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Kommissorium for Strategisk Følgegruppe for Ældretilsynet
Baggrund
Med udgangspunkt i aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018 – 2021
af 13. november 2017, skal Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på 4 år føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats
på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder. Der er pt. fremsat lovforslag om tilsynet med henblik på ikrafttrædelse 1. juli 20181.
Der er på ældreområdet en tæt kobling mellem social- og sundhedsområdet i
forhold til den pleje og omsorg, som den enkelte borger modtager. Medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre vil ofte udføre både sygepleje efter
sundhedsloven og pleje efter serviceloven. Styrelsen for Patientsikkerhed fører i dag et risikobaseret tilsyn med behandling efter sundhedsloven på plejecentre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen.
Der skal som led i forsøget arbejdes med risikoparametre på det social- og
plejefaglige område, som kan indikere, at der ikke leveres pleje og omsorg af
fornøden kvalitet. Der skal endvidere opstilles relevante målepunkter for tilsynet, som giver mulighed for kontrol og læring.
Styrelsen for Patientsikkerhed vil i arbejdet med udvikling af model for et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats efter serviceloven
drage nytte af erfaringerne fra det sundhedsfaglige tilsyn efter sundhedsloven samt erfaringerne med udviklingen af socialtilsynet på socialområdet.
Ligeledes vil erfaringerne fra det sundhedsfaglige tilsyn efter sundhedsloven
samt erfaringerne fra udviklingen af kvalitetsindikatorer i socialtilsynet blive
anvendt til udvikling af målepunkter tilpasset de særlige forhold inden for
ældreplejen.
Der er tale om et supplerende tilsyn med ældreplejen, som bygger oven på
kommunernes eksisterende tilsyn, som fastholdes i forsøgsperioden. I forlængelse af tilsynsbesøgene vil Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen aktivt kunne bidrage til læring i kommunerne.
Styrelsen for Patientsikkerhed vil med etablering af Strategisk Følgegruppe
sikre aktiv inddragelse af eksterne interessenter i identificering af områder,
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hvor styrelsen med det styrkede tilsyn på ældreområdet kan være med til at
gøre den største forskel i forhold til at sikre værdighed og omsorg for de svageste ældre.
Formål
Det overordnede formål med Strategisk Følgegruppe er at rådgive Styrelsen
for Patientsikkerhed om implementeringen af Ældretilsynet, og herunder
bl.a. at bidrage til fastlægge definitionen af ”den fornødne kvalitet” inden for
personlig hjælp, omsorg og pleje samt kvalificere udvælgelsen af risikoområder for tilsyns- og læringsaktiviteter.
Som led heri kan Strategisk Følgegruppe bistå styrelsen med nedsættelse og
bemanding af relevante arbejdsgrupper, eksempelvis til arbejdet med udarbejdelse af målepunkter mv. for Ældretilsynet på plejecentre, hjemmeplejeenheder og midlertidige pladser.
Herudover drøfter Strategisk Følgegruppe resultaterne af de iværksatte tilsyn
og læringsaktiviteter i Ældretilsynet med henblik på at rådgive styrelsen om
den løbende udvikling af tilsynet.
Strategisk Følgegruppe – konkrete aktiviteter
Strategisk Følgegruppe skal:
 Deltage i to årlige møder til overordnede drøftelser af risikoområder
 Én gang årligt drøfte styrelsens aktiviteter inden for det styrkede tilsyn på ældreområdet og rådgive om den videre udvikling
 Foreslå læringsinitiativer og bidrage til kvalitetssikring af læringsmaterialer
 Bidrage til afklaringen af en fælles definition af ”den fornødne kvalitet” inden for personlig hjælp, omsorg og pleje
Videre proces
Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for den endelige prioritering af
risikoområder samt relevante tilsyns- og læringsaktiviteter.
Styrelsen for Patientsikkerhed kommunikerer – på baggrund af drøftelserne i
Strategisk Følgegruppe - målrettet til eksterne aktører om, hvordan tilsynene
og læringsaktiviteterne bliver tilrettelagt og udført, og hvordan styrelsen forventes at involvere interessenterne inden for de valgte områder.
Sammensætning
Strategisk Følgegruppe består af repræsentanter fra kommuner, regioner, staten, foreninger for borgere og pårørende, fagorganisationer og faglige selskaber, samt private aktører på området.
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I udpegningen af repræsentanter bør der lægges vægt på følgende kompetencer:
- Overblik og social- og plejefaglig indsigt
- Bredt indblik i servicelovens bestemmelser ift. den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet samt indblik i konkrete indsatser forbundet hermed
- Organisatorisk indsigt i området
Strategisk Følgegruppe sammensættes af:
Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed
Repræsentant for Sundheds- og Ældreministeriet (1)
Repræsentant for Sundhedsstyrelsen (1)
Repræsentant for Socialstyrelsen (1)
Repræsentant for Danske Regioner (1)
Repræsentanter for kommunerne udpeget af KL (5)
Repræsentant for KL (1)
Patient- og pårørenderepræsentanter udpeget af Danske Patienter (2)
Repræsentanter for Ældre Sagen (2) hvoraf den ene skal være borger-/pårørenderepræsentant
Repræsentanter for Alzheimerforeningen (2) hvoraf den ene skal være borger-/pårørenderepræsentant
Repræsentant for Danske Seniorer (1)
Repræsentant for Danske Ældreråd (1)
Repræsentant for Danske Handicaporganisationer (1)
Repræsentant for Praktiserende Lægers Organisation (1)
Repræsentant for Dansk Sygeplejeråd (1)
Repræsentant for Dansk Sygepleje Selskab (1)
Repræsentant for Danske Fysioterapeuter (1)
Repræsentant for Dansk Selskab for Fysioterapi (1)
Repræsentant for Ergoterapeutforeningen og De Ergoterapifaglige Selskaber
(1)
Repræsentant for Fag og Arbejde (FOA) (1)
Repræsentant for Kliniske Diætister (1)
Repræsentant for Kost og Ernæringsforbundet (1)
Repræsentant for Dansk Erhverv (1)
Repræsentant for Dansk Industri (1)
Repræsentant for KA Pleje (1)
Repræsentant for Selveje Danmark (1)
Styrelsen for Patientsikkerhed kan supplere Strategisk Følgegruppe med
yderligere medlemmer ved behov. Organisationerne har mulighed for at
sende stedfortræder, hvis den udpegede er forhindret i at deltage ved møderne.
Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariatsbetjener gruppens arbejde.
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Forretningsorden
Styrelsen forventer at afholde to årlige møder af tre timers varighed. Der vil
blive udsendt dagsorden to uger før afholdelses af møder, og der udsendes
referat senest 3 uger efter mødets afholdelse.
Der vil være mulighed for kommentering af referatet inden for fastsat tidsrum, hvorefter referatet endeligt godkendes.
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