
Velkommen til SPOR 2

Tilsyn og læring i 
Ældreplejen



Hvordan har man politisk fulgt op på sidste års Ældretopmøde? 
Sven Erik Bukholt, konst. Kontorchef i Social- og Ældreministeriet

Ældretilsynet i praksis?  
Charlotte Hjort, enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvordan fungerer tilsyn i Ringkøbing-Skjern Kommune?
Anja Thoft Bach, fagchef Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern  

Udgående rejsehold: Hvad er fokus? 
Kirsten Groth Willesen, programleder, rejsehold i Videnscenter for 
Værdig Ældrepleje og Sundhedsstyrelsen   

Drøftelser ved bordene og ideindsamling 

Opsamling



Opfølgning på spor 2 om tilsyn og læring fra Ældretopmødet 
2020

Sven Erik Bukholt, kst. kontorchef, Kontoret for Ældre, Social- og Ældreministeriet
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Hvad tog vi med os fra Ældretopmødet sidste år?

• Entydig tilbagemelding på sidste års ældretopmøde på tilsynssporet: 

• Tilsyn handler ikke kun om kontrol. Det handler i høj grad også om læring og udvikling

• Ældretilsynet skal styrkes.
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Bred politisk aftale om styrket tilsyn og læring

• Bred politisk aftale om styrkelse af tilsynet med ældreplejen 

• To bærende elementer i aftalen:

• At styrke det statslige Ældretilsyn

• At sikre, at der kobles et udviklings- og læringsperspektiv på tilsyn
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Elementer i den politiske aftale

• Videreførelse af Ældretilsynet til udgangen af 2024

• Indførelse af obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb

• Styrelsen for Patientsikkerhed skal indføre ny registreringspraksis for bekymringshenvendelser

• Styrelsen for Patientsikkerhed skal iværksætte en styrket informationsindsats omkring 
muligheden for at indgive bekymringshenvendelser.
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Ny lovgivning på området

• Social- og ældreministeren fremsatte tidligere på året et lovforslag med følgende indhold:

• Videreførelse af Ældretilsynet

• Indførelse af obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb.

• Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget og er trådt i kraft 1. juli 2021
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Politiske temamøder i foråret 2021

• Politisk aftale: indkalde partierne til brede politiske drøftelser om det samlede tilsyn på 
ældreområdet

• Social- og ældreministeren har afholdt 3 temamøder med ældreordførerne i løbet af foråret med 
fokus på tilsyn i ældreplejen

• Faglige oplæg fra bl.a. kommuner og en plejehjemsleder med fokus på hvordan tilsynene opleves 
i praksis, og hvilke udfordringer der er

Arbejdsgruppe om tilsyn på ældreområdet

• Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilsynspraksis, udfordringsbillede og 
identificere udviklingspotentialer

• Forventet afrapportering ultimo 2021.



Tak for ordet



16.9.21

Charlotte Hjort, enhedschef, overlæge

Ann-Christina Dahlgaard, sektionsleder

Ældretopmøde
Workshop om tilsyn og læring

15. september 2021



To tilsyn med ældreplejen

15. september 2021

Ældretilsynet 
(servicelov)

Det sundhedsfaglige 
tilsyn (sundhedslov)



To tilsyn med ældreplejen

15. september 2021

Ældretilsynet 
(servicelov)

Det sundhedsfaglige 
tilsyn (sundhedslov)

Formål:

Bidrage til at sikre 
den fornødne kvalitet i 
ældreplejen

Bidrage til læring i ældreplejen

Formål:

Sikre patientsikkerheden og
patienternes rettigheder

Understøtte læring på
behandlingsstederne



15. september 2021

Resultater fra Ældretilsynet



• Tilsyn i alt: 250

• Plejecentre: 182

• Hjemmeplejen: 68

• Overordnet er der ikke 
konstateret store problemer

• Ikke markante forskelle på 
plejecentre og hjemmepleje

Tilsyn fra marts 2019 – marts 2021

15. september 2021



15. september 2021

Resultater fra det sundhedsfaglige tilsyn
Marts 2019 – marts 2021 – hjemmepleje/hjemmesygepleje
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15. september 2021

Resultater fra det sundhedsfaglige tilsyn
Marts 2019 – marts 2021 - plejecentre
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• Fire temaer i tilsynene
1. Dokumentation og vidensdeling

2. Forebyggelse af funktionsevnetab

3. Rehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning

4. Livets sidste fase

• Inspirationsmateriale

Fokus på læring

15. september 2021



Centralt for borgerens livskvalitet, at plejeenhederne deler viden, så alle 
omkring borgeren kan få et overblik over de aktuelle behov, muligheder og 
ønsker. 

