
 

Äntwert vun der Ministesch fir Famill- an Integratioun an dem Minister fir sozial 
Sécherheet op d'parlamentaresch Fro n° 5689 vun den Häre Deputéierte Sven Clement 
a Marc Goergen.  

 

1) Wéi vill Kontrolle goufen, opgeschlësselt no Joer an Institutioun säit dem a Kraaft triede 
vum Règlement grand-ducal vum 13. Dezember 2017 an Alters- a Fleegeheemer gemaach? 

D'Administratioun fir d'Evaluatioun an d'Kontroll vun der Fleegeversécherung (AEC) huet, 
ënnert anerem, als Aufgab, d'Qualitéit vun de Leeschtungen ze kontrolléieren, déi fir déi 
fleegebedierfteg Persoun erbruecht ginn a Rapporten a Saache Qualitéitskontroll vun der 
Fleeg opstellen. 

Am groussherzogleche Reglement vum 13. Dezember 2017 [1] sinn duerfir d’Critèrë 
festgehale wat den Inhalt vun der Fleegedokumentatioun ubelaangt, déi de Prestataire muss 
assuréieren, grad wéi och d’Qualitéits-Indicateuren an der Prise en Charge vun de 
fleegebedierftege Persounen. 

Fir kennen nozevollzéien ob déi fleegebedierfteg Persounen all d’Leeschtungen, déi se zegutt 
hunn, och kruten, gëtt d’Dokumentatioun vun de realiséierte Leeschtungen iwwerpréift. Esou 
eng Kontroll ass just méiglech, wann den Inhalt vun der Dokumentatioun standardiséiert, 
vollstänneg an elektronesch zougänglech ass. Des indirekt Mesure erméiglecht et 
z’iwwerpréiwen, ob de Prestataire déi adequat Moyenen asetzt fir eng qualitativ gutt Prise en 
Charge z’assuréieren an domadder esou wuel d’Sécherheet wéi d’Integritéit vun der 
fleegebedierfteger Persoun ze garantéieren. 

Déi eenzel Indicateure fir d’Qualitéit an der Fleeg (z.B. d’Erfaassung vun de Chutten oder 
Escarren, de Suivi vum Gewiicht) erméiglechen et e konkreten Unhaltspunkt ze hunn wat déi 
vum Prestataire agesaten Hëllefs - a Fleegemoossnamen am Kader vun der 
Fleegeversécherung ubelaangt. 

Qualitéitskontrolle ginn esou wuel an den Établissements à séjour continu (ESC) 
duerchgefouert wat Strukture sinn, déi eeler Leit en charge huelen, dat heescht Centres 
intégrés pour personnes agees (CIPA) a Fleegeheimer, wéi och bei de Fleegedéngschter 
(Réseaux d’aides et de soins) an an den Établissements à séjour intermittent (ESI), déi sech u 
Leit mat spezifesche Besoinen adresséieren. 

 

Et ass ze bemierken, dat niewent de Qualitéitskontrollen, d’AEC reegelméisseg Evaluatioune 
vun der Fleegebedierftegkeet vun de Bewunner an den ESC duerchféiert : iwwert dëse Wee 
gëtt och hire Suivi an d’Iwwerpréiwung vun der Qualitéit vun hirer Prise en Charge 
garantéiert. 
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De folgenden Tableau resuméiert d’Kontrollvisitte vun der AEC an den ESC[2] fir den Zäitraum 
vun 2019 bis 2021. Verschidde geplangte Visitte konnten net ëmmer an der fest gesater Zäit 
duerchgefouert ginn, bedéngt duerch déi sanitär Kris. Am Ganze goufen 41 Kontrollvisitte 
realiséiert, déi all d’ Gestionnairen ofdecken. 

Wärend dem Joer 2018 goufen d’Methodologie, d‘Indikatoren an d’Outile fir 
d’Qualitéitskontroll um Terrain ausgeschafft. 

