
 
 
 
 
DANSKE ÆLDRERÅD indbyder medlemmer af ældre-/seniorråd og rådets sekretær til te-
madag med fokus på: 

 

Tilsyn i ældreplejen 
 

DANSKE ÆLDRERÅD ønsker med temadagen at sætte fokus på tilsynspolitik og tilsyn i ældreplejen, at 
give ældre-/seniorråd samlet overblik på området, samt give mulighed for udveksle erfaringer om, hvordan 
de enkelte kommuner griber deres tilsynsforpligtigelse an. 

Landets 98 kommuner skal mindst én gang om året udforme kvalitetsstandarder, der beskriver det service-
niveau kommunen har vedtaget. Kommunen har efterfølgende pligt til at kontrollere, at de kommunale op-
gaver løses både fagligt og økonomisk i overensstemmelse med kommunens afgørelser, og efter de ved-
tagne kvalitetsstandarder. Kommunale, uanmeldte tilsyn skal foregå aktivt, opsøgende og systematisk for 
at sikre, at alle borgere får den hjælp, de har krav på, og tilsynsforpligtelsen gælder også i de tilfælde, hvor 
kommunale opgaver udføres af private leverandører. 

Det årlige ’Embedslægetilsyn’ på plejeboliger og plejehjem bliver i 2017 afløst af muligheden for et tilsyn fra 
Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og plejeboliger vurderes. 
Formålet med tilsynet er at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre. Tilsynet er 
fremover tilrettelagt som et ’risikobaseret’ frem for et ’fast’ tilsyn. En repræsentant fra Styrelsen for Patient-
sikkerhed vil gøre os klogere på, hvordan der fremover holdes øje med sundheden på plejehjem- og boli-
ger.  

Kommunens tilsynspolitik skal revideres en gang årligt, og hér høres ældre-/seniorråd forud for beslutnings-
tagernes vedtagelse af politikken. På temadagen får deltagerne indblik i flere kommuners måde at håndtere 
og gennemføre tilsyn og tilsynspolitik dels gennem oplæg fra en kommunal tilsynschef, og dels et medlem 
af DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab.   

 
Sidst i dagens program vil ældre-/seniorråd på et udviklingsseminar udveksle de bedste ideer, råd og erfa-
ringer med nabo-  og genboråd, om deres bidrag vedrørende til tilsynspolitik og høringssvar på tilsynsrap-
porter m.v. Medbring gerne høringssvar på tilsynsrapporter.  

 
Husk - Fra kl. 15 gennemfører valgkredsen valg af ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere til 

DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temadagene afholdes: 
 22. feb. Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1, 5500 Middelfart 
 23. feb. Tinghallen, Viborg, Tingvej 2, 8800 Viborg 
 27. feb. Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød 
 28. feb. Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700, Brønderslev   
 2. marts Danhostel Næstved, Præstøvej 65, 4700 Næstved 
   

 

Tilmeldingsfrist 
 

Fredag d. 10. februar til: Middelfart og Viborg.  
 

Onsdag d. 15. februar til: Allerød, Brønderslev og Næstved. 
 
Elektronisk tilmelding via hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk 

 



 
 
 

Program 
 
08.45 – 09.00 Morgenkaffe/the med brød 
 
09.00 – 09.15 Velkomst og indledning til dagens emne  
         v/Formand eller næstformand i DANSKE ÆLDRERÅD  
 
09.15 – 10.15 Hvordan arbejder Styrelsen for Patientsikkerhed med det sundhedsfaglige tilsyn? 
 Hvordan bliver fremtidens tilsyn på plejehjem? Hvor ofte, og af hvem? 
 Hvordan afrapporteres til kommunale beslutningstagere? 
 Hvilke risikofaktorer arbejdes der fremover med i plejehjemstilsyn? I ældreplejen i øvrigt? 
 Hvilke andre kommunale ’ældreområder’ underkastes et sundhedstilsyn? 
 v/Repræsentant fra Styrelsen for Patientsikkerhed  
  
