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SIDE 2/6 BAGGRUND 

I henhold til Serviceloven har Guldborgsund Kommune pligt til at føre tilsyn med, at de kommu-

nale opgaver løses i overensstemmelse med de visiterede ydelser og med kommunens kvalitets-

standarder.  

Målgruppen for tilsyn er: 

 Kommunale og private plejecentre og plejehjem.  

 Kommunale og private leverandører af personlig pleje 
og praktisk hjælp på fritvalgsområdet. 

Formålet med at føre kommunalt tilsyn med henholdsvis pleje-

centre og leverandører på fritvalgsområdet er: 

 At sikre, at de kommunale ydelser efter §§ 83, 83 a og 
86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kom-
munen har truffet efter disse bestemmelser og i hen-
hold til kommunens vedtagne kvalitetsstandarder. 

 At sikre borgernes retssikkerhed.  

 At belyse borgerens oplevelse af kvaliteten.   

 At tilbagemeldingen anvendes i kvalitetssikring af ydel-
sen, herunder fokus på at skabe mulighed for læring 
og fremadrettet udvikling.   

LOVGRUNDLAG 

Kommunen har efter Retssikkerhedslovens §§ 15 og 16 ansva-

ret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og ud-

føre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige om-

råde efter den sociale lovgivning og har desuden pligt til at 

føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.  

Kommunens pligt til at føre tilsyn med løsningen af de opga-

ver, som myndigheden har truffet afgørelse om i henhold til §§ 

83, 83 a og 86 i Serviceloven, fremgår af Servicelovens § 151. 

Kommunen har med andre ord pligt til at følge op på, om bor-

geren får den hjælp, der er visiteret. 

Som led i denne tilsynsforpligtelse skal kommunen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyns-

besøg på plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene 

boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende 

boligenheder i kommunen. Tilsynet må ikke varetages af personale, som udfører opgaver inden 

for området. 

Kommunens tilsynsforpligtelse omfatter også lejere og beboere i friplejeboliger i den kommune, 

hvor friplejeboligerne ligger. For friplejeboliger gælder et tilsvarende krav om årligt at foretage 

mindst et uanmeldt tilsynsbesøg. For tilsyn med friplejeboliger henvises til Servicelovens § 151 

a og § 151 b.  

Udmøntningen af kommunens procedure for udførelse af tilsynene med § 83 skal indarbejdes i 

en tilsynspolitik, jf. Servicelovens § 151 c. Det følger videre af § 151 c, at tilsynspolitikken skal 

revideres og politisk godkendes én gang om året.  

Kommunens tilsynsforpligtelse gælder ikke for tilbud, som socialtilsynet fører tilsyn med.     

LOV OM SOCIAL SERVICE 

§ 83. 
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal 

tilbyde 

1) personlig hjælp og pleje, 

2) hjælp eller støtte til nødvendige 
praktiske opgaver i hjemmet og 

3) madservice. 

 

§ 83 a. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

et korterevarende og tidsafgræn-

set rehabiliteringsforløb til perso-

ner med nedsat funktionsevne, 

hvis rehabiliteringsforløbet vurde-

res at kunne forbedre personens 

funktionsevne og dermed ned-

sætte behovet for hjælp efter § 

83, stk. 1. Vurderingen skal være 

individuel og konkret og tage ud-

gangspunkt i modtagerens res-

sourcer og behov. 

 

§ 86. 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal 

tilbyde genoptræning til afhjælp-

ning af fysisk funktionsnedsæt-

telse forårsaget af sygdom, der 

ikke behandles i tilknytning til en 

sygehusindlæggelse.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal 

tilbyde hjælp til at vedligeholde 

fysiske eller psykiske færdigheder 

til personer, som på grund af ned-

sat fysisk eller psykisk funktions-

evne eller særlige sociale proble-

mer har behov herfor. 

 

 

https://danskelove.dk/serviceloven/83#1
https://danskelove.dk/serviceloven/83#1


 

 

 

 

SIDE 3/6 TILSYN SOM EN DEL AF KVALITETSARBEJDET 

Tilsyn er en samlet betegnelse for flere forskellige kvalitetsvurderinger, der alle har det formål 

at vurdere, om den leverede hjælp er kvalitetsmæssigt i orden, i overensstemmelse med den 

visiterede hjælp til borgeren samt inden for lovgivningen og kvalitetsstandardens rammer.  

Ved tilsyn er der tale om: 

 Kvalitetskontrol  

 Kvalitetsudvikling 

 Kvalitetsoplevelse 

 Kvalitetsopfølgning 

Kvalitetskontrol  

De uanmeldte tilsyn skal sikre, at regler og normer overholdes, og at borgerne modtager de 

ydelser, de har krav på, ud fra de faglige og etiske standarder, der er sat for en ydelse. Samti-

dig er tilsyn medvirkende til at skærpe medarbejdernes fokus på at leve op til centrale krav til 

arbejdet. 

