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Natur-, Miljø- og Planudvalget    

Politisk sagsgang 
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Resumé 
Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn 
med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af 
tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i 
retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. 

Indstilling og beslutning 
Servicedirektøren indstiller,  

• at tilsynet tages til efterretning 
 
Social- og Sundhedsudvalget, den 

Sagsfremstilling 
Det kommunale tilsyn har den 02. november 2021 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på 
Rehabilitering Sønderbo. 
 
Tilsynet indbefatter:  
Afdækning af den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de 
kulturelle og sociale aktiviteter.  
 
I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver 
medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder 
de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af 
magtanvendelser. 
 
I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets 
driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde 
med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes 
retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.  
 
Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem 
medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.  
 
Tilsynsrapporterne lægges ud på Ældreportalen. 



Samlet indtryk 

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Rehabiliteringscenter Sønderbo modtager et godt og 
trygt tilbud. 
 
Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret 
til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen 
m.m. 
 
Der er forbindelse med tilsynet givet anbefalinger: 
 

• Tilsynet finder ikke, at der er sket den fornødne forbedring i dokumentationen siden 
sidste tilsyn. Dette set i lyset af, at der ikke var overensstemmelse mellem 
helbredstilstande, helbredsoplysninger og medicin i de stikprøver, som blev taget. 
Desuden finder Tilsynet, at der er en problematik omkring dokumentationen, når borger 
kommer fra eget hjem. 

 
Tilsynet anbefaler derfor, at Sønderbo iværksætter tiltag, der gør personalet i stand til 
at dokumentere efter lovgivningen, og tager initiativ til, at når borgere kommer ind på 
Sønderbo fra eget hjem, så er dokumentationen opdateret forinden.  
 
Tilsynet ønsker en handleplan for, hvordan begge problemområder søges løst senest d.  
08. januar 2022. 

 
Ledelsens bemærkninger 
 
Sundhedschef Karina Nørby: 
 
-Jeg ser med stor tilfredshed, at Sønderbo formår at skabe gode faglige rehabiliterende 
borgerforløb, og at tilsynet finder, at der er et godt arbejds- og samarbejdsmiljø med såvel 
pårørende som samarbejdspartnere. Samtidig er det meget positivt at Sønderbos 
personalesituation er stabil.  
 
Vedrørende dokumentation noterer jeg mig, at der i 2022 fortsat er behov for at arbejde 
systematisk med dette både inden borgere kommer på Sønderbo som under opholdet.   

Økonomiske konsekvenser 
Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser  

Supplerende sagsfremstilling 
 
Tilsynet har den 27. december 2021, modtaget en fyldestgørende handleplan på hvorledes der 
er- og vil blive fulgt op på de af Tilsynet afgivne anbefalinger, og har i den forbindelse ingen 
yderligere kommentarer til den fremsendte handleplan. 
 
Til kommentering i Handicaprådet:  
 
Til kommentering i Ældrerådet:  
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