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Kvalitet kommer af mange indsatser, og der er enighed om, at det er et partnerskab!

 Vigtigt også at give stemme både til borgere og pårørende i kvalitetsarbejdet, herunder i tilsyn – borgere 

og pårørende SKAL fylde.

 Der skal skabes en national kvalitetsmodel, med et tilhørende ledelsesprogram

 Tilsyn skal gentænkes – der skal være borger/pårørendeinddragelse og der skal være samtænkning af 

social og sundhed samt fx arbejdsmiljø

 Tilsyn skal evt have et element af uanmeldthed og at flere kan udvirke et tilsyn

 Kompetencer og kapacitet til at arbejde med kvalitet og løbende forbedringer er alfa og omega. Der skal 

arbejdes med tidstro data.

 Det er vigtigt at styrke den lærende tilgang.

Aktører: borgere og pårørende samt ledere, medarbejdere, faglige organisationer og eksperter i kvalitets- og 

patientsikkerhedsarbejde. 

Gruppe: 7

Tema: Kvalitet og tilsyn



Udfordringsbilledet

Vores vigtigste udfordring er (og hvorfor):

Kvalitetsarbejdet skal løftes i ældreplejen - for mange eksempler på mangelfuld kvalitet af behandling, pleje og omsorg. 

• Der er brug for en løbende og systematisk kvalitetsudvikling i ældreplejen. Faglig kvalitet og borgeroplevet kvalitet er to 

sider af samme sag, og det skal gennemsyre kvalitetsarbejdet. Kvalitet dannes af kvalitetsplanlægning, kvalitetsudvikling 

og kvalitetskontrol. Kvalitetsplanlægning rummer bl.a. at der skal være en infrastruktur tila t arbejde med kvalitet og være 

en plan for arbejdet. Kvalitetsudvikling bygger på tilstedeværelse af faglige kompetencer og kompetencer til at skabe 

løbende forbedringer. Tilsynet er en del af kvalitetskontrollen - det skal være både eksternt og internt.  Tilsynet skal have 

mere fokus på borgerperspektivet, ansvaret for opfølgning skal bo der, hvor det bliver gået, der skal være ledelsesmæssigt 

ejerskab og sikres løbende opfølgning.

• Dokumentation skal være meningsfuld, og tidstro data skal skabe mulighed for løbende opfølgning og forbedringer.

Gruppe: 7  Tema: Kvalitet og 

tilsyn



Forslag til nye veje/1

Hvilke konkrete, nye forslag skal der til for at bidrage til at løse udfordringen? 

 Tilsyn skal være et partnerskab mellem ledelse, medarbejdere, borgere/pårørende, og der skal ske 

opfølgning på de aftaler, der laves under tilsynet

 Kvalitetsarbejdet skal understøttes af tidstro data til forbedringsarbejde og data fra utilsigtede hændelser, 

klager oa.

 Der skal være kapacitet og kompetencer til at arbejde med løbende forbedringer

 Det er vigtigt at drøfte uanmeldte tilsyn og om/hvordan et tilsyn skal foregå, herunder hvem der kan udvirke 

at der kommer tilsyn
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Forslag til nye veje/2

Hvilke konkrete, nye forslag skal der til for at bidrage til at løse udfordringen? 

 Sammenhæng mellem servicelov og sundhedslov = 1 nationalt tilsyn

 Samtidig nytænkning af tilsyn, så det understøtter LOKAL udvikling og læring, fx om

 - man går i borgerens fodspor

 - bruger klagesager

 - arbejder med tidlig opsporing

 - tager samtalen om den sidste tid

 - risikovurderinger

 Helhedstilgang i tilsynet – alle (fag)grupper, herunder terapeuter og praktiserende læger, skal inddrages og 

samtænkning mellem tilsyn

 Kvalitetsarbejdet skal underbygges af stærk og praksisnær ledelse, der kan lede kvalitetsarbejdet.

Gruppe: 7  Tema: Kvalitet og 
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Forslag til nye veje/3

Udvælg de bedste konkrete, nye ideer, der bidrager til at løse udfordringen 

 Vigtigt også at give stemme både til borgere og pårørende i kvalitetsarbejdet, herunder i tilsyn

 Vi skal have ressourcer og kompetencer til at arbejde anderledes

 Udvikling af en ny fælles model for kvalitetsarbejde (integreret med det nationale kvalitetsprogram), så 

den kan bruges på alle plejehjem/i hjemmeplejen - det vil bl.a. kunne give bedre data

 Uddannelse af ledere og medarbejdere, der på hvert enkelt plejehjem og på tværs kan understøtte det 

løbende kvalitetsarbejde – etablering af et nationalt ledelsesprogram 

Gruppe: 7, tema: Kvalitet og tilsyn


