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1.

Introduktion til Socialudvalget - besøg på Gimle

Sagsfremstilling
1 tillidsrepræsentant og 2 AMR’ere viste rundt på Gimle.
Herefter fortalte områdeleder Helle Skovgaard Mortensen kort om stedet.

Åben sag
Sagsnr: 13/25008
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SOU

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Programmet gennemført.
Fraværende: Pia Karlsen
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2.

Høring af Socialpsykiatriplan 2015-18

Sagsfremstilling
Den seneste Socialpsykiatriplan i Frederikshavn Kommune blev udarbejdet i 2010,
og da der siden dengang er sket en stor udvikling på området, er det nu tid til at
udarbejde nye rammer for indsatsen i de kommende år. Et udkast til en ny
Socialpsykiatriplan fremlægges derfor for Socialudvalget.

Åben sag
Sagsnr: 14/21051
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

Socialpsykiatriplanen er et udviklingsdokument, som kortlægger psykiatriområdet
som det ser ud i dag, og identificerer de vigtigste indsatsområder i de kommende
år. Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål:
- Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det ser ud i dag.
- Angive retningen for de næstkommende års udvikling af området i kommunen.
- Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune.
Et udkast til en ny Socialpsykiatriplan fremlægges nu for Socialudvalget med
henblik på, at udvalgets kommentarer kan indarbejdes i det endelige dokument.
Socialpsykiatriplanen 2015-18 markerer et paradigmeskifte på
socialpsykiatriområdet. Paradigmeskiftet tager udgangspunkt i den politiske
udmelding om, at de borgere, der kan selv, skal selv, og det gennemgående tema i
Socialpsykiatriplanen er selvhjulpenhed.
Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt højere grad ser borgeren som en
aktiv medspiller i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens indsats, i
forlængelse heraf, bliver at levere hjælp til selvhjælp. Det overordnede formål med
tilgangen er at øge borgernes evne til at mestre eget liv, idet vi har en forventning
om, at dette vil føre til øget livskvalitet.
Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem indsatsområder for de kommende år. De
fem indsatsområder er:
- Recovery og rehabilitering
- Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen
-Velfærdsteknologi
-Sundhed
- Samskabelse
Indsatsområderne er beskrevet i Socialpsykiatriplanen.
Planlægger Nikolaj Nørregård deltager under punktet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget afgiver kommentarer til
udkastet til Socialpsykiatriplan 2015-18, samt at planen, med Socialudvalgets
kommentarer indarbejdet, sendes til høring i Handicaprådet.
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Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger, idet udvalget udover høring i
Handicaprådet tillige ønsker at sende Socialpsykiatriplanen til høring i Ældrerådet.
Fraværende: Pia Karlsen.

Bilag
Udkast til Socialpsykiatriplan 2015-18 SOU.pdf (dok.nr.17092/15)
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3.

Tilsyn i forhold til IMS Service ApS

Sagsfremstilling
På baggrund af pressemeddelelse fra FOA i december 2014 og det materiale, som
Frederikshavn Kommune efterfølgende modtog fra FOA, har der i januar måned
2015 været udført et tilsyn vedr. IMS Service ApS.

Åben sag
Sagsnr: 14/22574
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Tilsynet har på baggrund af nævnte materiale haft til formål på at se nærmere på,
om IMS leverer de ydelser, som borgeren er visiteret til og med den rette kvalitet.
Det betyder, at der i tilsynet har været fokus på sammenhængen mellem visiterede
og leverede ydelser hos IMS, brugertilfredsheden og personalets kompetencer.
Derudover har hjemmesygeplejen været inddraget i forhold til medicinhåndteringen
og utilsigtede hændelser.
Metoden for dette tilsyn har taget udgangspunkt i 3 dele:
1)
2)

