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Side 2 

 

Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med de fælles regionale retningslinjer i 

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område 

 

Dansk Kvalitetsmodel 

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område er udviklet af Danske Regioner. Modellen består af fælles 

nationale kvalitetsstandarder, som dækker ydelsesspecifikke og organisatoriske temaer. Med standarderne 

beskriver og angiver modellen de overordnede rammer for, hvad der er organisatorisk og faglig god praksis 

for det sociale arbejde indenfor de omhandlede temaområder. 

 

Kvalitetsmodellen vil bidrage til at sikre et kvalitetsløft både for den enkelte og på tværs af regionens tilbud 

indenfor udvalgte standarder. Det betyder, at implementering af modellen og dermed standarderne foregår 

på to (og i et enkelt tilfælde tre) niveauer: 

• et tværregionalt niveau (gælder kun for standarden vedrørende utilsigtede hændelser) 

• et fælles regionalt niveau 

• et specialområdeniveau 

 

Tværregionalt niveau 

For standarden vedrørende utilsigtede hændelser er der udarbejdet en tværregional retningslinje, der 

definerer, hvordan man som minimum arbejder med utilsigtede hændelser på socialområdet i alle fem 

regioner. 

 

Fælles regionalt niveau 

Der er udarbejdet fælles regionale retningslinjer, hvor der for hver standard er defineret og besluttet, hvilke 

fælles elementer arbejdet med standarderne som minimum skal bestå af i Region Midtjylland. Det er disse 

minimumskrav, der beskrives som skal-opgaver i de fælles regionale retningslinjer. Enkelte steder beskrives 

kan-opgaver som inspiration. 

 

Specialområdeniveau 

På specialområdeniveau besluttes og beskrives, hvorledes der lokalt arbejdes med de fælles minimumskrav, 

set i lyset af lokale forhold som målgruppe, ressourcer, organisering, teknologi, fysiske rammer mv. Ved 

behov og hvor det fordres, udarbejdes lokale beskrivelser som tager udgangspunkt i de definerede 

minimumskrav indeholdt i de fælles regionale retningslinjer. Hermed tilpasses den enkelte retningslinje til 

lokale forhold.  

 

For de organisatoriske retningslinjer kan de lokale tilføjelser bestå af evt. bemærkninger til processen vedr. 

udarbejdelse af den lokale arbejdsmiljøaftale, planer for kompetenceudvikling, det lokale 

virksomhedsgrundlag mv.  

 

For de ydelsesspecifikke retningslinjer giver de lokale tilføjelser/procedurer medarbejderne konkrete og lokale 

handlingsanvisninger til, hvorledes indsatsen skal være, for at denne både opfylder regionale og lokale krav. 

 

Lokale tilføjelser/procedurer for flere niveauer i specialområdet 

De lokale tilføjelser udarbejdes, hvor det er relevant og i forhold til hvilket niveau i specialområdet, det er 

hensigtsmæssigt. For specialområder med forskellige målgrupper og/eller flere matrikler/afdelinger, kan det 

være nødvendigt, at udarbejde lokale tilføjelser/procedurer på afdelingsniveau. For retningslinjerne vedr. 

ledelse og arbejdsmiljø udarbejdes virksomhedsgrundlag og lokal arbejdsmiljøaftale på specialområdeniveau. 



 

 
Fælles regional retningslinje for individuelle planer 
 

Side 3 

Metadata 

Metadata 

Metadata er defineret som ”data om data”. Metadata angiver validiteten af et dokument, og dermed hvilke formelle 

foranstaltninger, der gælder for dokumentet. I forhold til de fælles regionale retningslinjer angiver metadata således, 

hvilket dokument der foreligger, hvem dokumentet omhandler, i hvilken periode dokumentet gælder for, hvem der er 

ansvarlig for at opdatere dokumentet - også indenfor den gældende tidsperiode, samt hvem der godkender og 

beslutter dokumentet. 

