
 

TEMAER FOR KOMMUNALT TILSYN 2016 

Tema: Kerneopgaven 
Kriterium 1: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale og 

drømme  

Indikator 1.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for 

deres fulde potentiale og drømme, og der følges op herpå 

Indikator 1.b: Borgerne følger trænings-, aktivitets- og samværstilbud med fokus på kerneopgaven 

Tema: Målgruppe, metoder og resultater 
Kriterium 2: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på 

eget liv og hverdagen i tilbuddet. 

Indikator 4.a.: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 

Indikator 4.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i 

overensstemmelse med deres ønsker og behov. 

Kriterium 3: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og 

trivsel. 

Indikator 5 a: Borgerne trives i tilbuddet. 

Indikator 5.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 

Indikator 5.c: Tilbuddet har i sin indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og 

mentale sundhed. 

Kriterium 4: Tilbuddet forebygger og håndterer utilsigtede hændelser og 

magtanvendelser 

Indikator 6.a: Tilbuddet sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 

Indikator 6.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle utilsigtede hændelser og 
magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af in 

 

Kriterium 5: Tilbuddet forebygger overgreb 

Indikator 7.a: Tilbuddet understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. 

Indikator 7.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt 

af medarbejderne. 

 



Tema: Kompetencer 
Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til 

målgruppens behov og tilbuddets metoder 

Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med 

målgruppen og tilbuddets metoder. 

Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante 

kompetencer. 

 

Tilsynet dokumenterer observationer og anbefalinger. For at understrege lærings- og 

udviklingsperspektiver i tilsynet, afsluttes tilsynsbesøget med at uddybe anbefalinger for områdelederen. 

 

Afdækkede generelle udviklingsområder vurderes og faciliteres ved en opsamling i fællesskab med 

distriktslederne og områdelederne. 

 

 

 


