
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Socialtilsyn Midt 

Søvej 1, 8600 Silkeborg 

 

Søvej 1 · 8600 Silkeborg 

Tlf.: 8970 1000 

www.silkeborgkommune.dk 

Afgørelse om ny-godkendelse som socialt tilbud 

 
Socialtilsyn Midt har den 27.4.15 modtaget jeres ansøgning om at blive ny-godkendt til at drive et 
socialt tilbud jf. Lov om social service § 85 og Almenboligloven § 105, stk. 1, samt et dagtilbud i 

henhold til § 84 i Lov om social service. 

Neurorehabilitering Toftegården har ansøgt om at modtage borgere fra 18 år med erhvervet 
hjerneskade. 

____________________________________________________________________ 

Socialtilsynet træffer i henhold til lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, afgørelse om, at I kan 
godkendes som tilbud efter lov om social service § 4, stk. 3. I godkendes som tilbud i 
henhold til § 85 i Serviceloven, § 105, stk. 1 i Almenboligloven samt § 84 i Serviceloven. 

_______________________________________________________________________ 

Godkendelsen omfatter følgende 

Afdeling/adresse Pladser Paragraf Målgruppe/aldersgruppe 

Syrenvej  5 § 85/ABL 

105, stk. 1 

Borgere med erhvervet hjerneskade 

fra 18 år. 

Valmuevej  8 § 85/ABL 
105, stk. 1 

Borgere med erhvervet hjerneskade 
fra 18 år. 

Dagtilbud 15 § 84 i SEL. 
 

Borgere med erhvervet hjerneskade 
fra 18 år. 

 
Begrundelse 
Begrundelsen for afgørelsen er, at det er Socialtilsynets vurdering, at I samlet set opfylder 
betingelserne i § 6 i lov om socialtilsyn. Efter bestemmelsen er det et krav for at være godkendt 
som socialt tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Kvaliteten 
vurderes ud fra kvalitetsmodellens 7 temaer. 

 
I afgørelsen er der lagt vægt på følgende:  
 
Uddannelse og beskæftigelse 

Det forventes at borgerne på Neurorehabilitering Toftegården får en form for daglige aktiviteter i 
løbet af dagen, hvor man tager hensyn til borgernes nedsatte funktionsevne. 
Tilsynet vurderer, at Neurorehabilitering Toftegården vil tage udgangspunkt i borgernes ressourcer 

og sammen med borgeren og familien opstille udviklingsmål. 
 
Neurorehabilitering Toftegården vil forsøge at yde støtte til udvikling og læring.  
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Side 2 

Borgerne vil få støtte til bo træning under det midlertidige ophold på Syrenvej. 
 
Med hensyn til borgerne på de faste pladser på Valmuevej forsøger tilbuddet så vidt muligt at 
inddrage borgerne i små daglige gøremål. Der er et dagtilbud på Neurorehabilitering Toftegården, 

hvor borgerne har mulighed for at komme fem gange om ugen. 
 
Formålet med tilbuddet på de midlertidige boliger på Syrenvej er at opbygge kompetencer hos 
borgerne, således at de på længere sigt kan klare sig med mindre indgribende indsats i egen bolig 
eller i et andet tilbud. 
 
På de faste boliger på Valmuevej er formålet, at borgerne får en god struktureret hverdag, da 

borgerne ofte har en meget nedsat funktionsevne grundet deres erhvervede hjerneskade. 
 
Selvstændighed og relationer 
Det er Tilsynets forventning, at Neurorehabilitering Toftegården vil arbejde på, at borgerne lever et 

selvstændigt liv, hvor de får relationer til deres familie og andre, samtidig med at der tages hensyn 
til, at nogle af borgerne har vanskeligt ved at være sammen med andre grundet deres kognitive 

vanskeligheder. 
 
