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v/Enhedschef Thomas Lund Sørensen

Status på Ældretilsynet
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Tilsynsbesøg i 2018

9. april 2019

Periode: 1. oktober – 31. december 2018
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Overordnet ser det rigtig godt ud på plejeenhederne
• Meget godt social- og plejefagligt arbejde

• Engagerede medarbejdere og ledere

Samlet vurdering af plejeenhederne efter tilsynsbesøgene* i 
2018:

• 39%: Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet

• 61%: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet

Læs de offentliggjorte tilsynsrapporter på styrelsens hjemmeside

*baseret på offentliggjorte tilsynsrapporter

Status for tilsynsbesøgene 2018

9. april 2019

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/social-og-plejefagligt-tilsyn-paa-aeldreomraadet/tilsynsrapporter-for-aeldretilsynet/


Tilsynsbesøg i 2019

9. april 2019

Periode: 1. januar – 8. april 2019
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9 ud af 10 oplevede i høj grad eller meget høj grad, at 
dialogen med styrelsen forud for tilsynsbesøget var 
tilfredsstillende.

Omkring 6 ud af 10 havde i høj grad eller meget høj grad 
forud for tilsynsbesøget foretaget aktiviteter med henblik på at 
opfylde målepunkterne.

9 ud af 10 oplevede i høj grad eller meget høj grad, at 
målepunkterne er relevante for deres enhed.

Spørgeskemaundersøgelse

9. april 2019

Oplevelse af tilsynsbesøget



9 ud af 10 oplevede i høj grad eller meget høj grad, at 
styrelsen optrådte respektfuldt og var lyttende under 
tilsynsbesøget.

9 ud af 10 har i høj grad eller meget høj grad oplevet, at 
tilsynsbesøget var præget af en god balance mellem kontrol og 
dialog.

Omkring 7 ud af 10 oplever, at tilsynsbesøget har 
bidraget med input til forbedringer af kvaliteten. 

Spørgeskemaundersøgelse

9. april 2019

Oplevelse af tilsynsbesøget



Spørgeskema 2 udsendes 4 måneder efter, at der er blevet gået 
et planlagt tilsynsbesøg.

Spørgeskema 3 planlægges at blive udsendt i maj 2019 til en 
stikprøve af plejeenheder, der ikke har haft tilsyn.

Spørgeskemaet udsendes én gang årligt. 

Spørgeskemaundersøgelse 2 og 3

9. april 2019



v/Tilsynsførende Tina Kolding

Målepunkter

9. april 2019



• De fleste høringssvar er allerede indarbejdet i det nuværende 
målepunktssæt:

• Tema 1: selvbestemmelse og livskvalitet herunder 
værdig død:

• Fokus på borgernes ønsker til hverdagslivet

• Begrebet basal palliativ pleje blev ændret til pleje ved 
livets afslutning, så fokus på indsatser efter serviceloven 
blev bevaret

• Notering af ønsker til livets afslutning 

• Tema 2: Trivsel og relationer

• Afdække om borgeren er uønsket alene 

Målepunktsættet

9. april 2019



• Tema 3: Målgrupper og metoder

• Fokus på om personalet har kendskab til særlige 
kommunikationsformer

• Refleksionspunkt: hvornår pleje bliver til magtanvendelse

• Demensfaglige kompetencer hos tilsynsførende?  

• Fokus på igangsatte handlinger på baggrund af ændringer 
hos borgeren

• Det blev tilføjet et ”hvor relevant” i forhold til fokus på, om 
forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred er 
beskrevet

Målepunktsættet

9. april 2019



• Tema 4: Organisation, ledelse og kompetencer

• Fokus på om de rette kompetencer er tilstede i plejeenheden

• Adgang til sygeplejefaglige kompetencer døgnet rundt 

Målepunktssættet

9. april 2019



• Målepunkterne ændres ikke væsentligt i 2019  

• Navn ændres til Ældretilsynet

• Afsnittet baggrund er tilrettet og historisk tekst er fjernet

• Tydeliggørelse i målepunkt 6.1. rehabilitering, hvornår fokus er 
på § 83, hjælp med rehabiliterende sigte og hvornår fokus er 
på § 83a, rehabiliteringsforløb 

Ændringer i målepunkter til Ældretilsynet

9. april 2019



• Henvisning til lovbekendtgørelse 1114, 30. august 2018

• Henvisninger i stedet for links til lovgivning

• Alle links er efterprøvet og de døde links er fjernet

• Tilføjelse af nye litteratur henvisninger

Links og henvisninger

9. april 2019



• Målepunkterne er blevet rigtig godt modtaget i hjemmeplejen 
og på plejehjemmene. 

