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6. januar 2020 

Nyt fra Socialtilsyn Hovedstaden  
– fokus for tilsynet 2020  

Godt nytår – og tak til alle driftsherrer, tilbud og plejefamilier for samarbejdet i 2019. I modtager her 

Socialtilsyn Hovedstadens nyhedsbrev vedr. fokus for tilsynet i 2020. Vi ser frem til et fortsat godt 

samarbejde med jer alle i 2020. 

Inddragelse af borgerperspektivet i tilsynsopgaven  

I 2018 og 2019 har Socialtilsyn Hovedstaden haft stort fokus på at udvikle metoder og værktøjer, der kan 

anvendes til at indfange borgernes perspektiv på en valid måde og uden at gå på kompromis med borgernes 

værdighed. I 2020 har vi fortsat fokus på arbejdet med at udvikle og justere værktøjer til at inddrage 

borgerperspektivet. Vi vedbliver at have fokus på borgerinddragelse, fordi vi tror på, at det handler om 

mennesket, og at borgerne er dem, der er nærmest til at vide noget om kvaliteten i tilbuddet/plejefamilien. 

Borgerperspektivet står centralt i lov om socialtilsyn, hvor der bl.a. indgår et krav om at indhente oplysninger 

fra borgerne med henblik på at belyse kvaliteten i tilbuddet.  

Vi håber, at I vil tage godt i mod tilsynskonsulenterne, når de afprøver evt. nye metoder, og vi håber ikke 

mindst, at I oplever, at vi lykkes med at inddrage borgerne på den måde, som giver mening for netop jeres 

målgruppe.  

Indsendelse af budget til tiden 

I 2020 vil vi endvidere fortsat have fokus på at sikre, at tilbuddene indsender budgetter inden for de 

lovgivningsbestemte frister. Vurderingen af et tilbuds økonomi indgår i den samlede vurdering af kvaliteten 

i tilbuddet på lige fod med de øvrige temaer i kvalitetsmodellen. Tilbuddets økonomi har stor betydning for 

borgernes trivsel set i forhold til, om tilbuddet kan tilvejebringe de rette ressourcer i tilbuddet til at støtte 

borgerne. For at socialtilsynet kan vurdere et tilbuds økonomi, er det nødvendigt, at socialtilsynet modtager 

oplysninger om økonomien, herunder budgettet.  

Socialtilsynet er dialogorienteret. Vi indgår altid i en løbende dialog med tilbud, der ikke afleverer budgettet 

til tiden, men det skal understreges, at manglende indlevering af budget til tiden kan føre til sanktioner, og i 

yderste konsekvens tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive tilbud. 

Du kan læse mere om det økonomiske tilsyn samt deadlines for indsendelse af økonomiske oplysninger på 

vores hjemmeside her.  

Nye regler for magtanvendelser på voksenområdet 

Folketinget har revideret servicelovens regler for magtanvendelser og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. De nye regler træder 

i kraft den 1. januar 2020.  

Formålet med revisionen er at tydeliggøre formålet med magtanvendelsesreglerne, herunder hvornår og 

hvordan man må benytte magt over for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. I reglerne er 
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det bl.a. blevet præciseret, at personalet på bo- og dagtilbud kan anvende fysisk guidning over for personer 

som led i omsorgen for at sikre tryghed og trivsel for den enkelte borger og for andre borgere i tilbuddet.  

Som noget nyt medfører reglerne også, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at et tilbud kan 

anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi, fx ringemåtter, over for en person i en afgrænset periode, 

hvis der er risiko for personskade.  

De nye regler medfører også, at ledere i botilbud får adgang til – i samarbejde med borgere og medarbejdere 

– at fastsætte en vejledende husorden, der angiver de nærmere regler for ophold i botilbuddets 

fællesarealer. Fastsættelse af en husorden er ikke en magtanvendelse, men er bl.a. indsat i servicelovens 

kapitel om magtanvendelser som et værktøj til at forebygge magtanvendelser.  

I forbindelse med tilsynsbesøgene i 2020 vil Socialtilsyn Hovedstaden have fokus på, om tilbud, der er 

omfattet af de nye regler for magtanvendelse, har sat sig ind i disse nye regler og forvalter dem i 

overensstemmelse med loven.  

Du kan læse mere om de reviderede regler for magtanvendelser på voksensområdet på Socialstyrelsens 

hjemmeside her.  

Du kan læse mere om indberetning af magtanvendelser til socialtilsynet på denne side.  

Nyt tilsynssystem 

De fem socialtilsyn har været igennem en udbudsproces med vores interne fagsystem, tilsyn.dk, der 

kulminerer i februar 2020, hvor vi tager et helt nyt tilsynssystem i brug.  

I forbindelse med udbudsprocessen har vi haft særligt fokus på, at det nye system skal understøtte en mere 

fleksibel form for afrapportering. Det betyder bl.a., at det bliver muligt kun at afrapportere på baggrund af 

de temaer, som har været genstand for det konkrete tilsynsbesøg. Systemet giver også mulighed for i højere 

grad at anvende tekstbehandlingsværktøjer til at lave overskrifter og fremhæve særlige forhold, citater, mv.  

Vi forventer, at tilbud og plejefamilier vil mærke, at vi har fået et nyt tilsynsstem på den måde, at 

tilsynsrapporterne bliver mere læsevenlige, at det bliver lettere at skelne mellem evt. gammel og ny tekst, 

samt at rapporten i højere grad afspejler det fokus, der har været på det konkrete tilsyn, som rapporten er 

blevet til på baggrund af.  

Vi håber, I vil tage godt imod de nye rapporter, der naturligvis kræver en vis tilpasningsperiode fra vores side.  

Sammenlægning af to voksensektioner 

Endelig vil Socialtilsyn Hovedstaden i 2020 gennemføre en mindre ændring i vores organisering. På 

voksenområdet er der i dag to sektioner, en for handicapområdet og en for misbrug, psykiatri og herberg. De 

to sektioner vil i 2020 blive til én sektion for voksenområdet. Formålet er at styrke tilsynsfagligheden og sikre 

en mere ensartet tilgang til løsning af kerneopgaven. I forbindelse med reduktionen i antallet af ledere 

indfører vi samtidig en faglig koordinator-funktion, der skal gå på tværs af tilbudsområdet og bl.a. arbejde 

med den videre udvikling af tilsynsfagligheden. Bodil Tøndborg vil varetage ledelsen af den nye 

voksensektion. Lene Thorius vil varetage funktionen som faglig koordinator på tværs af tilbudssektionerne.  
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