Det er Tilsynets vurdering at Neurorehabilitering Toftegården har en fin strategi omkring at støtte de 
pårørende så vidt muligt, så de pårørende får en bedre forståelse for et liv med hjerneskade og 
hvad det betyder i praksis for deres familiemedlem. Neurorehabilitering Toftegården forsøger så vidt 
muligt at inddrage familie, venner og bekendte omkring den enkelte borger og støtter op omkring at 
forsøge at bevare en god kontakt. De tilbyder, at familien kan overnatte på Neurorehabilitering 

Toftegården en gang i mellem, hvis dette ønskes. 
 
Målgruppe, metoder og resultater 
Neurorehabilitering Toftegården er et socialt tilbud fordelt på afdelingerne Syrenvej og Valmuevej. 
Desuden er der et dagtilbud i henhold til § 84 i Serviceloven, som både er for borgere fra 
Neurorehabilitering Toftegården samt hele Viborg kommune. 
 

Syrenvejs målgruppe er borgere fra 18 år med erhvervet hjerneskade med moderat til svært 

kognitivt og fysisk tab af funktionsevne til følge. Borgerne har afsluttet deres behandling i 
sundhedsvæsnet. Borgerne bor midlertidig på Syrenvej, hvor det under forløbet skal afklares, 
hvilken boform og beskæftigelse mv. der er mulig for borgeren fremover. 
 
Valmuevejs målgruppe er borgere fra 18 år med erhvervet hjerneskade med et moderat til svært 

kognitivt og fysisk tab af funktionsevne til følge. Borgerne har afsluttet deres behandling i 
sundhedsvæsnet, og det er vurderet at borgerne har brug for at bo i et socialt tilbud. 
 
Dagtilbuddets målgruppe er borgere fra 18 år med erhvervet hjerneskade med et moderat til svært 
kognitivt og fysisk tab af funktionsevne til følge. Borgerne har afsluttet deres behandling i 
sundhedsvæsnet, og det er vurderet at borgerne har brug for et aktivitets- og samværstilbud. Eller 
at borgerne har brug for et midlertidige dagtilbud, hvor det under forløbet skal afklares, hvilken 

beskæftigelse og samværstilbud borgerne kan indgå i, på aktivitets og deltagernivau. I dagtilbuddet 
er det også muligt nogle gange at lave udendørsaktiviteter. 
 
Det er Tilsynets vurdering, at Neurorehabilitering Toftegården på nuværende tidspunkt på et godt 
grundlag kan redegøre for tilbuddets målgruppe, herunder for de valgte faglige tilgange og metoder, 
som de ønsker at benytte. 

 

Det forventes at de pædagogiske metoder vil medvirke til trivsel og at kunne danne grundlag for en 
positiv udvikling for borgerne.  
 
Det er Tilsynets vurdering, at Neurorehabilitering Toftegården vil arbejde struktureret med en 
indsats overfor borgerne i henhold til de individuelle planer baseret bl.a. på de kommunale § 141 
handleplaner og voksenudredningsmetoden. 



 

 

Side 3 

 
Det er det social tilsynets vurdering, at Neurorehabilitering Toftegården vil respektere og sikre 
borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse på eget liv, samt understøtte deres 
fysiske sundhed. 

 
Vedrørende håndtering og forebyggelse af magtanvendelse må det forventes, at Neurorehabilitering 
Toftegården vil håndtere det tilfredsstillende, da alle medarbejderne skal have kendskab til Viborgs 
kommunes retningslinjer indenfor magtanvendelse. Ledelsen oplyser, at man løbende har et 
samarbejde med Viborgs kommunes specialister indenfor lovgivningen om magtanvendelse. 
Desuden er Neurorehabilitering Toftegården omfattet af Viborgs kommunes skriftlige retningslinjer 
indenfor magtanvendelse og utilsigtede hændelser. Endelig har både centerleder og teamleder 

erfaring fra andre beslægtede områder f.eks. demensområdet, hvor man også skal forsøge at 
forebygge magtanvendelse. 
 
