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Præsentationsrunde 
• Navn og organisation 
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Anne-Marie Vangsted, Direktør 

Kommissorium for Strategisk 
Følgegruppe for det social- og plejefaglige 

tilsyn på ældreområdet 

13. juni 2018 



Strategisk Følgegruppe - Formål 

• Rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om implementeringen 
af det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet  

• Bidrage til en overordnet kvalificering af risikoområder for 
tilsyns- og læringsaktiviteter 

• Medvirke til at vurdere resultaterne af de iværksatte tilsyn og 
læringsaktiviteter i det social- og plejefaglig tilsyn på 
ældreområdet  
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Strategisk Følgegruppe - Konkrete aktiviteter 

• To årlige møder vedr. overordnede drøftelser af risikoområder  

• Årlig drøftelse af styrelsens aktiviteter inden for det social- og 
plejefaglige tilsyn på ældreområdet og rådgive om den videre 
udvikling 

• Foreslå læringsinitiativer og bidrage til evaluering af 
læringsmaterialer  

• Bidrage til afklaringen af begrebet ”den fornødne kvalitet” i den 
social- og plejefaglige indsats  
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SPØRGSMÅL? 
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Thomas Lund Sørensen, kontorchef, overlæge  

Rammen for det risikobaserede tilsyn 
med den social- og plejefaglige indsats  
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Formål 
• Bidrage til læring og 

udvikling af de social- og 

plejefaglige indsatser 

 

• Sikre et uvildigt tilsyn med 

kvaliteten i de leverede 

indsatser 

 

• Bidrage til at sikre den 

fornødne kvalitet af de 

leverede indsatser 
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Baggrund: Satspuljeaftalen 2018-21 

• Uafhængigt og risikobaseret tilsyn 

• Supplerende tilsyn med 
ældreplejen 

• Det kommunale tilsyn bevares 
uændret 

• 4-årig forsøgsperiode 

• Sammenhæng med det 
eksisterende risikobaserede tilsyn 
på sundhedsområdet 
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• §§ 83-87 i Serviceloven 

• Personlig hjælp, omsorg og pleje 
• Personlig og praktisk hjælp og madservice (§ 83),  

• Rehabiliteringsforløb (§ 83 a) 

• Aflastning og afløsning og midlertidige ophold (§ 84) 

• Socialpædagogisk bistand (§ 85) 

• Genoptræning og vedligeholdelsestræning (§ 86) 

• Ovenstående opgaver (§§ 83-85) der varetages døgnet rundt (§ 87) 

 

Hvad er omfattet? 

11 13. juni 2018 



Registrering af plejeenheder 
Enheder, der leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87, skal registreres i 

Behandlingsstedsregisteret: 

• Plejehjem m.v., jf. § 192, 

• Plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om 
boliger for ældre og personer med handicap,  

• Friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger,  

• Andre, tilsvarende boligenheder, herunder midlertidige pladser,  
• Leverandører, som leverer hjælp efter § 83, jf. § 91 

 
Formål med Behandlingsstedsregistret: 

• Overblik over de omfattede enheder 

• Grundlag for udvælgelse af enheder til planlagte tilsyn  
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Information om registrering 

• Enheder skal være registreret senest 31. december 2018 

• Alle kommuner og private leverandører modtager informationsbrev  
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Registrering af enheder 

• Langt de fleste enheder er allerede registreret – 

fordi de også leverer sundhedsydelser 

• Allerede registrerede enheder skal alene tilføje 

oplysninger om ydelser efter § 83-87 

• Enheder, der i dag ikke er registreret, skal 

oprettes i registeret. 

• Registrering af enheder skal ske via 

registreringsformularen på styrelsens 

hjemmeside 

• Information om registrering vil blive gjort 

tilgængelig på styrelsens hjemmeside 
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To typer tilsyn: 
• Planlagte tilsyn  

o Enheder udvælges i begyndelsen ved stikprøve 
o Enheder udvælges på sigt med afsæt i en overordnet vurdering 

af risiko 

 
• Reaktive tilsyn  

o Tilsyn gennemføres med afsæt i konkret bekymring, fx ved 
bekymringshenvendelser 

 

• Der føres årligt tilsyn med ca. 10 pct. af 
plejeenhederne 

 

Risikobaseret tilsyn 
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Tilsynet i praksis 

Udvælgelse 
af enhed 

Varsling 
Indledende 

dialog 
Tilsynsbesøg 

Rapport i 
høring 

Endelig 
rapport 

Opfølgning 
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• Løbende opfølgning på implementeringen af tilsynet 
• Erfaringsopsamling fra tilsynsførende 

• Survey-undersøgelse blandt enheder, der modtager tilsynsbesøg 

• Løbende justering af tilsynskonceptet 

• Årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsynene 

 

 

• Evaluering af tilsynet efter 4 år 
• Baseret på den løbende opfølgning 

 

Evaluering og justering 
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Bente Møller, sektionsleder, overlæge  

 
Udarbejdelse af målepunkter for tilsynet 

med den social-og plejefaglige indsats på 
ældreområdet  
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• Grundlaget for, at der kan føres tilsyn  

• Identificerer konkrete risikotemaer 

• Fungerer som indikatorer for kvaliteten af den  
social- og plejefaglige indsats  

• Skal kunne bidrage til både læring og kontrol 

• Skal sikre et ensartet tilsyn  

 

Formål med målepunkterne 
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• Danne grundlag for de tilsynsførendes vurdering af kvaliteten i 
plejeenheden 

