omkostninger ved 
produktionen. 

- Visiterede borgere til spisetilbud: Svarende til pris for madservice 
uden udbringning jf. §83 (ikke momspligtigt). 

 
Økonomi 
Madservice (§ 83) og cafétilbud (§ 79) skal holdes økonomisk adskilt. 
Det betyder, at der budgetmæssigt og regnskabsmæssigt skal skelnes 
mellem omkostningerne til madservice og omkostningerne til tilbud 
efter § 79. 
 
Bemanding  
Caféen må ikke bemandes med udgangspunkt i plejecentrets økonomi 
og personaleressourcer. I det omfang plejecentrets medarbejdere 
allerede er beskæftiget med produktion og servering af mad efter § 83, 
kan disse medarbejdere dog fortsat indgå i caféens drift og betjening 
af andre brugere, hvis ikke dette indebærer betydeligt merarbejde. 
 
Menu  
Plejehjemmets medarbejdere må ikke producere særlige menuer til 
salg i cafeen, men må gerne sælge overskydende mad fra plejecentrets 
øvrige madproduktion. 
 
 
 