• Systematik

• Klare arbejdsgange og ansvarsfordeling

• Kompetenceudvikling

Tema 1: Dokumentation og vidensdeling

15. september 2021



Tidlig opsporing af ændringer i borgerens fysiske og psykiske

funktionsevne er vigtig for at kunne iværksætte relevant

pleje, så borgerens mulighed for at være selvhjulpen og

selvstændig bliver understøttet. 

• Systematiske og målrettede tiltag, der løbende tilpasses borgerens behov

• Adgang til relevante oplysninger, fx om funktionsevne-vurderingen (nogle 
steder har kun visitationen adgang)

Tema 2: Forebyggelse af funktionsevnetab

15. september 2021



Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning spiller 
en stor rolle i ældre borgeres mulighed for selvbestemmelse og 
ikke mindst livskvalitet. 

Tema 3: Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende 
træning

15. september 2021

• Brug af mulighederne for 
rehabilitering, genoptræning og 
vedligeholdende træning

• Bevidsthed om borgerens 
forskellige rettigheder og 
muligheder

• Vidensdeling om træningsforløb 
ml. forskellige faggrupper



Livets sidste fase handler om mere end sundhedsfaglige emner som fravalg af 
genoplivning, palliativ pleje mv. Det handler også om hvordan livet skal leves i den 
sidste tid, og om hvilke ønsker den enkelte må have. Fx ønsker om ikke at være alene, 
høre stille musik og hvilken rolle de pårørendes skal have i den sidste tid.

• Systematik for at få taget samtalen om den sidste tid

• Klæde personalet på til samtalen

Tema 4: Livets sidste fase

15. september 2021



Ledelse, ledelse, ledelse ……… 

15. september 2021



15. september 2021

I hvilken grad vil I i jeres plejeenhed 
igangsætte initiativer på baggrund af 
tilsynsbesøget - ældretilsynet? 

Har tilsynene en effekt?
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I hvilken grad vil I i jeres plejeenhed 
igangsætte initiativer på baggrund af 
tilsynsbesøget – sundhedsfagligt tilsyn? 



Læs interview med plejeenheder:

• Dokumentation og vidensdeling handler også om kompetenceudvikling (Holbæk 
Kommune)

• Viden om plejebehov deles på tværs (Viborg Kommune)

• Forebyggende tiltag hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser (Ærø 
Kommune)

• Det handler mest om livet – mindre om døden (Københavns Kommune)

Se også styrelsens informationsmateriale:

• Kender du servicelovens krav om rehabilitering, genoptræning og 
vedligeholdelsestræning?

Inspiration

15. september 2021



Politisk aftale november 2020 (reservemidler)

• Fortsættelse af ældretilsynet

• Opfølgnings- og læringsforløb (SST)

• Forbedret registrering af bekymringshenvendelser

Styrkelse af ældretilsynet

15. september 2021



www.stps.dk/aeldre

15. september 2021



Tilsyn og læring i et 
kommunalt perspektiv

Ældretopmøde 16. september 2021



Krav til et kommunalt tilsyn

• Forpligtet til at gennemføre et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejecentre

• Tilsynet vurderer kvaliteten på plejecentrene i forhold til det politisk 
besluttede serviceniveau (personlig pleje, praktisk bistand, ernæring samt 
trænings- og aktivitetstilbud)

• Nogle kommuner vælger også at lave tilsyn på det sundhedsfaglige område

• Forskelligt med hvem der udfører tilsynet: myndighed vs sundhedsfaglig 
konsulent



Det står vi på før et tilsyn

• Ældrepolitikken

• Værdighedspolitikken

• Kvalitetsstandarder (politisk besluttet)

• Strategier – Dialogbaseret aftale

• Implementeringsprocesser

• Brugerundersøgelse 



Kommunalt fokus 

Det betyder, at vi i år også har fokus på:
• Triage

• Kontaktpersonordningen

• Inddragelse af pårørende og frivillige

• Beboernes selvbestemmelse



Hvordan foregår et tilsyn & hvad giver det?
• Interview af beboere, pårørende, medarbejdere, ledere (flere stemmer)

• Observere situationer (stemning, værdier, kultur)

• Dokumentation

• Opsamlingen på tværs giver et generelt billede



Fra fund til læring
• Vi tager fundene alvorligt – vi tager ansvar

• Vi ser fundene som læring og forbedring af vores kvalitet

• Fokus på faglig ledelse

• Vende en kultur fra det reaktive til det proaktive 

• Forbedringskultur – den lærende organisation

• Lokalt niveau -> generel tværgående indsats



Opfølgnings- og 
læringsforløb 

15. september 2021
Kirsten Groth Willesen

Specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen



Formål

Formålet er

- understøtte, at plejeenhederne løfter 
kvaliteten af den social- og plejefaglige indsats

Forløbet skal sikre, at plejeenheden

- fremadrettet arbejder med kulturen på både 
medarbejder- og ledelsesniveau. 