• Bidrage til læring i plejeenhederne 

• Både før – under – og efter tilsynet 

• Og hos dem, der ikke får tilsyn 

• Beskriver  

• Tilsynets fokus 

• Begrundelse for målepunktet 

• Referencer og inspiration 

• Refleksionspunkter 

 

 

Fokus på både læring og kontrol 
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• Interviews 
• Borgere og pårørende 

• Ledelse og medarbejdere 

• Skriftlige dokumenter 
• Ledelsen kan vælge at inddrage deres skriftlige dokumenter i 

tilsynet  

• Kan ikke været et krav fra tilsynet 

• Gennemgang af borgerens dokumentation 
• Fokus på konkrete forhold som fremgår af målepunktet 

• Tilsynet gennemgår ikke hele dokumentationen i forhold til en 
borger - og fører ikke tilsyn med de trufne afgørelser   

• Observation 

Metoder til afdækning af et risikoområde 
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• Referencer beskriver baggrunden for fokus i målepunktet og for 
de krav, som opstilles 

• Relevant lovgivning, herunder bekendtgørelser og vejledninger, 
principafgørelser fra Ankestyrelsen og eventuelt anerkendte faglige 
standarder og evidens nationalt og internationalt 
 

• Inspirationsmateriale anbefales anvendt til udvikling af 
kvaliteten på området 

• Relevant materiale fra Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og 
andre nationale organisationer 

Referencer og inspirationsmateriale 
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• 1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død 

• 2. Trivsel og relationer 

• 3. Målgrupper og metoder  

• 4. Organisation, ledelse og kompetencer  

• 5. Procedurer og dokumentation  

• 6. Aktiviteter og rehabilitering 

 

• Fastlagt i ”Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds 
tilsyn med ældreområdet” 

Temaer for målepunkterne 
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• April – juni 2018   Høringsudkast udarbejdes med  
   inddragelse af arbejdsgruppe med  
   eksterne repræsentanter 

• Juli – aug. 2018 Offentlig høring 

• Sept. 2018  Endelige målepunkter udarbejdes 

• Okt. – dec. 2018 Målepunkterne afprøves ved tilsyn 

• Jan. 2019  Målepunkterne justeres med baggrund i 
   de tilsynsførendes erfaringer med måle-
   punkterne fra tilsynene i efteråret 2018 

• 2020 – 2021  Der sker hvert år en vurdering af, om der 
   er behov for at justere målepunkterne 

 

Proces for udarbejdelse af målepunkter 
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• Socialstyrelsen 

• KL 

• Selveje Danmark 

• Dansk Sygeplejeselskab 
(DASYS) 

• FOA 

• Socialpædagogernes 
Landsforbund (SL) 

 

• Dansk Selskab for 
Fysioterapi 

• Ergoterapifaglige selskaber 

• Ældre Sagen 

• Danske Patienter 

• Danske Ældreråd 

• Sundhedsstyrelsen 

Medlemmer i ekstern arbejdsgruppe 
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Lena Graversen, kontorchef, overlæge  

 
 

Balancen mellem læring og kontrol  
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Styrelsens strategi for læring 

• Integreret læringsperspektiv 

• Bredt læringsbegreb 

• Synergipotentiale ml. læring og tilsyn 

• Inddragelse af interessenter 

• Formidling af læringsprodukter 
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Balancen mellem kontrol og læring 
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• At sikre den fornødne kvalitet af den pleje og omsorg, de 
ældre modtager 

• At ledere og medarbejdere i ældreplejen ændrer praksis, 
hvor der er problemer 

 

 

Fælles formål med tilsyn og læring 
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Læringsindsatser i tre spor 

Centrale læringsaktiviteter 
inden for en afgrænset 

faglig problematik 

• undervisning 

• artikler 

• pjecer 

• OBS-meddelelser 

• oplæg på konferencer 

• Temadag 

Læring før, under og efter 
tilsynsbesøg 

• målepunkter til lokal 
læring 

• dialog 

• opfølgning på 
tilsynsrapporter 

• lokale indsatser for at 
dele viden 

• erfaringsopsamlinger  

Læring på 
 systemniveau 

• Problematikker, der skal 
løses på nationalt niveau 
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Læring i forbindelse med tilsyn 

Før Under Efter 
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Vi betragtede fra starten tilsynet som en lærings-

proces. Ud fra målepunkterne kunne vi på forhånd se, 

at der var mangler i dokumentationen, så vi valgte at 

se tilsynet som en anledning til at få gennemgået 

vores praksis, og så tage fat på at lave forbedringer 

derfra. På den måde har tilsynet været startskuddet til 

en nødvendig læringsproces for hele vores 

organisation.” 

Leder i hjemmeplejen, Thisted Kommune 

” 
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Vi er meget opmærksomme på de mundtlige tilbage-

meldinger, som de tilsynsførende kommer med 

undervejs. De danner grundlag for vores opfølgning på 

tilsynet, og vi skal gerne brede erfaringerne ud, så de 

kan bruges på andre behandlingssteder.” 

Chefkonsulent i Kvalitets- og Innovationsenheden, 

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune 

” 
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Observationer fra tilsyn og andre datakilder 

Kalibrering 

Interessentinddragelse 

Læringsindsats 

Effekt 

Proces for læringsindsatser i forbindelse med tilsyn 
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Erfaringsopsamlinger fra tilsynsrækker 
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www.stps.dk 
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Eventuelt  
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