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Faktaark – Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i
ældreplejen
Med Aftale om finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at
afsætte 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til opfølgning på arbejdet med udvikling af
kvalitetsindikatorer i ældreplejen.

Tabel 1
Økonomiske konsekvenser
Mio. kr., 2019-priser

2019

2020

2021

2022

Opfølgning på arbejdet med
udvikling af kvalitetsindikatorer
i ældreplejen

10

10

10

10

I alt

10

10

10

10

Der er i de senere år foretaget markante prioriteringer af ældreområdet. Det har bidraget
til at understøtte en værdig ældrepleje, hvor den enkelte borger er i centrum. Samtidig er
det afgørende for de ældre borgeres livskvalitet, at vi får mest muligt ud af de mange
indsatser og ressourcer, som allerede anvendes på ældreområdet i dag.
Implementeringen af kvalitetsindikatorer i ældreplejen vil afhænge af, hvilke data der
lægges til grund for de enkelte indikatorer.
Det er ambitionen, at eventuelle brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen, som kan
danne datagrundlag for nye kvalitetsindikatorer på området, vil kunne udvikles i 2019.
De første indikatorer baseret på det nuværende datagrundlag vil kunne startes primo
2020 og udbygges frem mod 2022 i takt med, at ny kommunale data på sundheds- og
ældreområdet bliver tilgængelig. Der vil herefter også kunne tilføjes nye indikatorer.

Fakta


Det er i dag kun muligt at opgøre indsatsen på ældreområdet på
baggrund af omfanget af ydelser, som borgerne modtager, eller ved at
anvende de eksisterende brugertilfredshedsundersøgelser på
ældreområdet, der er baseret på mindre stikprøver.



Der eksisterer således ikke et fælles datagrundlag, som gør det muligt at
opgøre kvaliteten og resultaterne af indsatsen på tværs af kommuner.



Regeringen og Dansk Folkeparti blev med Aftale om finansloven for
2018 enige om, at kvaliteten og resultaterne af indsatserne i
ældreplejen bør være i fokus i fremtiden.



Regeringen og KL blev i Aftalen om kommunernes økonomi for 2019
enige om nedsætte en arbejdsgruppe for udvikling af
kvalitetsindikatorer, som skal komme med forslag til modeller for
kvalitetsindikatorer, herunder valg af konkrete indikatorer.
Arbejdsgruppen afrapporterer primo 2019.
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