Dokumenttype: 

Regional retningslinje 

 

Målgruppe: 

Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i 

Region Midtjylland 

Gældende fra:  

1. januar 2013 

Titel: 

Retningslinje for Individuelle Planer 

Anvendelsesområde: 

Sociale tilbud i Region Midtjylland efter §§ 

67, 107 og 108 i Serviceloven og § 185b i 

Lov om almene boliger, samt tilhørende 

dagtilbud 

Revideres 

Januar 2016 

 

Standard:  

1.3 Individuelle Planer 

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale 

område 

 

Godkendt af: 

Regional Styregruppe for Dansk 

Kvalitetsmodel på det sociale 

område/Psykiatri- og socialledelsen 

Kontakt og opdatering af 

retningslinjen: 

Kvalitetsafdelingen, Psykiatri og 

Social, PSPSK@RM.DK 
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Formål med retningslinjen 

 

1. At sikre, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer 
 
2. At sikre, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte disse i konkrete 

aftaler om indsatser foregår i et samarbejde mellem relevante parter  
 

3. At sikre løbende evaluering og eventuel revidering af de individuelle planer, således at 
de bliver et aktivt redskab i den sociale indsats 

 
 
Ansvarlig for udførelse 

• Tilbudsledelsen har ansvar for, at der på tilbuddet udarbejdes lokale 
tilføjelser/procedurer 

 
• Tilbudsledelsen har ansvar for, at der på tilbuddet arbejdes med at formulere mål og 

delmål, at arbejdet med at omsætte mål og delmål til konkrete aftaler om indsatser 
foregår i et samarbejde mellem relevante parter samt, at der sker en løbende 
evaluering og evt. revidering af de individuelle planer 

 
• Medarbejdere har ansvar for at de individuelle planer er et aktivt redskab i den daglige 

praksis 
 
 
Fremgangsmåde 

En individuel plan er et dynamisk værktøj, som udarbejdes i samarbejde med den enkelte. 
Udarbejdelsen skal tage hensyn til og udgangspunkt i de kommunalt udarbejdede 
handleplaner. I tilfælde af, at kommunen ikke har udarbejdet den kommunale handleplan, 
udarbejdes ligeledes individuelle planer, for at sikre en målrettet indsats for den enkelte.  
 
Hvis den enkelte ikke har forudsætninger for at medvirke til samarbejdet om den individuelle 
plan, inddrages pårørende, forældremyndighedsindehaver eller værge, hvilket sker i 
overensstemmelse med gældende lovgivning herom.  
 
I tilfælde af, at den enkelte ikke ønsker til at medvirke i arbejdet med den individuelle plan, 
sikrer personalet, at der foreligger en arbejdsplan for, hvilken indsats, der tilrettelægges for 
den enkelte. Det dokumenteres i arbejdsplanen, at den enkelte ikke ønsker at medvirke til 
arbejdet med den individuelle plan. 
 
Nødvendige faglige kompetencer og fag professionelle på tilbuddet eller eksterne 
samarbejdspartnere inddrages efter behov.  
  
Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte:  

1. Udredning og afklaring af den enkeltes ønsker, mål og behov 
2. Formulering og omsætning af mål og delmål til konkrete aftaler om indsatser i et 

samarbejde mellem relevante parter 
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1. Udredning og afklaring af den enkeltes ønsker, mål og behov  

I arbejdet med udredning og afklaring af den enkeltes ønsker, mål og behov skal: 
• Den enkelte inddrages under vilkår, der tager hensyn til de forudsætninger den enkelte 

har (jf. retningslinje 1.2 Brugerinddragelse) 
• Relevante parter inddrages. Det kan være pårørende, værge, bisidder, 

forældremyndighedsindehaver, den enkeltes netværk og interne/eksterne fag 
professionelle 

• Resultater af arbejdet med anvisningerne i de retningsgivende dokumenter vedr. 
kommunikation og brugerinddragelse indgå 

• Eksisterende viden og oplysninger indhentes 
 
Udrednings- og afklaringsarbejdet kan omfatte anvendelse af bestemte skabeloner, tjeklister 
eller anerkendte redskaber og metoder, der vedrører udredning og afdækning af ønsker, mål 
og behov. 
 
2. Formulering af mål og delmål og omsætning af disse i konkrete aftaler om indsatser sker i 

et samarbejde mellem relevante parter. 

