
 

 

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område 
Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er resultat af de senere års 
øgede fokus på kvalitet, dokumentation og kvalitetsudvikling i den 
offentlige sektor. Dette øgede fokus stiller større krav til boformer og 
institutioner om at kunne begrunde, beskrive og dokumentere den sociale 
indsats og dens virkninger. 
 

Et af formålene med Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område er at sikre 
systematisk dokumentation, synlighed og gennemsigtighed i den sociale 
indsats til gavn for den enkelte, medarbejderne, de pårørende og 
offentligheden.  
 
Arbejdet med Dansk kvalitetsmodel på det sociale område bidrager 
endvidere til at skabe kontinuitet og sammenhæng på tværs af forskellige 
typer af boformer og institutioner og sektorer. 
 

Den danske kvalitetsmodel bestå af en række delkomponenter. Det centrale element i 
kvalitetsmodellen er en række kvalitetsstandarder, der er udviklet med bistand fra arbejdsgrupper 
bestående af medarbejdere fra regionale, sociale boformer og institutioner samt videnscentre og 
bruger- og pårørendeorganisationer. De enkelte standarder er udvalgt og prioriteret i 
overensstemmelse med kriterier om nytte, relevans, ressourcer og målbarhed. Primo 2017 bestå 
kvalitetsmodellen af 10 kvalitetsstandarder: 

 
 Kommunikation 

 Indflydelse på eget liv 

 Individuelle planer 

 Magtanvendelse 

 Medicinhåndtering 

 Utilsigtede hændelser 

 Faglige tilgange, metoder og resultater 

 Fysisk og mental sundhed og trivsel 

 Forebyggelse af overgreb 

 Kompetenceudvikling 

 
Dertil kommer 5 standarder, som er udviklet i Region Sjælland og som er inkorporeret i det Danske 
Kvalitetsmodel: 

 
 Risikovurdering 

 Bruger- og pårørendeinddragelse på det kollektive niveau 

 Dokumentation på enkeltsagsniveau 

 Serviceinformation 

 Teknologiscreening 
 

For at opfylde kravene i kvalitetsstandarderne har den enkelte boform udarbejdet et retningsgivende 
dokument til hver standard, som beskriver hvordan boformen udmønter standarden. 



 

Den enkelte boforms arbejde med og opfyldelse af kvalitetsstandarderne evalueres løbende. Hvert år 

gennemfører den enkelte boform/institution en selvevaluering ved hjælp af en audit. 
 

 
 
 
 
 

TRIN 1 

Udarbejdelse af 
regionale/lokale 
retningsgivende 

dokumenter 
 

 
 
 
 

TRIN 4 

Udarbejdelse af en 
plan for hvordan 

eventuelle ændringer 
foretages eller 

eksisterende god 
praksis fastholdes 

 

TRIN 2 

Personalet kender og 
arbejder efter 

anvisningerme i de 
retningsgivende 

dokumenter 

 
 
 

 
TRIN 3 

Faglig vurdering af om 
arbejdet faktisk fører 
til de ønskede formål 

eller skal noget 
ændres/justeres? 

 

 
 
 
 
 

Hvert tredje år evalueres den enkelte institutions kvalitetsarbejde af kvalitetssekretariatets eksterne 

konsulenter. Både selvevalueringerne og de eksterne evalueringer har primært fokus på arbejdet med 

kvalitetsstandarderne.  

 

Den brugeroplevede kvalitet af de sociale tilbud evalueres hvert anden år vha. en spørgeskemabaseret 

bruger - og pårørendeundersøgelse. 


