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AFGØRELSE 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af et tilsynsbesøg den 20. 

juni 2019 et påbud til Plejecenter Caroline Amalielund om: 

 

1) At sikre, at plejeenhedens organisering understøtter plejeenhedens 

kerneopgaver, herunder 

a) at plejeenheden sikrer, at der i plejeenheden er ansvars- og 

opgavefordeling blandt medarbejdere og ledelse og at denne 

følges. 

 

2) At understøtte borgernes selvbestemmelse og trivsel, herunder 

a) at plejeenheden sikrer, at borgere og pårørende oplever at 

blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstem-

melse med borgerens vaner, ønsker og behov 

b) at plejeenheden sikrer, at borgeren, så vidt muligt, oplever 

livskvalitet og værdighed på plejeenheden. 

 

3) At plejeenheden sikrer, at der anvendes systematik, faglige metoder 

og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af 

den fornødne kvalitet, herunder 

a) at plejeenheden sikrer, at hjælp, omsorg og pleje til borgere 

med kognitive funktionsnedsættelser tager højde for borger-

nes særlige behov 

b) at plejeenheden sikrer, at borgerne får hjælp rettet mod fo-

rebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred, herun-

der at der sikres systematisk opsporing og opfølgning på æn-

dringer i borgernes funktionsevne 

c) at medarbejderne kender og anvender plejeenhedens faglige 

metoder og arbejdsgange for forebyggelse af magtanven-

delse. 

 

4) at plejeenheden sikrer en dokumentation, der understøtter, at der 

ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder 
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a) at medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis 

for den social- og plejefaglige dokumentation, og at doku-

mentationen er tilgængelig for alle relevante medarbejdere 

b) at plejeenheden sikrer beskrivelser af borgernes aktuelle res-

sourcer og udfordringer samt fyldestgørende beskrivelser af 

borgernes behov for hjælp, omsorg og pleje 

c) at der hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser fore-

findes beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje, og at denne ta-

ger højde for borgerens begrænsninger  

d) at ændringer i borgere med kognitive funktionsnedsættelsers 

fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand 

samt opfølgning herpå dokumenteres   

e) at plejeenheden sikrer borgerens individuelle mål for person-

lig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte dokumente-

res i overensstemmelse med servicelovens § 83, stk. 5, samt at 

plejeenheden sikrer dokumentation af borgernes trænings-

forløb, herunder formål, i overensstemmelse med servicelo-

vens § 86. 

 

 

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbe-

søg, jf. servicelovens § 150 har konstateret, at påbuddet er efterlevet.  

 

 

Begrundelse 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 20. juni 2019 et reaktivt tilsyns-

besøg efter servicelovens § 150 på Plejecenter Caroline Amalielund. Baggrunden 

for tilsynet var, at styrelsen havde modtaget en bekymringshenvendelse fra en 

pårørende til en borger på Plejecenter Caroline Amalielund. 

 

Styrelsen modtog efter tilsynet materiale fra plejeenheden, ligesom en pårørende 

fremsendte en beskrivelse af en hændelse vedrørende en bortkommet borger. 

Dette supplerende materiale er indgået i styrelsens samlede vurdering. 

 

Plejecenter Caroline Amalielund er en plejeenhed i Svendborg Kommune.  Ple-

jeenheden har 40 boliger, herunder hvor 16 boliger er forbeholdt borgere med 

demenssygdom og seks gæstepladser til aflastning, akutophold og rehabilite-

ringsophold, og hvor resten er ældreboliger. 

 

Styrelsen har ved tilsynsbesøget anvendt de målepunkter, der er udarbejdet til 

brug for tilsyn med, at den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midler-

tidige pladser og hjemmeplejeenheder har den fornødne kvalitet.  

 



 Side 3 

Målepunkterne er udarbejdet ud fra hvad der, efter styrelsens opfattelse, skal ef-

terleves i en plejeenhed for at understøtte, at hjælp, omsorg og pleje har den for-

nødne kvalitet.  

 

Målepunkterne er opstillet og gennemgået i tilsynsrapportens afsnit 3. 

 

Ved tilsynet blev styrelsen opmærksom på, at plejeenheden ikke i tilstrækkelig 

grad tog hensyn til borgerens selvbestemmelse og trivsel. 