Revisiteringer af udvalgte borgere hos IMS Service
Dokumentation af den leverede tid sammenholdt med samtaler med
medarbejdere fra IMS Service
3) Kontakt til hjemmesygeplejen ved Frederikshavn Kommune
Der vedlægges rapport fra tilsynet, der er mere dybdegående hvad både angår
metodebeskrivelse for tilsynet såvel som resultaterne af tilsynet. Rapporten er
vedlagt sagen med tilhørende 3 bilag. De overordnede resultater er sammenfattet
nedenfor i kronologisk rækkefølge.
Opsummering af resultater fra tilsynet
I dette afsnit vil der være en kort opsummering af resultaterne fra tilsynet.
1) Revisiteringer af udvalgte borgere hos IMS Service
Denne del af undersøgelsen omhandler tre revisiteringer ved tre forskellige
borgere, der alle har det tilfældes, at de får medicingivning og IMS Service som
leverandør.
Overordnet var alle tre borgere godt tilfredse med den hjælp og støtte, de fik ved
IMS Service, hvilket også kan ses i bilag 3, hvor der er en sammenfatning af
borgernes udtryk ved de stillede spørgsmål i spørgeguiden. Kun 1 borger ud af de
tre har andre svar ved 2 af spørgsmålene. Denne ene borgere har oplevet, at det er
mange forskellige hjælpere, der kommer i hendes hjem, og at hjælpen kan svinge i
kvalitet. Dog oplever hun, at hun får den hjælp, som hun har brug for. Derudover
bemærker samme borger, at hendes middagsbesøg er blevet aflyst, og at der ikke
er kommet nogen senere denne dag. De andre to borgere svarer identisk på de
stillede spørgsmål jf. bilag 3 og er i øvrigt tilfredse med den hjælp og støtte, de får i
dagligdagen.
2)

Dokumentation af den leverede tid sammenholdt med samtaler med
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medarbejdere fra IMS Service
Det andet trin i undersøgelsen af IMS Service har haft fokus på dels den leverede
tid hos borgeren og dels hjemmehjælperens kompetenceniveau. Derfor har CSSM
gennemført 3 interviews med medarbejdere fra IMS samt gennemgået enkelte
kørelister for at undersøge, om besøgene kan leveres på den givne tid.
Medarbejderne gav i denne forbindelse udsagn om, at de var en del af en
professionelt drevet virksomhed med fokus på fagligheden og et godt arbejdsmiljø.
Alle 3 interviewede udtrykte i øvrigt, at borgerne altid fik den hjælp, de var visiteret
til, og at der var fokus på at levere den visiterede ydelse.
3) Kontakt til hjemmesygeplejen ved Frederikshavn Kommune
Den sidste del af undersøgelsen gik på en kontakt til hjemmesygeplejen ved
Frederikshavn Kommune for at undersøge, hvorvidt sygeplejen havde registreret
utilsigtede hændelser angående medicinhåndtering vedr. IMS Service.
Hjemmesygeplejen har i denne forbindelse oplyst, at de har registreret en enkelt
hændelse i 2014. Set i lyset af det antal borgere som IMS Service er leverandør
ved og sammenholdt med det antal besøg, der foretages dagligt ved borgerne, er
dette ikke alarmerende.

Sammenfatning
På baggrund af ovenstående tilsyn, der overordnet har taget sit udgangspunkt i en
stikprøvekontrol, giver resultaterne ikke anledning til at foretage sig yderligere.
Socialudvalget har dog tidligere besluttet at foretage et uvildigt, fokuseret og
skærpet tilsyn på fritvalgsområdet under SEL § 83. Her vil undersøgelsens
resultater og FOA’s henvendelse tilgå den valgte konsulentvirksomhed, der skal
udføre dette tilsyn i løbet af 2015.
Det er i øvrigt væsentligt at bemærke, at det udarbejdede materiale vedr. tilsyn i
forhold til IMS Service ApS har været sendt i partshøring ved Indehaver af IMS
Service Iben Simonsen. IMS Service havde i denne forbindelse ingen kommentarer
til sagen.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at:
1) tilsynsrapporten tages til efterretning
2)

resultaterne fra undersøgelsen indgår i det fokuserede og skærpede tilsyn
for 2015 på hjemmehjælpsområdet vedr. SEL § 83.

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Pia Karlsen.
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Bilag
Tilsyn i forhold til IMS Service ApS - Tilsyn i forhold til IMS Service ApS.pdf (dok.nr.21303/15)
Bilag 1 - Interviewguide - Borger - Bilag 1 - Interviewguide - Borger.pdf (dok.nr.21305/15)
Bilag 2 - Interviewguide - Medarbejder (dok.nr.21308/15)
Bilag 3 - Interviewguide - Borger (udfyldt) (dok.nr.21310/15)
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4.

Status på ældrepuljeprojektet OPTUR

Sagsfremstilling
I ældrepuljeprojektet ”Længst muligt i eget liv 2.0” er der 2 indsatser.
Den ene går på videreførelse af det eksisterende LMIEL i
Hjemmeplejen og den anden indsats går på en øget indsats fysisk,
psykisk og socialt for beboere i Kommunens plejeboliger. Denne
indsats har fået navnet OPTUR.
I det følgende gives en kort status på indsatsen OPTUR, samt en
orientering om ændret metodik på baggrund af de erfaringer der er
gjort i projektets opstart.

