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Udkast til forslag om lov om ændring af lov om social service (Obligatorisk opfølg-
nings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet) 
 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at afgive høringssvar til lov om obligatorisk opfølgende- 

og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet.   

 

Dansk Erhverv kan overordnet bakke op om at forlænge den nuværende forsøgsordning med Ældretil-

synet samt understøtte forandring og læring hos de plejeenheder, som får påbud fra Ældretilsynet med 

obligatoriske opfølgningslæringsforløb. Dansk Erhverv har siden etableringen af forsøgsordningen i 

regi af Styrelsen for Patientsikkerhed støttet en styrkelse af det risikobaserede tilsyn. Det er samtidig 

positivt for udviklingen på ældreområdet med en lærende tilgang til at øge kvaliteten.  

 

Dansk Erhverv støtter, at forandring og læring understøttes hos plejeenheder, der modtager påbud, og 

at disse skal tage imod et læringsforløb ved rejsehold fra Videncenter for Værdig Ældrepleje i Sund-

hedsstyrelsen. Dansk Erhverv støtter ligeledes en informationsindsats vedrørende bekymringshenven-

delser samt at tilsynsbesøgene opjusteres. 

 

Dansk Erhverv foreslår samtidig, at der oprettes klageadgang for leverandører i forbindelse med et på-

bud med henblik på at sikre leverandørernes retssikkerhed i forbindelse med tilsynet.  

 

Dansk Erhverv finder samtidig, at der i det samlede tilsyn på ældreområdet er en organisatorisk udfor-

dring, da videreførelsen af forsøgsordningen med den risikobaserede del af ældretilsynet udgør et sup-

plement til det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn og det kommunale tilsyn. En videreførelse af for-

søgsordningen ændrer ikke på den grundlæggende udfordring, at kommunen både visiterer, leverer, 

betaler og fører tilsyn med opgaven. Det er i Dansk Erhvervs optik for mange roller.  

 

Dansk Erhverv foreslår derfor, at der arbejdes for en langsigtet løsning, der styrker borgernes retssik-

kerhed på ældreområdet med ét centralt styrket tilsyn samlet i en uafhængig statslig styrelse for ek-

sempel i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for at uddybe høringssvaret.   
 
Med venlig hilsen  
 
Troels Yde Toftdahl   
Velfærdspolitisk chef 
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