Arbejdet med at formulere og omsætte mål og delmål skal omfatte: 
• Inddragelse af den enkelte om formulering og omsætning af mål og delmål. Den 

enkelte inddrages under vilkår, der tager hensyn til de forudsætninger den enkelte har 
(jf. retningslinje 1.2 Brugerinddragelse) 

• Et fagligt samarbejde mellem relevante parter. Det kan være den enkelte, interne og 
eksterne fag professionelle, pårørende, værge mv.   

• En tydelig ansvarsfordeling for indsatsen mellem de relevante parter 
• Mål, delmål og ønsker og dertilhørende indsatser dokumenteres i den individuelle plan 
• I tilfælde af, at mål, delmål og ønsker ikke kan efterkommes dokumenteres den faglige 

begrundelse herfor i den individuelle plan 
 
Den individuelle plan skal være påbegyndt indenfor 3 måneder efter indflytning eller 
indskrivning. I de lokale tilføjelser angives, set i forhold til målgruppe, hvornår den individuelle 
plan skal være gældende for daglig praksis. Såfremt den enkeltes individuelle plan af særlige 
grunde ikke kan opfylde ovenstående, angives det i den enkeltes plan, hvornår den så skal 
være gældende for daglig praksis. 
 
For nuværende beboere og brugere skal alle have udarbejdet en individuel plan inden 
udgangen af 2010. 
 
Revidering af individuelle planer 

De individuelle planer vurderes og eventuelt revideres efter behov, dog minimum én gang 
årligt. Vurdering og eventuelt revidering skal omfatte alle områder indenfor den individuelle 
plan. I de lokale tilføjelser angives, hvis vurdering og eventuelt revidering skal foretages 
oftere.  
 
Vurdering og revidering kan endvidere omfatte anvendelse af bestemte evalueringsmetoder og 
redskaber. 
 
Dokumentation 

Der skal udarbejdes en individuel plan for hver enkelt. Den individuelle plan skal være 
tilgængelig i bostedsystemet. I de tilfælde, hvor der foreligger en arbejdsplan for den enkelte, 
skal denne være tilgængelig i bostedsystemet. 
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Definition af begreber 

Individuelle planer er et aktivt redskab indsatsen på et regionalt tilbud. De individuelle planer 
skal tage hensyn til og udgangspunkt i de kommunalt udarbejdede handleplaner (§ 141 
handleplaner for voksne og § 140 for børn) 
De individuelle planer er skriftlige og skal indeholde områder om: 

1. Formål og mål for opholdet samt beskrivelser og aftaler om indsats, herunder hvorledes 
den enkelte og relevante samarbejdspartnere inddrages, som aktive aktører i forhold til 
at nå de aftalte formål og mål. 

2. Udredning og afklaring i forhold til den enkeltes ønsker, mål og behov.   
3. Hvornår og i hvilke situationer, der skal fortages opfølgning på de individuelle planer. 

 
Mål: 
Tilstand, der tilstræbes som resultat 
 

Formål: 
Hensigt med en aktivitet 
 

Indsats: 
Handling, der er koncentreret og målrettet mod et resultat 
 
Dokumentation: 

Information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse  
Kilde: Sociale begreber under generelle fællesoffentlige begreber 
 
Pårørende er en person som den enkelte (eller værge) giver tilladelse til at kunne blive 
inddraget i forbindelse med en beboer-/brugerkontakt. De pårørende kan være slægtninge, 
men det kan også være en god ven. For børn under 18 er det forældremyndighedsindehaver, 
der giver tilladelse til inddragelse af pårørende.  
Kilde: Den Danske Kvalitetsmodel/Bruger- og pårørendeundersøgelser 
 

Referencer 
• Social strategi for driften af det regionale sociale område i Region Midtjylland 
 
• Standarder for Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område 

 
• Retningslinje til standard 1.1 om Kommunikation 
 
• Retningslinje til standard 1.2 om Brugerinddragelse 
 
• Bruger-pårørendepolitik for socialpsykiatrien i Region Midtjylland 

 
• Serviceloven og hertilhørende vejledning nr. 2, nr. 3 og nr. 4 

  
 
 

 


