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Informationsmøder
Styrelsen afholder efter ønske og behov informa
tionsmøder om ældretilsynet. På møderne intro
duceres tilsynet og målepunkter. Herudover kan 
man høre om, hvordan et tilsyn foregår i praksis. 
Møderne foregår i høj grad som dialog mellem 
styrelsen og deltagerne. 

Lovgivning
Styrelsen fører ældretilsyn med servicelovens §§ 
8387 på ældreområdet, som omhandler:

 – personlig og praktisk hjælp og madservice
 –  rehabiliteringsforløb
 – afløsning og aflastning samt midlertidige 
ophold

 – socialpædagogisk bistand
 – genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Styrelsen fører desuden et sundhedsfagligt tilsyn 
på ældreområdet ud fra sundhedsloven. 

Offentlige og private  
enheder skal registreres
Ældretilsynet omfatter alle enheder, der leverer 
ydelser efter §§ 8387 i Serviceloven. Registre
ringspligten gælder ikke plejeenheder, hvor hjæl
pen i væsentligt omfang omfatter servicelovens 
§ 85. Disse enheder er som oftest omfattet af lov 
om socialtilsyn. Det er vigtigt, at kommuner og 
private leverandører får registreret alle enheder, 
der er omfattet af registreringspligten, i Behand
lingsstedsregistret. 
 

På styrelsens hjemmeside kan du læse mere  
om, hvilke enheder der skal registrere sig, og  
hvordan registreringen skal foregå:   
www.stps.dk/registrering 

På vores hjemmeside finder du mere 
 information om ældretilsynet med  
den social og plejefaglige indsats. 
www.stps.dk/aeldre

Tilsynet udføres af Styrelsen for 
Patient sikkerhed og skal bidrage  
til at sikre den fornødne  kvalitet af 
den social- og plejefaglige  indsats  
på ældreområdet.
 

Målepunkter
Styrelsen har i samarbejde med centrale interes
senter udarbejdet et sæt målepunkter, som danner 
rammen for tilsynsbesøgene. Målepunkterne kan 
downloades fra styrelsens hjemmeside via  
www.stps.dk/aeldre.

Målepunkterne er inddelt i seks temaer:
1.  Selvbestemmelse og livskvalitet – herunder 

værdig død
2.  Trivsel og relationer
3.  Målgruppe og metoder
4.  Organisation, ledelse og kompetencer
5.  Procedurer og dokumentation
6.  Aktiviteter og rehabilitering.

Eksempel: Målepunkt 1.1
”Målepunktet omhandler borgerens muligheder for 
selvbestemmelse, medinddragelse og  indflydelse 
i eget liv samt plejeenhedens arbejde med at 
fremme værdighed og dermed den enkelte  
borgers livskvalitet.”

Et tilsynsbesøg foregår som en blanding af dialog 
og interview med ledelsen, medarbejdere, borgere 
og eventuelt pårørende, gennemgang af relevant 
dokumentation og ved observation.

Fokus på læring
Selvom tilsynet er en kontrol med den fornødne 
kvalitet ud fra målepunkterne, skal målepunkterne 
og tilsynet også bidrage til læring og dialog. De 
plejeenheder, der ikke får tilsynsbesøg, skal kunne 
bruge målepunkterne som værktøj til at gennemgå 
egen praksis og som anledning til læring og derved 
kvalitetsforbedringer. 
 
Styrelsen vil derudover løbende samle viden og 
erfaringer fra tilsynene og dele dem på tværs af 
landet. Det sker bl.a. via erfaringsopsamlinger,  
som kan findes på styrelsens hjemmeside:  
www.stps.dk/aeldre

Planlagte og reaktive tilsyn
Cirka 10 procent af alle plejeenheder får et tilsyns
besøg, som kan være planlagt eller reaktivt.

 – For de planlagte tilsyn sker udvælgelsen af 
plejeenheder på baggrund af stikprøver og ud fra 
relevante risikofaktorer. Besøgene bliver varslet 
i forvejen og gennemføres med udgangspunkt i 
målepunkterne.

 – Reaktive tilsyn kan blandt andet igang sættes 
ved bekymringshenvendelser til styrelsen, 
 medieomtale eller opmærksomhed på util
strækkelig kvalitet ved styrelsens sundheds
faglige tilsyn. 

Efter et tilsyn udarbejder styrelsen en tilsyns
rapport, som offentliggøres på styrelsens 
 hjemmeside og hos plejeenheden.
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