 

Styrelsen blev endvidere opmærksom på, at plejeenheden havde gennemgående 

mangler i forhold til, at hjælpen ikke i tilstrækkelig grad tog højde for borgernes 

særlige behov i relation til borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Pleje-

enheden manglede endvidere fokus på ændringer i borgerens funktionsevne og 

forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgerne. Endelig 

manglede plejeenheden faglige metoder og arbejdsgange i relation til forebyg-

gelse af magtanvendelse.  

 

Styrelsen blev desuden opmærksom på, at dokumentationen vedrørende borger-

nes behov for hjælp, omsorg og pleje ikke i tilstrækkelig grad understøttede, at 

der kunne ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet i plejeenheden. 

 

Endelig blev styrelsen opmærksom på, at plejeenhedens organisering ikke un-

derstøttede plejeenhedens kerneopgaver.  

 

For en detaljeret gennemgang af fundene ved tilsynsbesøget henvises til tilsyns-

rapporten.  

 

Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, der fremkom ved tilsynet, 

og som er anført i tilsynsrapporten. Endvidere indgår det materiale, som styrelsen 

modtog i høringssvar den 23. september 2019 fra plejeenheden.  

 

Plejeenhedens høringssvar i form af handleplan samt bilag beskriver, at plejeen-

heden har iværksat en række tiltag, og at der arbejdes systematisk med at rette op 

på de beskrevne mangler i påbuddet. Styrelsen har noteret sig de beskrevne tiltag 

og inddraget disse i vurderingen af sagen. 

 

 Styrelsen anerkender, at Plejecenter Caroline Amalielund har gjort og planlagt 

en række tiltag med henblik på at forbedre forholdene på plejeenheden. Det er 

imidlertid styrelsens vurdering, at oplysningerne i høringen ikke giver anledning 

til at ændre vurderingen af forholdene, da det ikke alene på baggrund af de be-

skrevne tiltag kan konstateres, at der på nuværende tidspunkt er rettet op på de 

konstaterede forhold.   
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Plejeenhedens organisering 

Styrelsen kunne ved tilsynsbesøget den 20. juni 2019 konstatere, at plejeenhe-

dens organisering ikke understøttede plejeenhedens kerneopgaver.  

 

Styrelsen har lagt vægt på, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad kunne redegøre 

for, hvordan plejeenhedens organisering understøttede plejeenhedens kerneop-

gaver, at ledelsen ofte var fraværende eller usynlig i det daglige arbejde, og at 

der var tale om en ny leder i en i forvejen organisatorisk udfordret plejeenhed. 

 

Styrelsen kunne ved tilsynet konstatere, at plejeenheden manglede synlig ledelse 

og organisering af kompetencer og ressourcer i plejeenheden. Plejeenheden 

havde et stort forbrug af tidsbegrænsede stillinger og vikarer, hvilket ifølge de 

adspurgte medarbejdere gik ud over kvaliteten i varetagelsen af kerneopgaverne 

i plejeenheden.  

 

Styrelsen har lagt vægt på, at de adspurgte medarbejdere oplyste, at de havde 

svært ved at udføre deres opgaver som kontaktpersoner, idet det ofte skete, at de 

faste medarbejdere måtte arbejde i andre afdelinger end der, hvor de var kontakt-

personer, for at undgå at vikarer skulle være alene i en afdeling.  

 

Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at en borger oplevede, at personalet ikke 

havde kendskab til borgerens særlige behov. 

 

En pårørende gav endvidere udtryk for, at det var svært at komme i kontakt med 

borgerens kontaktperson, ligesom personalet gav udtryk for, at det var svært at 

varetage deres kontaktpersonsopgaver grundet jævnlig omrokering mellem afde-

lingerne for at understøtte vikarers varetagelse af opgaverne. 

 

Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at plejeenheden manglede faglige metoder 

og arbejdsgange i relation til hjælp, omsorg og pleje for borgere med kognitive 

funktionsnedsætter, herunder demens, og i relation til ændringer i borgernes 

funktionsevne og helbredstilstand 

 

Styrelsen har vurderet, at ovenstående fund underbygger, at plejeenhedens orga-

nisering ikke understøttede at de opgaver, plejeenheden bør varetage, kunne op-

fyldes af fornøden kvalitet. 

