UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING
Kompetenceprofiler

Hvad er en kompetenceprofil?

Hvilke kompetenceprofiler

Formål med kompetenceprofiler

En kompetenceprofil er den samlede

anvender styrelsen?

Kompetenceprofiler kan benyttes til at

beskrivelse af en faglig profil målrettet
en central arbejdsfunktion.

fremme en formaliseret, systematisk,
Styrelsen udarbejder profiler til

ensartet kompetenceudvikling

arbejdsfunktioner, hvor medarbejderen

og uddannelse samt, at ledelsen

Det fremgår af kompetenceprofilerne,

har et selvstændigt ansvar i

enkelt kan administrere og skabe

hvilke kompetencer der

forbindelse med tilsynet. Funktionerne

sig et overblik over nødvendige

forudsættes for at mestre en given

kræver et bestemt niveau af

kompetencer.

funktion og opgave i styrelsen,

kompetencer og forudsætter bestemte

fx at være bemyndiget til at

uddannelsesaktiviteter. Det drejer sig

Kompetenceprofiler er således

gennemføre tilsyn, herunder hvilke

om funktioner ved det risikobaserede

et værktøj. For at sikre at

uddannelsesaktiviteter, der skal

tilsyn, som er målrettet:

kompetenceprofilerne giver styrelsen

til for at erhverve og vedligeholde
kompetencen.

den ønskede effekt, kræver det, at

• Tilsyn med individer

kompetenceprofilerne implementeres

• Tilsyn med organisationer/

og integreres i alle relevante

behandlingssteder

arbejdsgange.

Et eksempel på en kompetenceprofil

Hvad er en kompetence?
En kompetence kan erhverves og kan forfalde.
Det betyder eksempelvist, at en medarbejder
kan erhverve sig kompetencen til at føre tilsyn
med organisationer i sundhedsvæsenet.

Kompetenceprofilerne er
udviklet gennem 2016 og
2017, og styrelsen arbejder
i efteråret 2017 med at
implementere profilerne.
Teknik

Samtidig betyder det, at kompetencen ikke er
konstant, medarbejdere skal opretholde og
vedligeholde kompetencen for at vedblive at
have den.

Kontakt: Camilla Flintholm Raft, cflj@sst.dk

Udvikling
/rådgivning

Captia, CRM, registre-ring, Qualiware,
Int-ranet

Udvikling_rådgivning
(STPS_rådgivning)

Gruppe
Faglighed

Proces

Aktivitet for erhvervelse af
kompetence

Kompetence

Beskrivelse

Sundhedsjura, sanktioner og tilgrænsende områder

Har overordnet kendskab til og kan
vurdere relevant lovgivning i forhold
til tilgrænsende samarbejdsområder
til STPS’ tilsynsvirksomhed såsom serviceloven, socialloven, kriminalloven,
arbejdsmiljølov mv., herunder vurdere,
hvornår en problemstilling ikke er
STPS’ anliggende, men skal overgives til
relevant myndighed.

Introduktion til tilgrænsende arbejds- og
tilsynsområder, herunder at orientere
sig i relevant lovgivning ved selvstudium
samt drøftelser ved tutor og jurist.

Kan arbejde systematisk, ensartet
og fagligt kompetent i varetagelse af
tilsynsopgaven.

Introduktion til og kan anvende Qualiware og opnår indgående kendskab til
sagsflow og SOP’er.

Mestrer systematisk vidensopsamling,
læring, formidling, mestre samarbejde
på tværs af fag-grupper.

Introduktion og sparring ved tutor til
rammer for kalibrering, og fremlægger
selv sager.

Kalibrering, kvalitet,
læring

Fremmer ressourceeffektiv prioriteret
indsats.
Mestrer søgning og korrekt journaliGennemført kursus i Captia.
sering,Myndighedsrollen
mestrer rapportskrivning
og
Myndighedsrollen
Har viden om og mestrer rollen som
registrering, mestrer anvendelse af
Introduktion
ved tutor eller anden
myndighedsperson
ved tilsyn professioelektronisk udfyldelse af målepunkter
relevant nelt,
medarbejder
til specifik roller
herunderi forhold
mestre forskellige
under besøget.
håndtering
af Captia,
CRM
registrering
troværdigt
som
fx og
– den
lærende/den
til det organisatoriske
tilsyn.
sanktionerende
rolle/konflikthåndteBidrager til systematisk udvikling af det
risikobaserede tilsyn ved systematisk
vidensopsamling, årsrapporter, udviklingsprojekter, etc.
Kan rådgive og fx undervise i henhold
til risikobaseret tilsyn og læringsaktiviteter.

Aktivitet for vedligeholdelse
og generhvervelse

Har gennemgået tilstedeværelseskursus
om lovgivning og sanktioner målrettet
det organisatoriske tilsyn.

Introduktion til evaluering og kan bidrage
relevant hertil.
Gennemført uddannelsesmodulet
”Myndighedsrolle”:
Facilitering af tilsyn, kommunikation,
kropssprog, interviewteknikker.

ring/respektfuld
fremtoning/åben
og
Følger relevant
vidensopsamling,
hvor
Løbende deltagelse i arbejdsgrupper, udviklingsmodtagerorienteret kommunikationprojekter
og
det er påkrævet.
mv.
disses betydning for, hvordan tilsynet
gennemføres
heraf.
Har indsigt
i og bidrageogtilresultatet
udfærdigelse
af Årsrapporter fra afholdte tilsyn.
Deltager i arbejdsgrupper, udviklingsprojekter mv.
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