 

Joer CIPA  

(Centre 
intégrés pour  

personnes 
âgées) 

Fleegeheimer Unzuel vu Kontrollvisitten an den ESC 
(Etablissements à séjour continu) 

2019 1 1 2 

2020 9 5 14 

2021 16 9 25 

   TOTAL = 41 Kontrollvisitten 

 

2) Ginn dës Kontrollen am Viraus bei de Geranten vun den Haiser ugemellt?  

D’Kontrollvisitte ginn den Etablissementer 14 Deeg am Viraus annoncéiert. Allerdéngs wëssen 
d’Prestatairen net am Viraus, wat fir eng Dossiere vu wéi enge Bewunner vun der AEC 
kontrolléiert ginn. Dëst gëtt de Responsabelen eréischt sur place, am Moment selwer, vun 
der AEC matgedeelt. 

Wärend der Visitt analyséiert a kontrolléiert d’AEC déi verschidden Dokumentatioune vun 
den ausgewielte Beneficiairë vun der Fleegeversécherung. Den Debriefing gëtt direkt duerno 
mat de Responsabelen aus dem ESC realiséiert. An all Fall gëtt och e schrëftleche Rapport vun 
der AEC un de Prestataire verschéckt. Dëse Rapport hält fest, ob all d’Informatiounen 
disponibel waren a gëtt e Feedback iwwert déi adequat Fleegepraktiken an iwwert déi 
Beräicher, déi musse verbessert ginn. Ofhängeg vun dëse Constate gëtt eng nächst 
Kontrollvisitt vun der AEC an deem jeeweilegen Etablissement ageplangt. 

3) Wéi vill Qualitéitsproblemer goufen iwwert dëse Wee pro Joer opgedeckt? 

De Code vun der sozialer Sécherheet präziséiert am Artikel 384bis : 



 

« […] L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit 
un rapport biennal relatif aux contrôles effectués, qu’elle transmet au comité directeur 
de la Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans 
leurs attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les 
relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et 
thérapeutique. » 

Den éischte Rapport biennal iwwert d’Qualitéitskontrollen, deen d‘Period vun 2018 bis 
Ugangs 2020 ofdeckt, gouf wéinst der sanitärer Kris net wéi geplangt am Joer 2020, mä de 6. 
Mee 2021 wärend enger Pressekonferenz vum Minister fir d’sozial Sécherheet an der AEC 
virgestallt. 

Am Virfeld vun där Pressekonferenz goufen d’Resultater de Membere vun der 
Chamberskommissioun fir Aarbecht a sozial Sécherheet an de Vertrieder vun de Prestatairen 
an de Gewerkschafte präsentéiert. 

Den integrale Rapport mat all de Resultater, wéi och de Resumé an de Pressecommuniqué 
kënnen um Internet-Site vun der AEC nogelies ginn : 

https://aec.gouvernement.lu/fr/docetchiffres/rapportbiennalqualite.html 

Den éischte Rapport biennal huet et erméiglecht, eng Bestandsopnam vun der Qualitéit vun 
de realiséierte Leeschtungen ze dresséieren an déi Beräicher z’identifizéieren, wou eng 
Verbesserung noutwendeg ass. Des Punkte gi mat de verschiddene Prestatairen diskutéiert 
an am nächste Rapport virgestallt, dee fir dat éischt Semester 2022 geplangt ass. 

[1] Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation 
de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge. 

[2] ESC (Etablissements à séjour continu) sinn Etablissementer, déi sech un eeler Persounen 
adresséieren. Et handelt sech dobäi esou wuel em « CIPA - Centres intégrés pour personnes 
âgées », och oft « Altersheemer » genannt an de Fleegeheimer (maisons de soins). 

 

Lëtzebuerg, den 08/03/2022. 

D'Ministesch fir Famill- an Integratioun 

(s.) Corinne Cahen 
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