 

Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at ledelsen var opmærksom på problemstil-

lingen, og havde iværksat en proces for at styrke den daglige ledelse, organise-

ring af kompetencer og ressourcer i plejeenheden. 

 

Det er dog styrelsens vurdering, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at 

planerne kunne gennemføres hurtigt og sikkert nok til, at plejeenhedens kerne-

opgaver kunne løses med fornøden kvalitet.  
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Styrelsen har her lagt vægt på omfanget af fund i plejeenheden, der udgør en 

risiko for den fornødne kvalitet af hjælp, omsorg og pleje i plejeenheden, og at 

den daglige organisering i forhold til fordeling af ressourcer i plejeenheden ikke 

på tidspunktet for tilsynet i tilstrækkelig grad understøttede plejeenhedens ker-

neopgaver. 

 

Det er således styrelsens vurdering, at de beskrevne grundlæggende mangler i 

form af at plejeenhedens organisering ikke understøttede plejeenhedens kerne-

opgaver udgør en risiko for, at der ikke ydes personlig hjælp, omsorg og pleje af 

fornøden kvalitet efter servicelovens §§ 83 og 87, jf. servicelovens § 150, stk. 2. 

 

 

Selvbestemmelse og trivsel 

Ved tilsynsbesøget den 20. juni 2019 kunne styrelsen ved interview og observa-

tioner konstatere, at der var borgere, hvis trivsel ikke var sikret i tilstrækkelig 

grad i plejeenheden.   

 

Ved tilsynsbesøget interviewede styrelsen tre borgere og to pårørende. 

 

 Styrelsen har lagt vægt på, at plejeenheden manglede beskrivelser af borgerenes 

vaner og ønsker i dokumentationen.  Dette sammenholdt med skiftende og nyt 

personale hos borgerne gjorde, at en borger oplevede, at personalet ikke kendte 

ham og imødekom hans særlige ønsker og dagligdagsvaner.  

 

 Styrelsen konstaterede endvidere ved interview, at der ofte var urinlugt fra en 

borger og dennes lejlighed, hvilket også blev observereret ved tilsynet.  

 

Det er styrelsens opfattelse, at det har betydning for borgerens oplevelse af livs-

kvalitet og værdighed, at borgeren, så vidt muligt, ikke generes af urinlugt. 

 

Styrelsen har lagt vægt på, at plejeenheden ved indflytning spurgte ind til borge-

rens vaner og ønsker ved indflytning og tog højde for disse, hvis de kendte dem. 

Det er dog styrelsens vurdering, at store dele af personalegruppen ikke kendte til 

disse ønsker, ligesom de oplysninger, som blev indhentet i forbindelse med ind-

flytning ikke løbende blev vedligeholdt i journalsystemet.  

 

Ved tilsynet kunne styrelsen endvidere konstatere, at plejeenheden ikke i til-

strækkelig grad sikrede pårørendeinddragelse i forhold til varetagelse af borge-

rens interesser.  

 

Styrelsen har her lagt vægt på, at plejeenheden manglede beskrivelser af aftaler 

indgået med pårørende. En pårørende varetog en borgers interesser i forhold til 

indkøb, økonomi og ledsagelse til lægebesøg, men dette fremgik ikke af journa-

len. En pårørende oplyste, at vedkommende som ægtefælle til borgeren havde en 
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vigtig rolle i borgerens liv og i forhold til praktiske gøremål i hverdagen, eksem-

pelvis indkøb. Dette fremgik dog ikke af journalen. 

 

Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at en pårørende oplyste, at ikke alle 

medarbejderne kendte til aftaler indgået med pårørende, og at det var svært at få 

fat i borgerens kontaktperson. 

 

Styrelsens har endvidere lagt vægt på, at det i en journal ud af tre fremgik, at en 

pårørende varetog borgerens helbredsmæssige interesser, men at den pårørende 

ved interview oplyste til tilsynet, at denne ofte ikke blev orienteret om svar på 

borgerens urinprøver. 

 

Det er styrelsens opfattelse, at de beskrevne mangler i form af manglende vare-

tagelse af borgerens trivsel, selvbestemmelser og inddragelse i eget liv, udgør en 

risiko for, at der ikke ydes en personlig hjælp, omsorg og pleje af fornøden kva-

litet efter servicelovens §§ 83 og 87, jf. servicelovens § 150, stk. 2.  

