
                Den 19. januar 2021 

Til Sundheds- og Ældreministeriet 

sum@sum.dk, cc nff@sum.dk og siko@sum.dk  

 

Høring vedr. lov om ændring af lov om social service (Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb 

efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn)  

Danske Ældreråd takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. videreførelse af Ældretilsynet og 

obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet.  

Videreførelse af Ældretilsynet 

Det er vigtigt med et nationalt tilsyn med kvaliteten af den pleje og omsorg, der leveres på landets 

plejehjem og i hjemmeplejen. 

Danske Ældreråd finder det derfor positivt, at Ældretilsynet nu videreføres tre år frem til 2024, men vi ser 

et stort behov for, at der findes en mere langsigtet løsning og afsættes midler til en permanentgørelse af 

Ældretilsynet.  

Danske Ældreråd mener samtidig, at der bør laves en egentlig vurdering af erfaringerne efter den første 

periode med Ældretilsynet, sådan som det også var forudsat i forbindelse med indførelsen af Ældretilsynet i 

2018.  

Danske Ældreråd er generelt optaget af, at borgerperspektivet tænkes mere ind i tilsynene på 
ældreområdet. Så der eksempelvis ses på, om borgeren oplever selvbestemmelse, og om det understøttes 
af den tone, adfærd og kultur, der er på stedet. Det gælder ikke alene i det nationale Ældretilsyn, men i 
mindst lige så høj grad i de kommunale tilsyn. Derudover bør tilsynene med ældreplejen gå på tværs af 
servicelov og sundhedslov.  

 
I Danske Ældreråd er vi derfor tilfredse med, at det som led i den politiske aftale af 24. november 2020 om 

udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 

blev besluttet, at Folketingets partier skal indkaldes til en bredere politisk drøftelse vedrørende det 

samlede tilsyn med ældreplejen. Vi ser frem til at følge de drøftelser.  

Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet 

Danske Ældreråd finder det positivt, at der med lovforslaget indføres en styrket opfølgning efter påbud fra 

Ældretilsynet ved et udgående rejsehold under Videnscenter for Værdig Ældrepleje i Sundhedsstyrelsen. På 

den måde får vi ikke alene den nødvendige kontrol med ældreplejen, men øger også fokus på læring og 

løfter kvaliteten de steder, hvor der er allermest brug for det. 

 

Med venlig hilsen  

 

Mogens Rasmussen       Trine Toftgaard Lund 

Formand     Sekretariatschef 
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