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Skærpede myndighedskrav 
 

 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Kvalitetsmedarb. ældre 450 450 450 450
Kvalitetsmedarb. social 450 450 450 450

I alt 900 900 900 900
 
Resume: 
Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet sundhedsmæssige myndighedskrav til ældre- 
og socialområdet. Dette kræver øget fokus på instrukser, implementering og opfølgning i 
driften på ældre- og socialområdet, samt øget sundhedsfaglighed i Socialafdelingen. 
 
Sagsfremstilling: 
Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med kommunens plejecentre, 
hjemmeplejen, sociale botilbud og behandlingscentrene for stofmisbrug. Tilsynet er 
baseret på risikovurderinger, hvilket betyder, at temaer er valgt ud fra, hvor der er størst 
risiko for patienterne. Gennem analyse af relevante datakilder identificeres risiko-
områder, som prioriteres i samarbejde med sundhedsvæsenets aktører. Styrelsen for 
Patientsikkerhed foretager desuden reaktive tilsyn på baggrund af bekymrings-
henvendelser, pressesager, klager m.v. 
 
Tilsynet fokuserer på, at det skal være trygt at være patient (styrelsens betegnelse), og 
at patienter kan have tillid til, at den behandling, de modtager, har en fagligt acceptabel 
standard. Tilsynet er derfor målrettet mod forebyggelsen af risici, bl.a. risici forbundet 
med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard.  
 
De gennemførte tilsyn medvirker til at højne den sundhedsfaglige kvalitet, bl.a. ved et 
markant fokus på dokumentation, instrukser, implementering af instrukser, opsætning af 
Nexus mv., og dokumenterer et behov for at øge den sundhedsfaglige normering og 
koordinering for at kunne efterleve øgede krav til sundhedsfaglighed og dokumentation 
samt påkrævede ændringer i anvendte metoder og arbejdsgange.  
 
Målepunkter 2019-2020 for plejecentre og botilbud er bilagt sagsfremstillingen og 
dokumenterer kompleksiteten. Et af målepunkterne vedrører de 12 sygeplejefaglige 
problemområder, som skal være dokumenteret i hver enkelt borgers journal og 
opdateres ved ændringer i helbredsmæssig tilstand. Problemområderne er: 

 funktionsniveau 
 bevægeapparat 
 ernæring 
 hud og slimhinder 
 kommunikation 
 psykosociale forhold 
 respiration og cirkulation 
 seksualitet 
 smerter og sanseindtryk 
 søvn og hvile 
 viden og udvikling 
 udskillelse af affaldsstoffer 
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For at imødekomme de skærpede myndighedskrav er der på ældreområdet behov for 1 
medarbejder til implementering af nye standarder samt kontinuerlig kvalitetsudvikling i 
eksisterende arbejdsgange og dokumentationsmetoder samt opfølgning herpå. 
 
På Socialområdet er tilsyn på botilbud indført i 2018. Tilsynene har sammen med de 
regionale sundhedsaftaler medført et øget fokus på lighed i sundhed samt krav i 
sundhedslovgivningen gældende for Socialområdet, som traditionelt har fokuseret på 
pædagogik og socialfaglig lovgivning, som Socialtilsynet fører tilsyn med. For at 
imødekomme de skærpede myndighedskrav er der på Socialområdet er der behov for at 
1 medarbejder til implementering af nye krav, kontinuerlig kvalitetsudvikling og styrkelse 
af områdets fælles faglige metoder, arbejdsgange og dokumentation.    
  
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet påvirker ikke andre områder.  
 
Bilag: 
Målepunkter for tilsyn på plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, 
sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige pladser. 
Målepunkter for tilsyn på bosteder. 
 
Økonomi:  
Der er behov for ansættelse af to ekstra medarbejdere, én på ældreområdet og én på 
socialområdet. Der er ikke mulighed for medfinansiering, idet de øgede krav allerede har 
påvirket i både ældre- og socialområdet ved gradvis øgning af sundhedsfaglige 
ressourcer. Forslaget understøtter den centrale sundhedsfaglige koordinering og styring 
på begge.  
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