
 

 

 

 

 

 

Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. udkast til forslag om lov om ændring af 

lov om social service (obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra 

Ældretilsynet).  

 

Selveje Danmark har den 22. december modtaget høring over udkast til forslag om lov om ændring af 

lov om social service (obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet).  

Selveje Danmark takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

Generelle bemærkninger 
Selveje Danmark synes, at det er positivt med et uafhængigt tilsyn, der kigger på kvaliteten af de 
ydelser, der bliver leveret i ældreplejen. Det er desuden meget positivt at tilsynets primære fokus er på 
kvalitet og ikke mindst læring. Det er også en stor fordel for tilsynet, at man nu opjusterer antallet af 
tilsynsbesøg.  
 
Det er Selveje Danmarks indtryk at de (få), der har oplevet tilsynet, generelt synes det har været 
lærerigt og en god oplevelse. Det virker derfor også som naturligt og en god idé, at tilsynet nu 
supplerer med obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb til de plejeenheder, der modtager et påbud 
fra Ældretilsynet.  
 
Fremadrettet bør man overveje, og undersøge, hvorvidt muligheden for opfølgnings- og læringsforløb 
også kan ske på anden vis. Der findes andre konsulenter på ældreområdet, der kan hjælpe den enkelte 
plejeenhed med læring. En mulig model kunne være, at lade sig inspirere af VISO under 
Socialstyrelsen, hvor en række eksterne leverandøre med høj faglighed på forskellige centrale områder 
inviteres ind som VISO leverandører. 
 
På Socialstyrelsens hjemmeside er VISO beskrevet således: 
 
Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med 
vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale 
område og specialundervisningsområdet.  
 
Selveje Danmark vil desuden gerne gøre opmærksom på, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal sikre, 
at tilsynet giver de samme muligheder for opfølgnings- og læringsforløb uanset ejerskabsform.  
 
 
Specifikke bemærkninger 
 

• Selveje Danmark vil gerne gøre opmærksom på det problematiske i, at de enkelte plejeenheder 
ikke har muligheden for at klage over et påbud. Det udfordrer i høj grad de enkelte plejeenheders 
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retsikkerhed, da de ikke, som man ellers vanligt har, muligheden for at prøve en ’afgørelse’ 
andetsteds. 
 

• Det er positivt, at man ønsker at evaluere rejseholdets erfaringer med opfølgnings- og 
læringsforløbenene. Sundheds- og Ældreministeriet kunne overveje, om man i evalueringen skulle 
inddrage sammenhængen til det kommunale tilsyn på ældreområdet.  
 

• Selvom Selveje Danmark finder Ældretilsynet som et meget positivt tiltag på ældreområdet, er det 
dog fortsat ét ud af tre tilsyn, der har overlap med hinanden; ældretilsynet, det sundhedsfaglige 
riskobaserede tilsyn og det kommunale tilsyn. Alle tilsyn kræver utrolig meget forberedelse samt 
afsat tid til selve tilsynet.  
 
Derfor vil Selveje Danmark gerne opfordre til, at man begynder at se på organiseringen af tilsyn på 
ældreområdet i stedet for kun at tilføre nye elementer. Det kunne således være en mulighed, at 
ældretilsynet erstatter det kommunale tilsyn og/eller man undersøger muligheden for at lægge 
ældretilsynet og sundhedstilsynet sammen.  

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Louise Dybdal 
Chefkonsulent, Selveje Danmark 
 
 