Åben sag
Sagsnr: 14/3655
Forvaltning: CSP
Sbh: tofi
Besl. komp: SOU

Personalet i projekt OPTUR har på baggrund af opstarten, ønsket at
ændre metodik fra at skulle favne alle nye beboere i alle
plejeboligerne, og lidt efter lidt implementere kulturændringen hos
personalet de enkelte steder, til i stedet at fokusere på
implementeringen i en enhed af gangen og favne de nye beboere på
det ene sted. Det betyder at der er blevet lagt en
implementeringsplan, som sikrer at alle plejeboligenhederne har haft
et 3 ugers fokus med projektpersonalet til september 2015.
Når OPTUR har været i en plejeboligenhed og der senere kommer
nye beboere i enheden, så vil projektet favne disse beboere.
Ændringen betyder at OPTUR og ældrepuljeprojektet vedr. demens
følger samme strategi.
På baggrund af erfaring fra tidligere implementeringsprojekter, som
fordrer en ændret kulturforståelse hos personalet, er det vigtigt at
projektet har fuldt fokus i en periode. Den intensive indsats og fokus
på personalet er en nødvendighed for at få rehabilitering
implementeret korrekt. Ved at fokus er i en 3 ugers periode, har
projektpersonalet mulighed for at observere det alm. plejepersonale
og sikre at der anvendes den korrekte indgangsvinkel til at ændre
kulturen hos personalet, således at beboerne får mest muligt ud af
projektets indsatser, samtidigt med at personalet har faste
sparringspartnere. Ved at inddrage de nye beboere, sikres det er det
er beboerens mål der bliver til fælles mål for både alm.
plejepersonale og projektpersonalet.
Idet OPTUR også rummer en indsats med faldforebyggelse, er det
besluttet at de enheder der sidst vil få fokus på den rehabiliterende
indsats, er dem der først vil få fokus på faldforebyggelse.
Det vil ligeledes give den fordel, at vi kan få mere præcise målinger i
forhold til hvilken indsats, der har haft en virkning på beboerne, nu vi
adskiller faldforebyggelsesindsatsen og
hverdagsrehabiliteringsindsatsen fra hinanden.
På baggrund af den ændrede metodik forventes det at OPTUR giver
en større effekt for både beboere og medarbejdere, idet fokus på
kulturforandring blandt personalet forøges væsentligt.
Områdeleder for Aktivitet og Træning Susanne Thaarup vil give en
mundtlig orientering om den ændrede metodik for projektet.
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til
efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 26. januar 2015
Områdeleder Susanne Thaarup orienterede om den gennemførte evaluering og
justering af projektet.
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Udsættes til næste møde.
Fraværende: Pia Karlsen.
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5.

Kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring af frivillige

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget og Socialudvalget anbefalede på deres respektive møder i
december 2014 og januar 2015 byrådet at godkende ’Politik for frivilligt socialt
arbejde’. Sundhedsudvalget bad i den forbindelse Center for Sundhed og Plejes
administration om at undersøge de gældende regler for kollektiv ulykkes- og
ansvarsforsikring af kommunens frivillige.