• opfylder målepunkter gennem Ældretilsynets 
opfølgningsaktiviteter

Side 34

Bagvedliggende 
årsager

Påbud



Side 35

Opbygning og indhold

Afdæknings – og 
planlægnings-

periode 

Periode for læringsaktiviteter
Seminarer, praksistræning, feedback, sparring

For ledere og medarbejdere

Evaluering – og 
fastholdelse

Implementering og fastholdelse  

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy



Hvordan skaber vi udvikling og læring i ældreplejen  

• Læring og udvikling tæt på praksis

• Ældreplejen er et komplekst arbejdsfelt

• Faglighed og refleksion

• Afmagt er et vilkår

• Forebyggelse af forråelse 

Side 36



Forventet udbytte

At plejeenheden 

• Får påbud løftet

• Er hjulpet på vej til bl.a. at
• Arbejde systematisk med 

borgerettet kvalitet
• Styrke læringsmiljø gennem 

faglighed og refleksiv praksis i 
hverdagen

• Håndtere afmagt og forebygge 
forråelse 

Side 37



Drøftelser ved bordene og ideindsamling

1. Hvad skal der til, for at de nye opfølgnings- og læringsforløb 
bidrager til forandring og udvikling af den socialfaglige kvalitet?

2. Hvad er en god og meningsfuld inddragelse af borgerne og de 
pårørende i tilsynet? 

3. Er der brug for en større sammenhæng mellem kommunernes 
eget tilsyn og tilsynene fra Styrelsen for Patientsikkerhed? Hvis ja, 
hvordan kan det ske?

4. Har I forslag til afprøvning af nye måder at gennemføre tilsyn på? 

5. Andet?



Tak for din deltagelse

Nu er der frokost og mulighed for at besøge dialogteltene 
frem til kl. 13.35, hvor det næste faglige spor begynder 



Velkommen til SPOR 2

Tilsyn og læring i 
Ældreplejen



Hvordan har man politisk fulgt op på sidste års Ældretopmøde? 
Sven Erik Bukholt, konst. Kontorchef i Social- og Ældreministeriet

Ældretilsynet i praksis?  
Charlotte Hjort, enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvordan fungerer tilsyn i Ringkøbing-Skjern Kommune?
Anja Thoft Bach, fagchef Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern  

Udgående rejsehold: Hvad er fokus? 
Kirsten Groth Willesen, programleder, rejsehold i Videnscenter for 
Værdig Ældrepleje, Sundhedsstyrelsen   

Drøftelser ved bordene og ideindsamling 

Opsamling



Opfølgning på spor 2 om tilsyn og læring fra Ældretopmødet 
2020

Sven Erik Bukholt, kst. kontorchef, Kontoret for Ældre, Social- og Ældreministeriet
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Hvad tog vi med os fra Ældretopmødet sidste år?

• Entydig tilbagemelding på sidste års ældretopmøde på tilsynssporet: 

• Tilsyn handler ikke kun om kontrol. Det handler i høj grad også om læring og udvikling

• Ældretilsynet skal styrkes.
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Bred politisk aftale om styrket tilsyn og læring

• Bred politisk aftale om styrkelse af tilsynet med ældreplejen 

• To bærende elementer i aftalen:

• At styrke det statslige Ældretilsyn

• At sikre, at der kobles et udviklings- og læringsperspektiv på tilsyn
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Elementer i den politiske aftale

• Videreførelse af Ældretilsynet til udgangen af 2024

• Indførelse af obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb

• Styrelsen for Patientsikkerhed skal indføre ny registreringspraksis for bekymringshenvendelser

• Styrelsen for Patientsikkerhed skal iværksætte en styrket informationsindsats omkring 
muligheden for at indgive bekymringshenvendelser.
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Ny lovgivning på området

• Social- og ældreministeren fremsatte tidligere på året et lovforslag med følgende indhold:

• Videreførelse af Ældretilsynet

• Indførelse af obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb.

• Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget og er trådt i kraft 1. juli 2021
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Politiske temamøder i foråret 2021

• Politisk aftale: indkalde partierne til brede politiske drøftelser om det samlede tilsyn på 
ældreområdet

• Social- og ældreministeren har afholdt 3 temamøder med ældreordførerne i løbet af foråret med 
fokus på tilsyn i ældreplejen

• Faglige oplæg fra bl.a. kommuner og en plejehjemsleder med fokus på hvordan tilsynene opleves 
i praksis, og hvilke udfordringer der er

Arbejdsgruppe om tilsyn på ældreområdet

• Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilsynspraksis, udfordringsbillede og 
identificere udviklingspotentialer

• Forventet afrapportering ultimo 2021.



Tak for ordet



16.9.21

Charlotte Hjort, enhedschef, overlæge

Ann-Christina Dahlgaard, sektionsleder

Ældretopmøde
Workshop om tilsyn og læring

15. september 2021



To tilsyn med ældreplejen

15. september 2021

Ældretilsynet 
(servicelov)

Det sundhedsfaglige 
tilsyn (sundhedslov)



To tilsyn med ældreplejen

15. september 2021

Ældretilsynet 
(servicelov)

Det sundhedsfaglige 
tilsyn (sundhedslov)

Formål:

Bidrage til at sikre 
den fornødne kvalitet i 
ældreplejen

Bidrage til læring i ældreplejen

Formål:

Sikre patientsikkerheden og
patienternes rettigheder

Understøtte læring på
behandlingsstederne



15. september 2021

Resultater fra Ældretilsynet



• Tilsyn i alt: 250

• Plejecentre: 182

• Hjemmeplejen: 68

• Overordnet er der ikke 
konstateret store problemer

• Ikke markante forskelle på 
plejecentre og hjemmepleje

Tilsyn fra marts 2019 – marts 2021

15. september 2021



15. september 2021

Resultater fra det sundhedsfaglige tilsyn
Marts 2019 – marts 2021 – hjemmepleje/hjemmesygepleje
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15. september 2021

Resultater fra det sundhedsfaglige tilsyn
Marts 2019 – marts 2021 - plejecentre
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• Fire temaer i tilsynene
1. Dokumentation og vidensdeling

2. Forebyggelse af funktionsevnetab

3. Rehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning

4. Livets sidste fase

• Inspirationsmateriale

Fokus på læring

15. september 2021



Centralt for borgerens livskvalitet, at plejeenhederne deler viden, så alle 
omkring borgeren kan få et overblik over de aktuelle behov, muligheder og 
ønsker. 

• Systematik

• Klare arbejdsgange og ansvarsfordeling

• Kompetenceudvikling

Tema 1: Dokumentation og vidensdeling

15. september 2021



Tidlig opsporing af ændringer i borgerens fysiske og psykiske

funktionsevne er vigtig for at kunne iværksætte relevant

pleje, så borgerens mulighed for at være selvhjulpen og

selvstændig bliver understøttet. 

• Systematiske og målrettede tiltag, der løbende tilpasses borgerens behov

• Adgang til relevante oplysninger, fx om funktionsevne-vurderingen (nogle 
steder har kun visitationen adgang)

Tema 2: Forebyggelse af funktionsevnetab

15. september 2021



Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning spiller 
en stor rolle i ældre borgeres mulighed for selvbestemmelse og 
ikke mindst livskvalitet. 

Tema 3: Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende 
træning

15. september 2021

• Brug af mulighederne for 
rehabilitering, genoptræning og 
vedligeholdende træning

• Bevidsthed om borgerens 
forskellige rettigheder og 
muligheder

• Vidensdeling om træningsforløb 
ml. forskellige faggrupper



Livets sidste fase handler om mere end sundhedsfaglige emner som fravalg af 
genoplivning, palliativ pleje mv. Det handler også om hvordan livet skal leves i den 
sidste tid, og om hvilke ønsker den enkelte må have. Fx ønsker om ikke at være alene, 
høre stille musik og hvilken rolle de pårørendes skal have i den sidste tid.

• Systematik for at få taget samtalen om den sidste tid

• Klæde personalet på til samtalen

Tema 4: Livets sidste fase

15. september 2021



Ledelse, ledelse, ledelse ……… 

15. september 2021



15. september 2021

I hvilken grad vil I i jeres plejeenhed 
igangsætte initiativer på baggrund af 
tilsynsbesøget - ældretilsynet? 