10.15 – 10.30 Pause 
  
10.30 – 11.30  Hvordan arbejder kommunen med tilsyn og tilsynspolitik – indhold og procedure? 
 Hvordan foregår tilsynet på plejehjem?  
 Hvordan foregår tilsynet hos modtagere af praktisk og personlig hjælp i hjemmet? 
 Hvad er væsentligt i kommunens tilsynspolitik – hvordan inddrages ældre-/seniorråd? 
 Hvad høres ældre-/seniorrådet om i forbindelse med tilsyn? 
 Hvor mange rapporter over tilsyn sendes til kommunalbestyrelsen fremover?  
 v/Tilsynschef fra lokal kommune 
 
11.30 – 12.00  Hvilke forhold afdækker tilsynene generelt? 
 Er der et stigende eller faldende antal klager eller fejl? 
 Ændres kritiserede forhold?  
 v/Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD 
 
12.00 – 13.00 Frokost med 1 øl eller vand 
 
13.00 – 13.20 Hvordan arbejder mit ældreråd med kommunale tilsyn og tilsynspolitik? 
 Oplæg v/Formand eller næstformand i DANSKE ÆLDRERÅD  
 
14.20 – 15.00 Udviklingsseminar: Hvilke tilsynsrapporter vil ældre-/seniorrådet særligt se på i 2017? 

Har dagen givet idéer til andre måder, rådet kan arbejdet med dem? Drøftelse mellem 
tre-fire nabo- og genboråd med udgangspunkt i rådets procedure og høringssvar fra 
2016. Medbring eksempler på egne høringssvar. 

  
        

15.00 – 15.30 Kaffe med kage 

 
 
15.00 -   Valgkredsen gennemfører valg af ét bestyrelsesmedlem og to stedfor-

trædere til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. 
 

 



Om oplægsholderne: 
Som oplægsholdere medvirker en kommunal leder, der har erfaring med kommunal tilrettelæggelse af til-
syn og tilsynspolitik i ældreplejen. 
 
Derudover medvirker en regional repræsentant fra Styrelsen for Patientsikkerhed som oplægsholder vedrø-
rende det sundhedsfaglige tilsyn. 
 
I Middelfart medvirker Afdelingschef i Vejen Kommune, Kirsten Dyrholm Hansen,  
 
i Viborg medvirker Tilsynschef i Aarhus kommune, Sus Freundt, 
 
i Allerød medvirker Centerleder Margrethe Kusk Pedersen, Helsingør Kommune, 
  
i Brønderslev medvirker en repræsentant fra en nordjysk Kommune,  
 
i Næstved medvirker Centerchef Tina Norking, Haslev Kommune. 
 

Dorthe Neergaard, cand. jur., ældrepolitisk konsulent i DANSKE ÆLDRERÅD medvirker som oplægsholder 
på samtlige temadage. 
 
Et medlem af DANSKE ÆLDRERÅDs formandskab medvirker som oplægsholder og mødeleder på tema-
dagen. 

Praktiske oplysninger: 
Pris: Medlemmer af ældre- og seniorråd samt rådenes sekretærer: kr. 850,-  
Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. 1 øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød samt 
deltagermappe.  

Temadagene holdes følgende steder: 

 22. feb. Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1, 5500 Middelfart, tlf. 64412966 

 23. feb. Tinghallen, Viborg, Tingvej 2, 8800 Viborg, tlf. 21603768 

 27. feb. Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød, tlf. 48130240 

 28. feb. Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700, Brønderslev, tlf. 98820100   

 2. marts Danhostel Næstved, Præstøvej 65, 4700 Næstved, tlf. 55722091           

Tilmeldingsfrist:  

Fredag d. 10. februar til: Middelfart og Viborg.  
 
Onsdag d. 15. februar til: Allerød, Brønderslev og Næstved. 

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden, www.danske-aeldreraad.dk 

Bekræftelse: Efter tilmeldingsfristens udløb sendes bekræftelse til deltagerens oplyste mailadresse 

Betaling: Faktura fremsendes efter tilmeldingsfristens udløb 

Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt. Afmelding er vederlagsfri indtil 14 dage før temadagens start. Ved 

afmelding senere end 14 dage før temadagen refunderes 75 % af deltagerprisen. Hvis afmelding sker se-

nere end syv dage inden temadagen afholdes, betales hele deltagerprisen. Ældre-/seniorrådet kan dog 

altid sende en anden deltager end den tilmeldte. 

 