 

Styrelsen har lagt vægt på, at formålet med at yde hjælp efter serviceloven blandt 

andet er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den 

daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, jf. servicelovens § 1, stk. 2. 

 

Det er styrelsens opfattelse, at det er afgørende for at sikre borgernes trivsel og 

selvbestemmelse, at personalet har kendskab til borgernes vaner og ønsker og 

tager hensyn til disse i plejen, ligesom det er vigtigt, at pårørende inddrages i 

overensstemmelse med borgerens behov og ønsker.  

 

 

Systematik, faglige metoder og arbejdsgange 

Ved tilsynsbesøget den 20. juni 2019 kunne styrelsen konstatere, at plejeenheden 

manglede systematik, faglige metoder og arbejdsgange i praksis i forhold til at 

yde hjælp, omsorg og pleje til borgerne.  

 

Styrelsen har lagt vægt på, at ledelsen redegjorde for, hvilke faglige metoder og 

arbejdsgange som plejeenheden anvendte til at tilrettelægge hjælp, omsorg og 

pleje til borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser, psykisk sygdom 

og/eller misbrug.  Det er imidlertid styrelsens vurdering, at de fastlagte faglige 

metoder og arbejdsgange ikke blev anvendt systematisk i plejeenheden og derved 

ikke i tilstrækkelig grad tilgodeså borgernes særlige behov. 

 

Styrelsen har lagt vægt på, at plejeenheden i to ud af tre journaler manglede do-

kumentation af ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne, 

helbredstilstand og opfølgning herpå. 
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Styrelsen har desuden lagt vægt på, at hos en borger, hvor det af journalen frem-

gik, at der var planlagt ugentlig vejning, var vejningen ikke blevet udført i seks 

måneder og borgeren havde i perioden haft et vægttab fra 70 kg til 65,7 kg.  

 

Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at plejeenheden i tre ud af tre journaler 

manglede beskrivelser af social- og plejefaglige indsatser med henblik på fore-

byggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig 

mundhygiejne. 

 

Styrelsen har lagt vægt på, at hjælpen løbende skal justeres i takt med, at borge-

rens funktionsevne ændres i op- eller nedadgående retning, jf. servicelovens § 

83, stk. 5. Det er vigtigt løbende at være opmærksom på hvilken form for hjælp, 

der bedst løser borgerens behov. Det afgørende er derfor, at der løbende følges 

op på, om det er den rette hjælp, der gives, om at hjælpen er tilpasset borgernes 

behov.  

 

Ved tilsynsbesøget den 20. juni 2019 kunne styrelsen endvidere konstatere, at 

plejeenheden manglede faglige metoder og arbejdsgange for forebyggelse af 

magtanvendelse. 

 

Styrelsen har lagt vægt på, at plejeenhedens ledelse redegjorde for faglige meto-

der og arbejdsgange, som plejeenheden inddrog i indsatsen for at understøtte, at 

magtanvendelse så vidt muligt kunne undgås. De adspurgte medarbejdere ud-

trykte dog usikkerhed i forhold til kendskab og anvendelse af faglige metoder og 

arbejdsgange ved forebyggelse af magtanvendelse.  

 

Dette drejede sig særligt om plejeenhedens praksis vedrørende anvendelse af 

GPS, som ikke fungerede hensigtsmæssigt, idet der var tvivl om, hvorvidt 

GPS’en var opladt og i øvrigt fungerede efter hensigten, når en borger bar den.  

 

I vurderingen er indgået, at styrelsen efter tilsynsbesøget den 20. juni blev gjort 

opmærksom på en episode, hvor en borger var blevet væk og siden fundet af sine 

pårørende 1,5-2 km uden for plejeenheden til trods for, at GPS’en angav, at bor-

geren opholdte sig inde i plejeenheden. 

 

Styrelsen bemærker hertil, at det forhold, at plejeenheden havde 16 boliger, som 

var forbeholdt borgere med demens, hvilke udgør en særlig sårbar målgruppe, 

alene skærper nødvendigheden af klare arbejdsgange og faglige metoder til fore-

byggelse af magtanvendelse. 

