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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. 
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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: 

Ledelsen og medarbejdere på sociale 

tilbud i Region Midtjylland 

Gældende fra:  

1. januar 2013 

Titel: 

Retningslinje for 

kompetenceudvikling 

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:  

2.1 Kompetenceudvikling. 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 løbende afdækning og planlægning af, hvilke medarbejderkompetencer, der 
skal være til stede for at tilbuddet kan løse sine opgaver 

 
2. At sikre, at ledelse og medarbejdere i samarbejde arbejder med at bevare og udvikle 

medarbejdernes kompetencer 
 

 

Ansvarlig for udførelsen 

• Ledelsen er ansvarlig for, at der foretages en afdækning af, hvilke 
medarbejderkompetencer, der skal være til stede for at tilbuddet kan løse sine 
opgaver 

• Ledelsen er ansvarlig for, at der gennemføres medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
• Ledelsen er ansvarlig for, at der laves planer for kompetenceudvikling 
• Medarbejderne og ledelsen er ansvarlige for at bevare og videreudvikle egne 

kompetencer 
 

 

Fremgangsmåden 

Det enkelte tilbud skal lave planer for kompetenceudvikling på et: 
• strategisk niveau   
• individuelt niveau 

 
Planer på det strategiske niveau omhandler tilbuddets strategiske kompetenceudvikling, der 
typisk udarbejdes i samarbejde med LMU. Afhængig af tilbuddets størrelse og organisering 
laves planer for kompetenceudvikling på det strategiske niveau enten samlet for tilbuddet eller 
afdelingsvis. Tilbuddet angiver lokalt om planer for kompetenceudvikling på det strategiske 
niveau laves samlet for tilbuddet eller afdelingsvis.   
 
Planer på det individuelle niveau omhandler den enkelte medarbejders kompetenceudvikling 
set i forhold til løsning af den enkeltes nuværende og fremtidige arbejdsopgaver. MUS-
samtalen bruges typisk som afsæt til at planlægge den enkeltes kompetenceudvikling. 
 
Planer for kompetenceudvikling omfatter klare mål og prioriterede aftaler, fremkommet via 
nedenstående procestrin (1-5). Aftalerne træffes gennem drøftelse i forskellige mødefora. 
 
Der kan laves planer for kompetenceudvikling på gruppe- og centerniveau, som også følger 
nedenstående procestrin. 
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Skema over de fem procestrin for planer for kompetenceudvikling 
Procestrin Plan for kompetenceudvikling på 

strategisk niveau 

Plan for 

kompetenceudvikling på 

individuelt niveau 

Trin 1 

Kortlægning af opgaven 

Kortlægningen er en overordnet 

beskrivelse af tilbuddets samlede 

opgave. Den skal indeholde en 

afdækning af, hvilke kompetencer, der 

skal til, for at tilbuddet kan løse opgaven. 

Kortlægning tager afsæt i tilbuddets 

virksomhedsgrundlag, hvor formål, 

mission, vision, værdier og strategispor 

(jf. retningslinje 2.3 Ledelse) er defineret 

og beskrevet.  

Kortlægning af opgaven for det 

individuelle niveau tager 

udgangspunkt i det strategiske 

niveau samt den enkeltes 

opgaver. 

 

Trin 2 

Eksisterende 

kompetencer 

Der skabes et overordnet overblik over 

tilbuddets eksisterende 

medarbejderkompetencer. 

Der skabes et overblik over den 

enkelte medarbejders 

eksisterende kompetencer. 

Trin 3 

Kompetenceudviklings-

behov 

Et muligt kompetenceudviklingsbehov på 

tilbuddet synliggøres ved at 

sammenholde, hvilke 

medarbejderkompetencer tilbuddet har 

brug for, samt hvilke 

medarbejderkompetencer, der er til 

stede. 

 

Et muligt individuelt 

kompetenceudviklingsbehov 

synliggøres ved at 

sammenholde, hvilke 

kompetencer medarbejderen 

har brug for, for at kunne løse 

opgaven, samt hvilke 

kompetencer medarbejderen 

besidder. 

Trin 4 

Plan for 

Kompetenceudvikling 

På baggrund af procestrin 1-3 laves en 

plan for kompetenceudvikling, der 

indeholder en beskrivelse af, hvordan 

tilbuddets kompetenceudviklingsbehov 

imødekommes og tilrettelægges. 

 

På baggrund af procestrin 1-3 

laves en plan for 

kompetenceudvikling, der 

indeholder en beskrivelse af, 

hvordan den enkeltes 

kompetenceudviklingsbehov 

imødekommes og 

tilrettelægges. 

Trin 5 

Justering og feedback i 

forhold til 

kompetenceniveau 

Lederen har ansvar for, at der efter en 

periode gøres status med henblik på at 

afdække, om der er behov for justering i 

forhold til 

medarbejderkompetenceniveauet. 

Periodens længde aftales med LMU. I 

overvejelserne kan indgå om:  

• Opgave/målgruppe har ændret 

sig 

• Har lovgivningen ændret sig 

• Er der kommet nye krav fra 

region eller kommune 

• Er der kommet ny viden og 

metoder på området 

LMU drøfter overordnede 

procedurer for feedback til 

medarbejderne i forhold til 

kompetencer, der sættes i spil i 

den daglige praksis. 