Har tilsynene en effekt?
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Læs interview med plejeenheder:

• Dokumentation og vidensdeling handler også om kompetenceudvikling (Holbæk 
Kommune)

• Viden om plejebehov deles på tværs (Viborg Kommune)

• Forebyggende tiltag hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser (Ærø 
Kommune)

• Det handler mest om livet – mindre om døden (Københavns Kommune)

Se også styrelsens informationsmateriale:

• Kender du servicelovens krav om rehabilitering, genoptræning og 
vedligeholdelsestræning?

Inspiration

15. september 2021



Politisk aftale november 2020 (reservemidler)

• Fortsættelse af ældretilsynet

• Opfølgnings- og læringsforløb (SST)

• Forbedret registrering af bekymringshenvendelser

Styrkelse af ældretilsynet

15. september 2021



www.stps.dk/aeldre

15. september 2021



Tilsyn og læring i et 
kommunalt perspektiv

Ældretopmøde 16. september 2021



Krav til et kommunalt tilsyn

• Forpligtet til at gennemføre et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejecentre

• Tilsynet vurderer kvaliteten på plejecentrene i forhold til det politisk 
besluttede serviceniveau (personlig pleje, praktisk bistand, ernæring samt 
trænings- og aktivitetstilbud)

• Nogle kommuner vælger også at lave tilsyn på det sundhedsfaglige område

• Forskelligt med hvem der udfører tilsynet: myndighed vs sundhedsfaglig 
konsulent



Det står vi på før et tilsyn

• Ældrepolitikken

• Værdighedspolitikken

• Kvalitetsstandarder (politisk besluttet)

• Strategier – Dialogbaseret aftale

• Implementeringsprocesser

• Brugerundersøgelse 



Kommunalt fokus 

Det betyder, at vi i år også har fokus på:
• Triage

• Kontaktpersonordningen

• Inddragelse af pårørende og frivillige

• Beboernes selvbestemmelse



Hvordan foregår et tilsyn & hvad giver det?
• Interview af beboere, pårørende, medarbejdere, ledere (flere stemmer)

• Observere situationer (stemning, værdier, kultur)

• Dokumentation

• Opsamlingen på tværs giver et generelt billede



Fra fund til læring
• Vi tager fundene alvorligt – vi tager ansvar

• Vi ser fundene som læring og forbedring af vores kvalitet

• Fokus på faglig ledelse

• Vende en kultur fra det reaktive til det proaktive 

• Forbedringskultur – den lærende organisation

• Lokalt niveau -> generel tværgående indsats



Opfølgnings- og 
læringsforløb 

15. september 2021
Kirsten Groth Willesen

Specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen



Formål

Formålet er

- understøtte, at plejeenhederne løfter 
kvaliteten af den social- og plejefaglige indsats

Forløbet skal sikre, at plejeenheden

- fremadrettet arbejder med kulturen på både 
medarbejder- og ledelsesniveau. 

• opfylder målepunkter gennem Ældretilsynets 
opfølgningsaktiviteter

Side 73

Bagvedliggende 
årsager

Påbud



Side 74

Opbygning og indhold

Afdæknings – og 
planlægnings-

periode 

Periode for læringsaktiviteter
Seminarer, praksistræning, feedback, sparring

For ledere og medarbejdere

Evaluering – og 
fastholdelse

Implementering og fastholdelse  

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy



Hvordan skaber vi udvikling og læring i ældreplejen  

• Læring og udvikling tæt på praksis

• Ældreplejen er et komplekst arbejdsfelt

• Faglighed og refleksion

• Afmagt er et vilkår

• Forebyggelse af forråelse 

Side 75



Forventet udbytte

At plejeenheden 

• Får påbud løftet

• Er hjulpet på vej til bl.a. at
• Arbejde systematisk med 

borgerettet kvalitet
• Styrke læringsmiljø gennem 

faglighed og refleksiv praksis i 
hverdagen

• Håndtere afmagt og forebygge 
forråelse 

Side 76



Drøftelser ved bordene og ideindsamling

1. Hvad skal der til, for at de nye opfølgnings- og læringsforløb 
bidrager til forandring og udvikling af den socialfaglige kvalitet?

2. Hvad er en god og meningsfuld inddragelse af borgerne og de 
pårørende i tilsynet? 

3. Er der brug for en større sammenhæng mellem kommunernes 
eget tilsyn og tilsynene fra Styrelsen for Patientsikkerhed? Hvis ja, 
hvordan kan det ske?

4. Har I forslag til afprøvning af nye måder at gennemføre tilsyn på? 

5. Andet?



Tak for din deltagelse

Nu er der kaffepause, og så ses vi i plenum kl. 15.30