Åben sag
Sagsnr: 15/1863
Forvaltning: CSP
Sbh: stet
Besl. komp: SOU/SU

Baggrunden for at undersøge forsikringsforholdene var, at flere frivillige under den
offentlige høring af politikken ytrede ønske om, at kommunen ville tage mere
ansvar for de frivillige ved at tegne en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for alle
frivillige i kommunen.
En eventuel kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige skulle dels gælde de
frivillige, som ikke er organiseret i en forening, og dels de foreninger hvor lederen
ikke har deciderede instruktionsbeføjelser. I mange foreninger foreligger der nemlig
ingen lovmæssige krav om forsikring af medlemmerne, hvorfor mange af
kommunens frivillige yder frivillige indsatser uden at være forsikrede, med mindre
de har tegnet en personlig ulykkes-/ansvarsforsikring. Større organisationer som
Røde Kors og Ældre Sagen, hvor lederen har deciderede ledelses- og
instruktionsbeføjelser, er derimod sikringspligtige over for organisationens
medlemmer.
Center for Sundhed og Pleje samt Center for Økonomi og Personale har været i
kontakt med KL og har erfaret, at flere kommuner har været i tvivl om reglerne for
forsikring af frivillige. Center for Økonomi og Personales administration har for nylig
modtaget en udtalelse fra Statsforvaltningen omkring problematikken.
Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der
særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens § 48, stk. 1.
Statsforvaltningens udtalelse var et svar til Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk
kommuner, der uafhængig af hinanden havde bedt Statsforvaltningen om en
vejledende udtalelse om, hvorvidt kommuner indenfor kommunalfuldmagtens
rammer kan tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for personer, der yder en
frivillig indsats for kommunen.
Statsforvaltningen svarer i tilsynsudtalelsen den 15. december 2014 således:
”Det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at
tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig
indsats i kommunen.”
Statsforvaltningens svar tager udgangspunkt i kommunalretlige grundsætninger fra
kommunalfuldmagtsreglerne. Tilsynsudtalelsen er vedhæftet som bilag.
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I udtalelsen pointerer Statsforvaltningen, at en kommune som udgangspunkt kun
kan gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af kommunens
borgere til gode. Derfor kan en kommune ikke uden lovhjemmel overtage
omkostninger, som gruppen og kommunens øvrige borgere sædvanligvis selv
bærer – herunder forsikringer. Baggrunden herfor er, at kommunen opfattes som et
fællesskab af borgere, og at dens formål må være at varetage disse borgeres
fælles interesser. Der er således ingen fælles eller kommunal interesse i at yde
økonomisk støtte til enkeltpersoner/-grupper alene med henblik på at spare dem for
udgifter.
Udvalget bør dog være opmærksomt på, at kommunen stadig kan være
erstatningspligtig over for frivillige, hvis kommunen efter almindelig erstatningsret
vurderes at være ansvarlig for en indtrådt skade. Omvendt er det
Statsforvaltningens opfattelse, at en ulykkesforsikring, som kompenserer
økonomisk for en skade, kommunen ikke selv er ansvarlig for, er i
uoverensstemmelse
med
kommunalfuldmagtsreglerne.
Center for Sundhed og Pleje vil orientere de frivillige om sagen på en workshop om
udmøntning af frivillighedspolitikken primo 2015.
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
tager sagen til orientering.

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Taget til efterretning. Udvalget ønsker at forvaltningen følger lovgivningen tæt set i
forhold til ministerens udmelding om at gøre det lovligt for kommuner at tegne
ulykkes- og ansvarsforsikringen for de frivillige.
Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden.
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6.

"Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste

hjemmehjælpsmodtagere
Sagsfremstilling
På finansloven for 2015 er der blevet afsat en pulje til et klippekort på en halv times
ekstra ugentlig hjemmehjælp for en nærmere specificeret målgruppe, der
bestemmes af den enkelte kommune. Nedenstående sagsfremstilling vil gennemgå
baggrunden for klippekortsordningen og fremlægge forslag til Socialudvalgets
beslutning vedr. målgruppen for klippekortet.

Åben sag
Sagsnr: 15/1540
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Baggrund
Modellen indføres på landsplan med udgangspunkt i Finansloven for 2015 og er
inspireret af Københavns Kommunes udmøntning af ældremilliarden fra aftale om
finansloven for 2014.
Der afsættes totalt på landsplan 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og
frem til udbredelse af ordningen.
Det er nye midler, som ligger ud over kommunernes eksisterende budgetter for
2015 på ældreområdet.
Midlerne skal målrettet gå til, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i
kommunerne tildeles ekstra tid til hjemmehjælp. Borgeren kan selv være med til at
bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre
aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. De
ældre kan bruge klippekortet til fx hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved
eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen aftales mellem den
enkelte borger og hjemmehjælperen. Dog skal alle opgaver udføres indenfor
rammerne af arbejdsmiljølovgivningen.
Det er som nævnt op til den enkelte kommune som led i sin visitation at afgrænse
målgruppen for ordningen lokalt. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold skønner, at midlerne kan finansiere en klippekortsordning for
ca.13.500 modtagere på landsplan.
Midlerne er udmeldt som en ansøgningspulje til kommunerne i 2015 og 2016 og
forhåndsreserveres til kommunerne efter en demografisk nøgle for udgiftsbehov.
Det skønnes, at Frederikshavn Kommune ca. vil få 1,036 mio. kr. i 2015 og 2,070
mio. kr. i 2016 til en halv times ekstra hjemmehjælp ugentligt til de borgere, der får
ordningen tilbudt. Kommunerne skal ansøge for at få del i midlerne og skal i den
sammenhæng forpligte sig på at anvende midlerne til en klippekortmodel. Fra 2017
og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