• Vi bringer feedback ind i arbejdsgruppen, der arbejder med 
målepunkterne

Målepunkter fortsat
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Kaffepause
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Ældretilsynet set fra den 
tilsynsførende og en plejeenhed

9. april 2019



v/Tilsynsførende Susie Vogt Poulsen 

Tilsynsførendes erfaringer med 
tilsyn på plejeenheder

9. april 2019



Før tilsynsbesøget

9. april 2019

Før tilsynet
Varsling: 6 uger



Under tilsynsbesøget

9. april 2019

Under tilsynet
Varighed seks timer



Efter tilsynsbesøget

9. april 2019

Efter tilsynet



• Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død

• Trivsel og relationer

• Målgruppe og metoder

• Organisation, ledelse og kompetencer

• Procedurer og dokumentation

• Aktiviteter og rehabilitering

De 6 temaer

9. april 2019



v/Plejecenterleder Charlotte Harbou

Erfaringer fra en plejeenhed, der 
har fået tilsyn

9. april 2019



Ældretilsyn – plejecenters perspektiv

Plejecenter Lundehaven & Plejecenter Rosenhaven 



Hvem er vi?

Rosenhaven

72 plejehjemsbeboere 

4 afdelinger

ca. 85 ansatte

Lundehaven 

48 plejehjemsbeboere

2 afdelinger

19 Ældreboliger tilknyttet

ca. 65 ansatte



Hvordan forberedte vi os?



Hvad lærte vi?

• Tilsynet skabte godt samspil mellem læring og kontrol

• Stor læring i forberedelsen 

• Gav os god forståelse af, hvorfor vi gør tingene  og hvor tingene 
skal stå i dokumentationssystemet 

• Relevante målepunkter

• Godt skub til selvtilliden – givet medarbejderne en anerkendelse 

• Kontrol er vendt til noget positivt

• Læring gik begge veje – eksempel METAL-model

• Målepunkter fungerer rigtig godt, så vi bruger dem i vores arbejde
30

Den røde tråd



Hvad var vores oplevelse af tilsynet?

 Godt med anmeldt tilsyn

 Tilsynet havde en åben og dialogbaseret tilgang

 Ledelsen fik god mulighed for at skabe forståelse for husets udvikling

 Tilsynet havde ikke et fejlfinderblik men et anerkenderblik

 Tilsynet var gode til selv at spotte de gode historier

 Tilsynet var gode til at give feedback i processen

 Alle faggrupper fik mulighed for at vise deres arbejde omkring beboeren 



Hvad var medarbejderens oplevelse af tilsynet ?

– Mere opmærksom på hvad der dokumenteres og hvor det 
dokumenteres

– Mere viden om medicin håndtering og opbevaring

– Fået et bedre overblik over beboere

– Oplevelse af anderkendelse under tilsynet

– Positivt at blive hørt under et tilsyn

– Blev oplevet som en dialog og ikke kontrol

– Mere faglig tilgang



Hvad med fremtiden?

» Vi vil fortsat tage udgangspunkt i målepunkterne

» Understøtter det arbejde, som vi allerede er i gang med

» Skaber en god forståelse af dokumentationssystemet

» Giver en systematik, forklaring og forståelse

» Fælles referenceramme

» Hjælp til at give os det overblik i dokumentationen, 
som vi har manglet

» Vi er blevet løftet fra et niveau til et andet ved tilsynet



v/Specialkonsulent Camilla Rønnov Molin 

Læring i Ældretilsynet

9. april 2019



• Bidrage til at forbedre kvaliteten i hele ældreplejen

• Inden sommer: Erfaringsopsamling

• På baggrund af erfaringsop-
samlingen og øvrige input fx:

• Temadage

• Undervisningsmateriale

• Inden sommer: Materiale til
borgere og pårørende, som vi 
taler med på tilsyn

Læring i Ældretilsynet

9. april 2019



Eventuelt

9. april 2019

Næste møde er d. 31. oktober 2019


