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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. 



 

 
 

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: 

Tilbudsledelsen 

Gældende fra:  

1. januar 2013 

Titel: 

Retningslinje for ledelse 

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:  

2.3 Ledelse. 

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  

 



 

 
 

Side 4 

Formål med retningslinjen 

 
1. At sikre, at der er udarbejdet et virksomhedsgrundlag på tilbudsniveau og at dette er 

introduceret til og kendt af medarbejderne 
 

2. At sikre, at tilbudsledelsens indsats evalueres 
 

3. At sikre, at medarbejdere aktivt omsætter tilbuddets værdier i den konkrete faglige 
praksis 

 

 

Ansvarlig for udførelse 

Tilbudsledelsen  
 

 

Fremgangsmåde 

Hvert tilbud udarbejder et virksomhedsgrundlag, hvor lokale værdier tager udgangspunkt i de 
tre regionale værdier. Virksomhedsgrundlaget udarbejdes på tilbudsniveau. Der er følgende 
minimumskrav:  
 

• Virksomhedsgrundlaget skal tage udgangspunkt i Regionens Ledelses- og 
Styringsgrundlag, Psykiatri og Social’s virksomhedsgrundlag (nov. 2009 i høring) og 
eventuelt centrets virksomhedsgrundlag 
 

• Beskrivelse af tilbuddets primære formål, værdier, mission, vision og strategispor 
skal fremgå i virksomhedsgrundlaget 

 
• LMU inddrages i udarbejdelsen af virksomhedsgrundlaget, godkender det, samt 

reviderer det efter behov, dog minimum hvert 2. år 
 
Evaluering af resultater og tilbudsledelsens indsats  

I Region Midtjylland anvendes seks indikatorer til at evaluere og følge op på resultater. 
Indikatorerne indgår i Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag og de sættes i fokus i 
forbindelse med evaluering af resultatopnåelsen og opfølgende dialog om fremtidige 
indsatsområder. 
 
Tilbuddet og tilbudsledelsens indsats evalueres med fokus på de seks indikatorer i Region 
Midtjylland: 

• Brugertilfredshed 
• Faglige standarder og faglig kvalitet 
• Fastsatte servicemål 
• Produktivitet 
• Medarbejdertilfredshed 
• Budgetoverholdelse 

 
Evalueringen sker i dialog mellem tilbuddets centerledelse og tilbudsledelsen. Centerledelsen 
er ansvarlige for, at der afholdes dialogmøde mindst en gang om året med henblik på 
evaluering ud fra indikatorerne.  
 

Omsætning af værdier i konkret faglig praksis 

Ledelsen på det enkelte tilbud vælger rammer for drøftelse af værdierne, samt hvordan de 
omsættes i praksis. Det kan for eksempel ske på teammøder og personalemøder eller ved 
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medarbejderudviklingssamtaler, gruppeudviklingssamtaler, teamudviklingssamtaler, temadage 
eller lignende. I forhold til MUS sikres, at der i det anvendte skema til 
medarbejderudviklingssamtalerne (jf. retningslinje 2.1 Kompetenceudvikling), er et afsnit, som 
omhandler anvendelsen af værdier i den faglige praksis. 
 

Introduktion af virksomhedsgrundlaget til nye medarbejdere 

For at sikre, at nye medarbejdere kender værdier, mission og vision (virksomhedsgrundlaget), 
skal der udarbejdes en plan for introduktion af nye medarbejdere.  

 
• Planen skal som minimum indeholde en beskrivelse af, hvordan og hvornår nye 

medarbejdere introduceres til: værdier, opgaver, mission, vision, afdelinger, tilbuddet 
og Region Midtjylland. 

 
• LMU skal orienteres om planen 

 

 

Dokumentation 

• Tilbuddets virksomhedsgrundlag 
• Plan for introduktionsforløb 
• Referater af LMU-møder 

 

 

Definition af begreber 

Definitioner af nedenstående begreber tager udgangspunkt i Region Midtjyllands ledelses- og 
styringsgrundlag.  

• Mission (hvad er vi til for?) 
Region Midtjylland skal bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed 
for sundhed, trivsel og velstand. 
 

• Vision (hvor vil vi hen?) 
Region Midtjylland vil stræbe efter 
• at skabe et sundhedsvæsen på højt internationalt 
niveau. 
• at levere sociale ydelser på højt internationalt niveau 
til gavn for alle. 
• at forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den 
offentlige sektor og i offentligheden samt skabe vilkår for vækst i borgernes 
indkomst. 
 

• Værdier (Hvad arbejder vi efter?) 
Region Midtjylland vil kendes på tre grundlæggende værdier: 

• Dristighed 
Dristighed er en vigtig forudsætning for at udvikle vores 
ydelser og udfordre eksisterende arbejdsgange. 
Vi har en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed, og 
hvor vi under ansvar og med respekt hele tiden arbejder 
på at forbedre vores processer og ydelser. 
Dristighed må aldrig skabe usikkerhed om, at ydelsen er i 
orden. Dristighed kræver, at både ledelsen og medarbejderne er 
risikovillige, og at der er en ledelsesmæssig opbakning og åbenhed – 
også når der begås fejl.  

•Dygtighed 
Vi arbejder på højt fagligt niveau med stort engagement. 
Vi tager udgangspunkt i behovet hos vores brugere og 
samarbejdspartnere. Vi er konkurrencedygtige og altid i 
stand til – i et godt arbejdsklima og med stor effektivitet 
- at levere de relevante ydelser, der efterspørges nu og i 
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fremtiden. Vi dygtiggør os og har fokus på faglig og personlig 
kompetenceudvikling, og vi sikrer det fulde udbytte af de 
ansattes viden, erfaring og engagement. Vi måles på de resultater, vi 
opnår. 

•Dialog 
Vi ønsker dialog. Både i forhold til samarbejdspartnere og brugere. Og 
mellem ledere og medarbejdere. Vi lytter, 
vi er åbne og troværdige, og der er sammenhæng 
mellem det, vi siger, og det vi gør. Vi samarbejder både med interne og 
eksterne samarbejdspartnere. 

 
• Virksomhedsgrundlag: Beskrivelse af mission, vision, værdier og tilknyttede 

strategispor. Strategispor omhandler udvalgte emner, der viser retningen for, 
hvordan visionen opfyldes.  

 

 

Referencer 

• Region Midtjyllands Ledelses- og styringsgrundlag 
• Psykiatri- og Social’s virksomhedsgrundlag 
• Centerets virksomhedsgrundlag 
• http://www.rm.dk/job/om+organisationen/v%c3%a6rdigrundlag 
• http://www.rm.dk/om+regionen/organisation/koncern+hr/kompetenceudvikling 
• http://www.rm.dk/files/Regionshuset/HR-

afdelingen/Personalepolitik/Personalepolitik_RM  
• Retningslinje til standard 2.1 Kompetenceudvikling 

 

  
 


