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     Dato: 26. april 2022 

 

Høringssvar vedr. tilsynsrapporten for bostedet Solvang 

 

Det er glædeligt at læse en så fin tilsynsrapport, hvori Tilsynet vurderer, at Solvang har arbejdet med vigtige 

områder for forbedring, siden sidste tilsyn. 

Alt i alt fungerer livet for beboere og stedet som arbejdsplads for medarbejdere på skalaen fra 4-5, dvs. på 

meget tilfredsstillende niveau.  

 

HCR i Lejre kommune har enkelte kommentarer til rapporten. 

o Det kan undre, at ud af 30 beboere har Tilsynet kun interviewet to beboere –tre 
medarbejdere og to fra ledelsen. Det virker som et lidt sparsomt antal beboere, når der bor 
mennesker med så mange forskellige og komplekse problematikker på samme bosted.  
 

o Af hensyn til at sammensætte en blandet målgruppen på tilbuddet – virker det ikke 
hensigtsmæssigt, at der på samme bosted bor mennesker med senhjerneskade sammen 
med øvrige målgrupper, det kan være mennesker i meget sårbare situationer. Det ser også 
ud til at kompleksiteten i arbejdet øges med en blandet gruppe af beboere af et bredt 
diagnosemæssigt spektrum, store aldersforskelle og ikke mindst samtidige nedskæringer i 
personaletimer.  
 

o Det fremgår af denne rapport, at bostedet tidligere har givet udtryk for bekymringer til 
Tilsyn Øst ift. nedskæringer i personalenormeringer på bostedet. Medarbejdergruppen har 
påpeget problematikker om øget arbejdsbyrde og deraf følgende højere sygefravær blandt 
andet begrundet i stress, som det fremgår af nedenstående uddrag fra rapporten.  
Det er bekymrende med et stressrelateret sygdomsbillede på bostedet. Man bør alvorligt 
overveje at forbedre arbejdsmiljøet. Dette kan gøres på flere måder, som vi ikke skal 
kommentere. 
 

”Det vurderes, at yderligere nedskæring på personalenormeringen, vil få negativ 
indflydelse på kvaliteten af tilbuddets indsatser. Dette bedømmes på baggrund af, at 
medarbejdergruppen gennem flere år har påpeget overfor tilsynet, at der skæres i 
personalenormeringerne, samtidig med, at borgergruppens udfordringer bliver mere 
komplekse og tidskrævende, og at medarbejderne dermed oplever, at skulle klare 
mere på mindre tid. Socialtilsynet er oplyst om øget sygefravær i 2021, blandt andet 
begrundet i stress.” 
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o Det fremgår ligeledes af denne rapport, at personalet giver udtryk for, at der er problemer 
med de anvendte metoder, kognitiv terapi, overfor mennesker med det svageste 
kognitive funktionsniveau. Det fremgår ikke hvilke beboermålgrupper der henvises til – 
men det giver mening ift. senhjerneskade og mennesker, som beskrives som ’sent 
udviklede’. 

”Medarbejderne fortæller, at de anvender kognitive skemaer til nogle borgere, men at 
metoden ikke matcher den del af målgruppen, med det svageste kognitive 
funktionsniveau. Medarbejderne beskriver, at de arbejder recoveryorienteret og 
bruger den kognitive metode som en baggrundsviden i deres arbejde, uanset 
borgerens funktionsniveau”  

o I ovenstående citat rejser medarbejdere en relevant kritik ift. at ensrette pædagogiske 
redskaber for stedets forskellige målgrupper. Det fremgår af denne vurdering fra tilsynet, 
at personalet giver udtryk for, at der er problemer med de anvendte metoder, kognitiv 
terapi, overfor mennesker med lav intelligens. Det fremgår ikke, hvilke beboermålgrupper 
der henvises til – men det giver mening ift. mennesker med senhjerneskade og mennesker, 
som beskrives som ’sent udviklede’. 
 

o Beboere med nedsatte psykiske, mentale eller kognitive funktioner, kan have brug for 
individuelt udvalgte omsorgsrettede og pædagogiske redskaber, der kan give beboere 
mere tryghed og livskvalitet i hverdagen.  
 

o Der er i denne kvalitetskontrol angiveligt ikke fokus på læringsmål for - eller kontrol af 
medicinhåndtering. Det anser HCR Lejre for et vigtigt område på et bosted, hvor 
mennesker med psykiatriske diagnoser, blandingsmisbrug og mennesker med kognitive 
udfordringer lever side om side.  
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