Kvalitetsudvikling - Læring og understøttelse 

Læringsaspektet udvikles og indtræder på flere måder. Dette sker dels gennem de interviews, 

der foretages med de enkelte medarbejdere, hvor der stilles spørgsmål til den specifikke prak-

sis, dels gennem dialog med lederen om de administrative og ledelsesmæssige forhold. Spørgs-

målene kan bidrage til videre refleksion og dermed til at finde potentialer til udvikling hos både 

medarbejderne og ledelse.  

Kvalitetsoplevelse - Anerkendende metode 

Tilsynskonceptet kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle ta-

ger afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.  

Kvalitetsopfølgning - Revisitation 

Ved revisitation føres der kontrol af, hvorvidt den visiterede hjælp er i overensstemmelse med 

borgerens aktuelle behov for hjælp og støtte. Revisitation udføres, når borgerens funktionsni-

veau ikke stemmer overens med den aktuelle visitation. Revisitation forekommer derfor ikke ud 

fra bestemte tidsintervaller. 

Kvalitetsopfølgning - Klagesagsbehandling 

Modtager Myndighed klager over en leverandør, undersøges sagen altid. Der følges op på sa-

gen, og denne vurderes af Myndighed med henblik på, om der skal rettes henvendelse til leve-

randøren for redegørelse af klagens indhold og for ændring af leverandøres praksis. 

TILSYNSMETODE 

Borgerens perspektiv er det bærende i tilsynet, hvorfor der overvejende konkluderes på borger-

nes tilfredshedsgrad. 

Kontroldelens omdrejningspunkt er fokuseret på, om der dokumenteres jf. retningslinjerne i do-

kumentationsredskabet Fælles sprog III, om borgerne modtager den visiterede hjælp, og om 

der er overensstemmelse mellem visiteret og leveret hjælp. Hvis der findes uoverensstemmel-

ser eller mangler i disse kontrolaspekter, kan det udmunde i en skriftlig påtale til leverandøren, 

men det primære fokus er på læringsdelen. 



 

 

 

 

SIDE 4/6 Vilkårene og rammerne på henholdsvis plejecentre og i hjemmeplejen er forskellige. Derfor føl-

ger tilsynene i Guldborgsund Kommune forskellige procedurer: 

 På hvert plejecenter foretages årligt et uanmeldt tilsyn. Derudover foretages et rent 
administrativt tilsyn alene gående på dokumentationen.   

 På hjemmeplejeområdet foretages løbende uanmeldt tilsyn hos såvel de kommunale 
som de private leverandører. Desuden foretages to gange årligt rent administrativt til-
syn alene gående på dokumentationen.  

UANMELDT TILSYN PÅ PLEJECENTRE 

Tilsynsførende 

Tilsyn på plejecentre varetages af en ekstern leverandør, som har et højt specialiseret konsu-

lentteam inden for tilsyn; de har sygepleje-, sundheds- eller terapeutfaglig baggrund og erfaring 

samt ledererfaring fra praksis og myndighed. 

Tilsynsmetode 

Tilsyn på plejecentrene baseres på kvalitative data som observation, sundhedsfaglig vurdering 

og samtaler med udvalgte borgere og personale. 

Tilsynet foregår uanmeldt og kan finde sted når som helst på året.   

Udvælgelsen af borgere foretages af den tilsynsførende, i dialog med personalet på plejecentret, 

og altid under hensyntagen til den enkelte borgers situation. Det er frivilligt for borgeren, om 

denne ønsker at deltage. 

Fokusområder 

Ifølge Vejledning om hjælp og støtte efter Serviceloven (Vejledning nr. 2 til Serviceloven) skal 

tilsynet omfatte indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydel-

ser. Nedenstående er eksempler på emner, som tilsynet afdækker:  

 Dokumentation 
 Omsorg 

 Praktisk hjælp 

 Hverdagsliv 

 Kompetencer og udvikling 

 Fysiske rammer. 

På baggrund af resultaterne fra det foregående års tilsyn beslutter det politiske udvalg, om et 

eller flere fokusområder – ud over de ovennævnte - skal prioriteres særligt det efterfølgende år.  

Opfølgning 

Ved bemærkninger orienteres den ansvarlige ledelse på det pågældende plejecenter umiddel-

bart efter tilsynet.  

På baggrund af resultaterne fra det foregående års tilsyn beslutter det politiske udvalg, om et 

eller flere fokusområder – ud over de ovennævnte - skal prioriteres særligt det efterfølgende år.  

