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ERFARINGER MED SOCIALT
TILSYN

Program:

• Kort introduktion
• Præsentation og erfaringsdeling. Alle tilbud der har

haft tilsyn bliver bedt om en kort gennemgang af
deres erfaringer.

• Socialtilsynet v. Kristina Vang Jensen melder tilbage
om erfaringer og oplevelser de første 10 måneder.

• Dialog og spørgsmål
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KVALITETSMODEL

Syv temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

 Uddannelse og beskæftigelse

 Selvstændighed og relationer

 Målgrupper, metoder og resultater

 Organisation og ledelse

 Kompetencer

 Økonomi

 Fysiske rammer

 De 7 temaer er samlet i en kvalitetsmodel for socialtilsynet.
Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, som socialtilsynet
anvender i vurderingen af om et tilbud har den fornødne kvalitet. For
hvert af de 7 temaer i kvalitetsmodellen er der en række kriterier og
indikatorer på kvalitet, som socialtilsynet skal anvende i
bedømmelsen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

 Formålet med kvalitetsmodellen
Formålet med kvalitetsmodellen er at understøtte systematik.,
gennemsigtighed, ensartethed samt kvalitet ved både godkendelse
og det driftsorienterede tilsyn.

 Dette skal sikre en ensartethed i kvalitetskrav og gennemskuelighed
samtsammenlignelighed i socialtilsynets arbejde
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Der skelnes mellem kvalitetsbedømmelse og
kvalitetsvurdering.
• I kvalitetsbedømmelsen er der fokus på, hvilke resultater der skabes

for borgerne, og i mindre grad på den konkrete tilrettelæggelse af
indsatsen i tilbuddene.

• I kvalitetsvurderingen kan der inddrages andre forhold af relevans for
kvaliteten inden for temaerne, som ikke er indeholdt i indikatorer og
kriterier.

Kriterierne og indikatorerne inden for de 7 overordnede kvalitetstemaer
er gældende for alle typer tilbud.

TILBAGEMELDINGER TIL SOCIALT
LEDERFORUM

 Positiv oplevelse

 God vægtning af, det var borgernes udgangspunkt

 God vejledende dialog

 God spørgeteknik

 Høj faglighed, kompetente tilsynsførende

 Tilsynet understøtter udviklingen
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Diskussioner om holdninger i forbindelse med
indsats

• Metoder der er rigtige til netop den borgergruppe
• Målgruppebeskrivelser
• Effektbeskrivelse
• Brugerinddragelse (frisættelser af borgerne)

TILBAGEMELDINGER TIL SOCIALT
LEDERFORUM

Besværligt:
 Lederne kan ikke altid svare detaljeret

 Børnesygdomme i forbindelse med indberetning til
tilbudsportalen

 Manglende tid til opsamling af alle de oplysninger der rekvireres

 Nogen steder manglende samarbejde med kommunerne om
indhentelse af oplysninger


