
På det sociale område er vi underlagt omfattende kontrol og mange tilsyn: Arbejdstilsyn, Socialtilsyn, 
Brandtilsyn, Levnedsmiddelkontrol, interne og eksterne Kvalitetstilsyn, Myndighedstilsyn. Som om det ikke 
var nok, så skal vi nu også til at have Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Udgangspunktet, at det handler om patienters sikkerhed er der vel ikke mange der kan være uenige i. 
Problemet opstår for mig, når vi skal vi til at forstå borgerne på de sociale tilbud som patienter, blot fordi de 
får medicin - et kæmpe tilbageskridt i forhold til det pædagogiske arbejde, vi i mange år har lagt i at gøre de 
sociale tilbud til ”hjem” og pædagogiske tilbud. Jeg kan frygte, at vi skal bruge unødig stor energi på at 
fokusere på sygdom, medicin, smitte og registrering af alt dette ud fra et patientperspektiv. 

Det er et paradigme- og kulturskift og vi har allerede modtaget en række regler og instrukser, som vi skal 
implementere og følge. En række af retningslinjerne følger vi allerede, som en del af de kvalitetsstandarder, 
vi arbejder efter på medicinområdet. Der er andre som f. eks. instruksen om håndhygiejne, som volder os 
noget større kvaler. Selvfølgelig skal vi have god håndhygiejne og bruge handsker til opgaver hvor det er 
påkrævet. Men det er ret grænseoverskridende for os på de pædagogiske tilbud, at vi ikke må have 
neglelak, ringe, håndsmykker eller ure på og at vi max. må have trekvartlange ærmer når vi arbejder med 
borgerne. Der er ikke langt til et egentligt uniformskrav…..! 

Det kan da godt være at vi bare vænner os til det, som de har gjort på plejehjemmene i mange år. Jeg synes 
bare det er et kedeligt, at give køb på nogle af de værdier, der har betydet noget for relationerne i det 
pædagogiske arbejde. Borgerne på de sociale tilbud skal kunne se det omgivende samfund afspejlet i 
medarbejdernes køn, vægt og alder.…..med smykker, negle, tatoveringer, tørklæder, skæg og andre 
personlige udtryk. 

Som en af medarbejderne på min arbejdsplads spurgte: ”skal du så til at være neglepoliti?” og det må jeg 
sige – det har jeg ikke spor lyst til! 

De første risikobaserede tilsyn på de sociale tilbud i Regionen er anmeldt og gennemføres i maj, og vi venter 
spændt på resultaterne. 
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