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Dato:

Titel:

Det kommunale tilsyn

Formål :Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at sociale 
opgaver(fx hjemmehjælp, rehabilitering, genoptræning og hjemmehjælp, rehabilitering, genoptræning og 
vedligeholdelsestræning) vedligeholdelsestræning) leveres  efter kvalitetsstandarderne.kvalitetsstandarderne.
Hvem udfører : Hjortshøj Care ved sygeplejefaglige konsulenter.
Hvor udføres: MMindst ét uanmeldt tilsynsbesøg indst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejehjem 
og plejeboliger. 
Hvordan: 3 timer med dialog med hhv. ledelse, ansatte og borgere.
Forberedelse: Ledelsesmæssigt ansvar for, at svage ældre får svage ældre får den den 
hjælp, som de har krav hjælp, som de har krav på og hjælpen på og hjælpen udføres på en ordentlig mådeudføres på en ordentlig måde. 
Rapportering: Der rapporteres 1 gang om året til Socialudvalg1 gang om året til Socialudvalg. Der 
er ved at blive oprettet en tilsynsside på hjemmesiden.
Indsigt for Seniorrådet: Rapportering 1 1 gang om året til Seniorråd gang om året til Seniorråd 
Høringssvar: Sendes til lokal og øverste ledelse.
Læring: Rapport gennemgås på personalemødepersonalemøde, der laves 
handleplanerhandleplaner. Gennemgås på ledermøde.ledermøde.
Opfølgning: Der kan laves op følgende besøgop følgende besøg, hvis det skønnes. 
Tiltag og udvikling tages op på ledermøde. 
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Titel:

Det risikobaserede tilsyn 
Socialt- og plejefagligt

Formål: Fireårig forsøgsperiode fra 1. juli 2018. Der føres risiko-
baseret tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje.personlige hjælp, omsorg og pleje. Skal 
supplere det kommunale tilsyn. Ønsket er en højere grad af 
uvildighed i tilsynet med hjælpen, som kommunen og private 
leverandører leverer med fokus på kvalitet og værdighed. Temaer 
kan være selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død, selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død, 
trivsel og relationer, aktiviteter og rehabilitering.trivsel og relationer, aktiviteter og rehabilitering.
Hvem udfører: Styrelsen. Tilsynet er en udvidelse på ældreområdet 
Hvor udføres: Plejecentre, midlertidige pladser og Plejecentre, midlertidige pladser og 
hjemmeplejeenhederhjemmeplejeenheder. Foretages ud fra vurdering af, hvor der er 
størst risiko for, at den personlige hjælp, omsorg og pleje ikke har 
den fornødne kvalitet. kvalitet. 
Hvordan: Som ved tilsynet for sundhedslovsydelser. 
Forberedelse: Via målepunkter.målepunkter.  
Rapportering, Indsigt Seniorrådet, Høringssvar, Læring og 
Opfølgning: Som ved tilsynet for sundhedslovsydelser. 
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Det risikobaserede tilsyn
Sundhedslovsydelser

Formål: Sundhedsmæssige forhold(sundhedslovsydelser)(sundhedslovsydelser) på 
behandlingssteder, der vurderes at udgøre en fare for 
patientsikkerheden.  
Hvem udfører: Styrelsen ved læger og sygeplejersker. 
Embedslægebegrebet er ophævet.
Hvor udføres: Kommunale og private- plejehjem, bosteder, Kommunale og private- plejehjem, bosteder, 
hjemmepleje og hjemmesygepleje, akutfunktion, sundhedsfremme, hjemmepleje og hjemmesygepleje, akutfunktion, sundhedsfremme, 
terapeuter.terapeuter.
Hvordan: Uanmeldte på baggrund af tidligere tilsyn, fokus i presse 
eller henvendelser. Anmeldte 6 uger før tilfældigt. Ellers procedure 
som det ved det kommunale tilsyn. Varighed 5-6 t.
Forberedelse: Styrelsen offentliggør hvert år målepunktermålepunkter, som der 
tages udgangspunkt i.
Rapportering: OOffentliggøresffentliggøres på kommunens og styrelsens 
hjemmeside. Står i øjeblikket under Sygepleje. Ny side undervejs.
Indsigt Seniorrådet: Årlig samlet rapport 1 gang årligtsamlet rapport 1 gang årligt. 
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Titel:

Det risikobaserede tilsyn

Høringssvar: Tilsynsrapport bliver sendt i høring til 
behandlingsstedet. Herefter offentliggøres den endelige rapport.
Læring: Ud fra resultater laves der vidensdeling, temadage og andre  
læringsaktiviteter for bedre patientsikkerhed. Besøget er lærings- og 
dialogbaseret.
Opfølgning: Som det kommunale



Dato:

Titel:

Det sociale tilsyn

Formål: Mindst et anmeldt eller uanmeldt pr. tilbud(bosted o.l.) om et anmeldt eller uanmeldt pr. tilbud(bosted o.l.) om 
åretåret. Godkendelse og tilsyn udføres med udgangspunkt i en 
kvalitetsmodel, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende 
syv temaer: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og temaer: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og 
relationer, Målgrupper, metoder og resultater, Organisation og relationer, Målgrupper, metoder og resultater, Organisation og 
ledelse, Kompetencer, Økonomi, Fysiske rammer.ledelse, Kompetencer, Økonomi, Fysiske rammer.
Hvem udfører: Socialtilsynet
Hvor udføres: Bosteder, plejefamilier Bosteder, plejefamilier etc.
Hvordan: 5-6 timer personale, borgere, ledere kan interviewes.
Forberedelse: Som risikobaseret tilsyn, men med udgangspunkt i 
temaerne.
Rapportering: Offentliggøres på Tilbudsportalen  
http://tilbudsportalen.dk/ under det relevante tilbud. 
Høringssvar: Der er en høringsperiode, hvor der kan afgives svar.
Læring: Som risikobaseret tilsyn, dialogbaseret.
Opfølgning: Socialstyrelsen indsamler viden fra tilsyn, afholde 
dialogmøder og gennemfører auditeringer.

http://tilbudsportalen.dk/
http://tilbudsportalen.dk/
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Antal tilsyn og resultater 
Social Omsorg 2018

Det kommunale: Alle 9 plejehjemAlle 9 plejehjem. Fine resultater. 
Styrelsen Sundhedsrettede: Akut Team og Sygeplejen Akut Team og Sygeplejen 
JuelsmindeJuelsminde(er på hjemmeside). Fine resultater. 
Sundhedsfremme/Træning og Møllebo Sundhedsfremme/Træning og Møllebo (i høring).
Styrelsen Omsorg og pleje: 1 på Nederbylund(Nederbylund(i høring).
Det sociale: Alle tilbud får tilsyn. Samlet rapport laves og 
gennemgås.