Derudover modtager ledelsen senest 10 hverdage efter tilsynet en skriftlig tilbagemelding, som 

der kan gives faktuel høring/ tilbagemelding på.  



 

 

 

 

SIDE 5/6 UANMELDT TILSYN PÅ FRITVALGSOMRÅDET 

Tilsynsførende 

Tilsyn på fritvalgsområdet varetages af Myndighed, som i Guldborgsund Kommune er organise-

ret uafhængigt af leverandørerne på fritvalgsområdet. 

Hvert tilsyn afholdes af mindst én person med sundhedsfaglig baggrund og indsigt i området, og 

som hverken fagligt eller privat har sin vante gang hos den pågældende borger.   

Tilsynsmetode 

Tilsyn på fritvalgsområdet baseres på telefoninterviews med udvalgte borgere. I særlige tilfælde 

kan borgers tilstand eller situation afgøre, at interviewet foretages ved fysisk fremmøde.    

Tilsynet foregår uanmeldt og kan finde sted når som helst på året.   

Udvælgelsen af borgere foretages af den tilsynsførende og er baseret på en tilfældigt udvalgt 

stikprøve for hver leverandør. Stikprøvestørrelsen afhænger af borgerantallet hos den pågæl-

dende leverandør, og det er frivilligt for borgeren, om denne ønsker at deltage. 

Fokusområder 

Tilsynets hensigt er at belyse hjælpen efter Servicelovens § 83 og §83a, herunder:  

 Sammenhængen mellem borgers behov og de visiterede ydelser.  

 Borgers medindflydelse på planlægningen. 

 Kvaliteten i hjælpen.  

 Sammenhængen mellem de visiterede og de leverede ydelser.   

 Graden af borgerens deltagelse i opgaverne.   

 Dokumentation  

På baggrund af resultaterne fra det foregående års tilsyn beslutter det politiske udvalg, om et 

eller flere fokusområder – ud over de ovennævnte - skal prioriteres særligt det efterfølgende år.  

Opfølgning 

For hvert tilsyn udarbejdes en kortfattet rapport over bedømmelsen af leverandørens håndte-

ring af de fastsatte fokusområder.  

Tilsynsrapporterne forelægges ledelserne for fritvalgsleverandørerne, når de foreligger i endelig 

form.  

ADMINISTRATIVT TILSYN PÅ PLEJECENTRE OG FRITVALGSOMRÅDET  

I Guldborgsund Kommune er der i de seneste år implementeret et nyt dokumentationsværktøj: 

Fælles Sprog III. 

Der er behov for en løbende opfølgning på brugen heraf, med henblik på kontinuerlig justering 

og udvikling af arbejdsgange og anvendelse. Det administrative tilsyn, som rent går på doku-

mentationen, er således alene til læring og udvikling i organisationen. 

Tilsynsførende  

De administrative tilsyn varetages af Myndighed i Guldborgsund Kommune, som er organiseret 

uafhængigt af plejecentrene og leverandørerne på fritvalgsområdet. 



 

 

 

 

SIDE 6/6 Hvert tilsyn afholdes af mindst én person med sundhedsfaglig baggrund og indsigt i området.  

Tilsynsmetode 

Udvælgelsen af borgere foretages af den tilsynsførende og er baseret på en tilfældigt udvalgt 

stikprøve for hver fritvalgsleverandør og hvert plejecenter. Stikprøvestørrelsen afhænger af bor-

gerantallet hos den pågældende leverandør.  

På plejecentre gennemgås dokumentationen vedrørende borgeren i forhold til servicelovens 

§83, §83 a og §86. På fritvalgsområdet er det dokumentationen vedr. §83 og §83a. 

Det administrative tilsyn foretages mindst én gang årligt på hvert plejecenter og mindst to 

gange årligt hos hver fritvalgsleverandør.  

Opfølgning 

Der gives efterfølgende en skriftlig tilbagemelding til den pågældende ledelse.  

SAMLET AFRAPPORTERING OG OPFØLGNING PÅ TILSYN 

Èn gang årligt indgår konklusionerne fra tilsyn på plejecentre og tilsyn på fritvalgsområdet i en 

fælles afrapportering.  

Den samlede rapport forelægges Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.  

Ud over de lovpligtige tilsyn, er der forskellige andre tiltag, som fremmer en kontinuerlig proces 

af læring og udvikling. Dette er for eksempel de løbende dialogmøder og forventningsafstemnin-

ger i det daglige samarbejde med pårørende og borgere, mulighed for forskellige brugertilfreds-

hedsundersøgelser samt øvrigt kvalitetsudviklende arbejde på tværs af Myndighed og leveran-

dørerne på området.  