 

Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at plejeenheden i to ud af tre journaler 

manglede beskrivelser af borgerens hjælp i relevante situationer, herunder i rela-

tion til en borger med demens. Borgeren kunne finde på at sige nej til tilbud om 
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den nødvendige hjælp i det daglige, men borgeren indvilgede i at modtage hjæl-

pen, når borgeren blev mødt med den relevante pædagogiske tilgang. Beskrivel-

sen af den pædagogiske tilgang fremgik dog ikke af journalen.  

 

Herudover var der i relation til en borger med kognitive udfordringer som følge 

af sin demenssygdom, og som ikke selv kunne redegøre for sine behov for hjælp 

og pleje, manglende beskrivelser af borgerens behov for hjælp i relevante situa-

tioner.  

 

Styrelsen kunne ved interview endvidere konstatere, at en borger med demens 

oplevede, at personalet ikke kendte ham eller havde indsigt i hans særlige behov. 

 

Der er således styrelsens opfattelse, at de beskrevne grundlæggende og gennem-

gående mangler i form af manglende systematik, faglige metoder og arbejds-

gange rummer en risiko for at der ikke ydes en hjælp, omsorg og pleje af fornø-

den kvalitet jf. servicelovens §§ 83-87, jf. servicelovens § 150, stk. 2. 

 

Dokumentationspraksis 

Ved tilsynsbesøget den 20. juni 2019 kunne styrelsen konstatere, at den social- 

og plejefaglige dokumentation ikke fremgik entydig og systematisk. 

 

Ved tilsynsbesøget foretog styrelsen en gennemgang af tre omsorgsjournaler, 

som efter styrelsens vurdering var illustrative for plejeenhedens dokumentations-

praksis. Styrelsen kunne her konstatere, at beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje, 

ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsniveau og helbredstil-

stand, social- og plejefaglige indsatser og opfølgning herpå samt beskrivelser af 

faglige metoder og arbejdsgange ikke var fyldestgørende dokumenteret. 

 

Det er styrelsens opfattelse, at de grundlæggende og gennemgående mangler i 

dokumentationen rummer en risiko for, at der ikke ydes en personlig hjælp, om-

sorg og pleje af fornøden kvalitet efter servicelovens §§83, 83 a og  

86, jf. § 150, stk. 2. 

 

Styrelsen har lagt vægt, at ledelse kunne redegøre for en dokumentationspraksis, 

men at denne ikke afspejlede sig i dokumentationen, som var mangelfuld og uop-

dateret. 

Styrelsen har lagt vægt på, at plejeenheden havde en nyetableret praksis og skrift-

lig vejledning i forhold til dokumentation. Det var dog ikke alle medarbejdere i 

praksis, som var bekendt med eller anvendte plejeenhedens dokumentationsprak-

sis, hvilket afspejlede sig i dokumentationen, som ikke i tilstrækkelig grad un-

derstøttede den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats. 
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Styrelsen har lagt vægt på, at dokumentationen var mangelfuld vedrørende bor-

gernes aktuelle ressourcer og udfordringer, borgernes social- og plejefaglige ind-

satser til forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred, og i forhold til 

borgernes mål for personlig og praktisk hjælp. 

  

Styrelsen har lagt vægt på, at hjælpen løbende skal tilpasses borgernes behov, jf. 

servicelovens § 83, stk. 5. Det personale, der udfører hjælpen, skal derfor indbe-

rette både bedring og forværring af borgernes funktionsevne således at hjælpen 

kan justeres efter det aktuelle behov. Det er i den forbindelse vigtigt at faste ar-

bejdsrutiner sikrer, at alle ændringer i borgernes tilstand og funktionsevneniveau, 

som kan medføre ændringer i behovet for hjælp, registreres og videregives til 

kommunen.  

 

Styrelsen har ved vurderingen endvidere lagt vægt på, at borgerne ved interview 

gav udtryk for en usikkerhed ved, at der kom mange forskellige medarbejdere i 

deres hjem, som ikke havde kendskab til borgernes særlige behov. 

 

Styrelsen bemærker hertil, at en fyldestgørende og opdateret omsorgsjournal er 

særligt vigtigt i de tilfælde, hvor det faste personale, som kender borgeren godt, 

ikke er tilstede, eksempelvis ved brug af vikarer eller tidsbegrænset ansatte, så-

ledes at disse kan orientere sig i borgerens journaler og tilrettelægge hjælpen 

herefter. 