Drøftelserne skal som minimum 

indeholde: 

• Af hvem og i hvilke 

situationer den enkelte 

kan forvente at få 

feedback 

• Angivelse af fora og 

tidsrum for feedback 
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Aftalefora angående planer for kompetenceudvikling 

Der er flere forskellige organisatoriske fora, hvor aftaler angående planer for 
kompetenceudvikling drøftes.  
 
Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er et aftaleforum. Formålet med MUS-samtaler er bl.a. 
at opnå viden om medarbejdernes kompetencer og udviklingen af disse. Indhold og rammer 
for MUS skal som minimum være: 

 
• Samtaler mellem leder og medarbejder som skal sikre, at parterne drøfter 

arbejdssituation, værdier (jf. retningslinje 2.3 Ledelse), kompetencer og fremtidige 
arbejdsopgaver i forhold til tilbuddets mål og opgaver (virksomhedsgrundlag – jf. 
retningslinje 2.3 Ledelse). Samtalerne er både bagud- og fremadrettet. 

 
• Tilbuddets ledelse er, sammen med LMU, ansvarlig for at udarbejde en lokal vejledning 

for de årlige medarbejderudviklingssamtaler samt skema, som anvendes til samtalen 
med henblik på at sikre systematik og efterfølgende dokumentation. Vejledningen 
udarbejdes enten for hele tilbuddet eller afdelingsvis. Tilbuddet angiver lokalt om 
vejledningen udarbejdes for hele tilbuddet eller afdelingsvis. Medarbejderne er 
forpligtet til at forberede sig til samtalen og forholde sig til skemaet inden samtalen.  

 
• Efter endt samtale skal der foreligge et udfyldt skema/referat, hvor samtalens 

hovedpunkter og aftaler skal fremgå. Lederen er ansvarlig for at dette sker. 
Skemaet/referatet skal efterfølgende godkendes af begge parter. 

 
 
Gruppeudviklingssamtaler (GRUS) 
Afhængig af organisering på tilbuddet og opgavens art, er det muligt at afholde 
gruppeudviklingssamtaler. Betingelser for afvikling af GRUS aftales i LMU.  
 
 
Dokumentation 

• Plan for kompetenceudvikling, eventuelt i form af referat af LMU-møde vedr. 
kompetenceudvikling 

• Lokal plan for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler 
 

 

Definition af begreber 
Region Midtjylland arbejder med følgende definitioner: 
 

• Kompetence forstås som anvendeligheden af viden og kunnen i en bestemt 
sammenhæng (anvendte kvalifikationer). Kompetence udøves, dvs., at det er noget, 
man i praksis gør, fordi man både bør, kan, vil, må og tør (vedtaget af RMU 2007) 

 
• Kompetenceudvikling forstås som det at bruge medarbejdernes kvalifikationer bedre i 

opgaveløsningen og det at gøre den enkelte medarbejder, personalegrupper og 
organisationer mere kompetente (vedtaget af RMU 2007)  

 
• Strategisk kompetenceudvikling omhandler arbejdet med afdækning af nuværende 

kompetencer og plan for tilbuddets udvikling af fremtidige kompetencer set i forhold til 
tilbuddets opgaver og strategi 
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• Plan for kompetenceudvikling omfatter klare mål og prioriterede aftaler, fremkommet 

via den godkendte fremgangsmåde, som denne retningslinje angiver. Aftalerne træffes 
gennem drøftelse i forskellige mødefora.   

 
• Kvalifikationer er uddannelse og erfaring, som giver medarbejderen viden og kunnen 

der gør, at opgaven kan løses. Kvalifikationer er dermed noget man har, mens 
kompetencer er noget man viser 

 
• Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er en planlagt, årligt tilbagevendende, 

systematisk samtale. Det er et forum, hvor medarbejderen med lederen drøfter 
arbejdssituation, kompetencer og fremtidige arbejdsopgaver. 

 
 
• Gruppeudviklingssamtaler (GRUS) er en planlagt, tilbagevendende, systematisk 

samtale. Det er et forum, hvor gruppen med lederen drøfter arbejdssituation, 
kompetencer og fremtidige arbejdsopgaver. 

 

 
Referencer 

• http://www.rm.dk/om+regionen/organisation/koncern+hr/kompetenceudvikling/oversi
gt+over+aftaler 

• http://www.rm.dk/om+regionen/organisation/koncern+hr/kompetenceudvikling 
• http://www.rm.dk/om+regionen/organisation/koncern+hr/kompetenceudvikling/inspira

tion 
• Overenskomster 
• Retningslinje til standard 2.3 Ledelse 
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Lokale tilføjelser/beskrivelser 
De lokale tilføjelser kan bestå af eventuelle bemærkninger til processen vedr. udarbejdelsen af 
planer for kompetenceudvikling, MUS mv. Bemærkninger kan indføjes i nedenstående 
skemaer. 
 

Eventuelle bemærkninger 

 

 

 

 

 
 

 
 


