
 

1 Standardbetegnelse  1.8 Sundhed og trivsel 

2 Standard 

 

Tilbuddet arbejder kontinuerlig med borgerens adgang til sundhedsfremmende 

aktiviteter, sundhedsfaglig behandling og kompetent håndtering af sundhedsydel-

ser på tilbuddet 

3 Standardens formål Formålet med standarden er at fremme borgerens fysiske og mentale sundhed og 

trivsel. 

4 Anvendelsesområde Regionale, sociale tilbud.  

5 Dato Gældende fra 06-09-2018 

6 Trin 1: 

Retningsgivende dokumenter 

Der foreligger retningsgivende dokumenter, som indeholder: 

 

Indikator 1:  

• Retningslinjer for, hvordan borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel 

afdækkes. 

• Retningslinjer for sundhedsfaglig dokumentation 

 

Indikator 2:  

• Retningslinjer for, hvordan borgerne støttes i at deltage i relevante sundheds- 

og trivselsfremmende aktiviteter.  

• Retningslinjer for, hvordan borgerne støttes i at modtage behandling fra rele-

vante fagpersoner. 

 

Indikator 3: 

• Retningslinjer for tilbuddets håndtering af sundhedsfaglige opgaver jf. det 

risikobaserede tilsyn. 

7 Trin 2: 

Implementering og anvendelse af 

retningsgivende dokumenter 

Indikator 4:  

Der arbejdes i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter. 

8 Trin 3: 

Intern kvalitetsovervågning 

Minimum hvert tredje år kvalitetsovervåges på følgende indikatorer: 

 

Indikator 5: 

Der er foretaget en fyldestgørende afdækning af borgerens mentale og fysiske 

sundhed og trivsel. 

 

Indikator 6: 

Der er fulgt op på borgerens sundhedsproblemer, med inddragelse af relevante 

fagpersoner og sundhedsydelser. 

 

Indikator 7:  

De forskellige faggruppers ansvar og kompetencer i forhold til sundhedsfaglige 
opgaver er beskrevet fyldestgørende.  

9 Trin 4: 

Kvalitetsforbedring 

Indikator 8: 

På baggrund af kvalitetsovervågningen skal ledelsen 

prioritere og iværksætte tiltag til kvalitetsforbedring. Det skal fremgå af en skrift-

lig plan, hvordan tiltagene sikres implementeret. 

10 Referencer • Lov om social service § 46 (Formål med særlig støtte til børn og unge) 

• Lov om social service § 47 (Inddragelse af familie og netværk ved børn og 

unge) 



 

• Lov om social service § 81 (Formål med indsats over for voksne) 

• Lov om social service § 82 stk. 1 (Omsorgspligt) 

• Lov om social service § 82 stk. 2 (Inddragelse af pårørende) 

• Lov om social service § 138 (Standarder) 

• Lov om social service § 139 (Standarder) 

• Lov om social service § 140 (Handleplaner) 

• Lov om social service § 141 (Handleplaner) 

• Danske Handicaporganisationer: Lige adgang til sundhedsvæsnet. Sundheds-

tjek hos egen læge til personer med udviklingshæmning eller sindslidelse i bo-

tilbud, september 2014. 

• Socialstyrelsen: Definition på ”trivsel” og ”sundhedsfremme” 

(www.socialebegreber.dk) 

• Socialstyrelsen: Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikato-

rer for tilbud 

• WHO: definition på ”sundhed” (www.who.int) 

• Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for dagtilbud og skoler (også 

bosteder mv.): https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-

%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Rengoering.ash

x 

• NIR om Håndhygiejne: https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-

%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Haandhygiejne.

ashx 

• Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling udenfor sygehuse: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161404 

• Målepunkter for bosteder 2017, Styrelsen for Patientsikkerhed: 

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-

tilsyn/temaer-og-maalepunkter-

2017/~/media/1C7111FD330A4528893FD001FC208546.ashx 

• Målepunkter for bosteder 2018 https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-

myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/temaer-og-maalepunkter/  

• Vejledning om udfærdigelse af instrukser: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123932 

• Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144979 

• Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578 

• Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (dele-

gation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed): 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064 

• Sundhedsloven: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183932 

 