 

Konklusion 

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på baggrund af ovenstående forhold, at 

plejeenhedens organisering, mangelfulde dokumentationspraksis samt mang-

lende systematik, faglige metoder og arbejdsgange udgør en risiko for, at der ikke 

ydes personlig hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet efter servicelovens §§ 

83-87. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder på den baggrund Plejecenter Caroline 

Amalielund at sikre, at plejeenhedens organisering understøtter plejeenhedens 

kerneopgaver inden fire uger fra datoen for afgørelsen.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder endvidere Plejecenter Caroline Amalie-

lund at sikre borgernes selvbestemmelse og trivsel inden fire uger fra datoen for 

afgørelsen. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder desuden Plejecenter Caroline Amalielund 

at anvende systematik, faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes 

hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet inden fire uger fra datoen for 

afgørelsen. 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder endeligt Plejecenter Caroline Amalielund 
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at sikre en dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og 

pleje af fornøden kvalitet inden fire uger fra datoen for afgørelsen. 

 

Manglende efterlevelse af påbud straffes med bøde, jf. servicelovens § 157 a, stk. 

1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning.  

 

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg 

jf. servicelovens § 150 har konstateret, at påbuddene er efterlevet.  

 

 

Offentliggørelse 

Styrelsen for Patientsikkerhed skal offentliggøre påbud efter servicelovens § 150 

d. Det følger af § 16 i bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn 

på ældreområdet.  På styrelsens hjemmeside offentliggøres derfor det endelige 

påbud. 

 

Vi gør opmærksom på, at den enkelte plejeenhed også skal offentliggøre påbud-

det på plejeenhedens egen hjemmeside samt gøre påbuddet umiddelbart tilgæn-

geligt i selve plejeenheden.  Herudover skal den stedlige kommune offentliggøre 

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud samt tilsynsrapport på kommunens hjem-

meside. Det følger af kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018 om Sty-

relsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Alberte Munkesø Storm                                 Sidsel Rohde 

Fuldmægtig, cand. jur.                                   Tilsynskonsulent 
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Lovgrundlag: 

Lov om social service, lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018:  

 

§ 150. Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsyn med den personlige hjælp, 

omsorg og pleje efter §§ 83-87, som ydes på de registreringspligtige kommunale 

og private enheder efter § 150 c, stk. 1 og 2.  

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed skal gennemføre tilsynet efter stk. 1 ud fra 

en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for, at den personlige 

hjælp, omsorg og pleje ikke har den fornødne kvalitet. Styrelsen for Patientsik-

kerhed skal ligeledes på baggrund af en begrundet mistanke gennemføre tilsyn 

efter stk. 1, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til den fornødne kvalitet af 

den personlige hjælp, omsorg og pleje i en enhed.  

Stk. 3. Bliver Styrelsen for Patientsikkerhed bekendt med overtrædelser, mangler 

eller bekymrende forhold i forbindelse med tilsyn efter stk. 1, skal styrelsen ori-

entere vedkommende registreringspligtige enhed og den stedlige kommunalbe-

styrelse.  

Stk. 4. Bliver den stedlige kommunalbestyrelse orienteret om overtrædelser, 

mangler eller bekymrende forhold efter stk. 3, skal kommunalbestyrelsen orien-

tere de kommunalbestyrelser, som har ansvar for hjælpen til den enkelte borger, 

jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når 

disse borgere kan blive berørt. 

 Stk. 5. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om vurdering af 

kvaliteten af den personlige hjælp, omsorg og pleje, herunder i form af opstilling 

af kriterier og indikatorer. 

 

§ 150 b. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert 

tilsynsbesøg udført efter § 150, stk. 1. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder 

en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsynene 

efter § 150, stk. 1. 
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Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om offentliggørelse af til-

synsrapporter og sammenfatninger, jf. stk. 1. 

 

§ 150 d. Tilsiger forholdene i den registreringspligtige enhed det, kan Styrelsen 

for Patientsikkerhed give påbud om krav til den social- og plejefaglige indsats 

eller om midlertidigt at indstille driften af den social- og plejefaglige indsats hos 

den pågældende enhed helt eller delvis. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke 

indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Styrelsen for Patientsik-

kerhed fastsætter regler om offentliggørelse af afgørelser truffet efter stk. 1. 

 

 