Organisation og ledelse: 

Tilsynet forventer, at Neurorehabilitering Toftegården vil blive ledet kompetent. Lederen har flere 
års erfaring med ledelse og har kendskab til målgruppen. 

 
Tilsynet forventer, at den samlede ledelse på Neurorehabilitering Toftegården er kompetent. Den 
samlede ledelse har erfaring indenfor området samt beslægtede område f.eks. psykiatrien, demens 
mv. 
 
Neurorehabilitering Toftegården er opdelt i to afdelinger Syrenvej og Valmuevej. Desuden er 
dagtilbuddet organiseret sammen med botilbuddet Syrenvej og Valmuevej. Neurorehabilitering 

Toftegården hører organisatorisk under Sundhed og Omsorg i Viborg kommune. 
 
Kompetencer: 
Det er Tilsynets vurdering, at der på Neurorehabilitering Toftegården er ansat medarbejdere med en 
bred tværfaglighed og erfaring inden for hjerneskadeområdet og andre relevante fagområder. De 
arbejder tværfagligt i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilsynet vurderer, at 
medarbejderne besidder de nødvendige kompetencer. Medarbejderne har forskellige uddannelser 

indenfor det social og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter mv.  

 
Tilsynet vurderer, at ledelsen er løbende opmærksom på at have de rette kompetencer på 
Neurorehabilitering Toftegården. Foruden teamlederen er der en fagleder indenfor fysioterapi og en 
fagleder indenfor sygepleje. Der lægges op til at skabe en tryg forudsigelig hverdag med stabile 
medarbejdere, som vil imødekomme borgerne med anerkendelse og respekt. 

 
Økonomi: 
Tilsynet vurderer, at det er sandsynligt, at tilbuddet er i stand til at opfylde Kvalitetsmodellens krav 
til økonomien i tilbuddet. Tilsynets forventer således, at tilbuddets økonomi på sigt vil være 
bæredygtig og gennemskuelig for Tilsynet og de visiterende kommuner i tilstrækkelig grad. 
 
Fysiske rammer: 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnede til at sætte rammerne for den indsats, som vil 
finde sted for borgerne. Neurorehabilitering Toftegården ligger i byen Møldrup på Toftegårdscentret, 
hvor der er mulighed for at komme til med offentlige busser. Møldrup ligger ca. 15 km fra Hobro og 
Viborg. 
 
Det samlede Neurorehabilitering Toftegården består i dag af 2 afdelinger (Syrenvej og Valmuevej), 1 

dagtilbud og 1 træningsareal. Neurorehabilitering Toftegården ligger i gåafstand fra butikker i byen 

Møldrup. 
 
Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer både inde og ude tilgodeser borgernes behov, interesser og 
rettigheder i forhold til at sikre trivsel, ret til privat liv og muligheden for at opretholde sociale 
netværk. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har Tilsynet undersøgt, at det er muligt at 



 

 

Side 4 

have midlertidig pladser til genoptræning i henhold til § 56 i Lov om Almenbolig. 
 
Oplysningspligt 

Vi skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift, at give Socialtilsyn Midt oplysninger 

om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. I er endvidere forpligtet til, hvis 
Socialtilsyn Midt anmoder om det, at give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for det 
driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om socialtilsyn.  
 
Klageadgang 
Der kan klages over afgørelsen til Ankestyrelsen i henhold til lov om socialtilsyn § 19 jf. 
retssikkerhedslovens kap. 10. Inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse skal klagen 

fremsendes til Socialtilsyn Midt, som vil genvurdere afgørelsen. Hvis Socialtilsyn Midt fastholder sin 
afgørelse helt eller delvis, vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen. 
 
Klagen sendes til: Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg eller elektronisk via sikker 

post på adressen sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk. Anfør undertegnede som attention i 
mailens emnefelt. 

 
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Hansen 