Udmøntning af ”Klippekortsordningen” i Frederikshavn Kommune
Som nævnt i det ovenstående udgør Frederikshavn Kommunes andel 1,036 mio.
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kr. i 2015 og 2,070 mio. kr. i 2016. Dette svarer til, at ca. 120 borgere i
Frederikshavn Kommune vil kunne få et klippekort i 2015, og ca. 240 borgere vil
kunne få et klippekort i 2016. Dette er udregnet på baggrund af den andel, som
Frederikshavn Kommune bliver tildelt samt med udgangspunkt i en
gennemsnitstakst af de takster, som er gældende for levering af ydelser jf. SEL §
83.
Det skal dog bemærkes, at såfremt Frederikshavn Kommune ønsker at begrænse
brugen af klippekortet til dagtimerne, kan flere borgere få tildelt et klippekort, idet
taksten er lavere for dagtimer end aften og nat.
Metodikken for kortlægningen af målgruppen er forholdsvis klart defineret i
Finansloven 2015 som værende de svageste ældre, der modtager hjælp efter SEL
§ 83. Det er dog op til den enkelte kommune at fastsætte de lokale kriterier for
tildelingen. Derfor har administrationen udarbejdet flg. forslag til minimumskriterier
for, at en borger kan blive tildelt et klippekort i Frederikshavn Kommune:



Borgeren skal være modtager af såvel personlig pleje som praktisk hjælp jf.
SEL § 83, og hjælpen skal være af varig karakter.



Borgeren skal være over 65 år gammel.



Borgeren skal have begrænset mobilitet, hvilket vil sige, at borgeren ikke
kan forlade sit eget hjem uden en form for fysisk ledsagelse af en person.
Denne begrænsning kan have sin årsag i fysiske, psykiske og/eller sociale
forhold.



Borgeren skal have hyppigt kontakt til sundhedsvæsnet, og i denne
forbindelse have behov for ledsagelse.



Borgeren skal have et sparsomt netværk og få nære familiære relationer.



Tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig
vurdering, og i øvrigt skal alle ovenstående kriterier være opfyldte for, at en
borger kan tildeles klippekortet

Yderligere lægger administrationen op til, at borgeren har mulighed for at spare tid
sammen til en større aktivitet. Dette skal borgeren aftale med den faste hjælper,
som kommer ved borgeren. I Københavns Kommune er reglen for ordningen, at
der maksimalt kan spares 3 timer op hver 6. uge til en længerevarende aktivitet.
Frederikshavn Kommune har mulighed for at fastlægge sine egne regler og
rammer for denne opsparing. Dog skal man være opmærksom på, at jo længere tid
borgeren kan spare op, des større krav stilles der til, at borgeren og leverandøren
kan planlægge aktiviteten, således leverandøren kan have den fornødne dækning
til at hjælpe borgeren med sin aktivitet. Derfor foreslår administrationen, at man
følger opsparingsreglen fra Københavns Kommune, der både giver borgeren
fleksibilitet og samtidig et tidsinterval, der relativt nemt kan planlægges mellem
borger og leverandør.
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Ovenstående kriterier er således administrationens oplæg til minimumskriterier for,
at en borger kan komme i betragtning til ”klippekortsordningen” i Frederikshavn
Kommune.
På denne baggrund ønsker administrationen, at Socialudvalget drøfter og træffer
beslutning vedr. de beskrevne kriterier for tildeling af klippekort i Frederikshavn
Kommune.
Det bemærkes endvidere, at ordningen evalueres ultimo 2015 på et dialogmøde
mellem Ældreråd, Handicapråd og Socialudvalget.
Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter og træffer
beslutning om flg.:
1.

De beskrevne minimumskriterier for tildeling af ”Klippekortsordningen” i
Frederikshavn Kommune.

2.

Intervallet for opsparing af timer i forhold til ”Klippekortsordningen” jf. det
beskrevne.

3.

Bemyndiger administrationen til at udforme ansøgningen til puljen til "Klippekort" Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere” på baggrund af
Socialudvalgets beslutninger og indsender denne inden den 18. februar 2015.

4.

Økonomiudvalget træffer beslutning om frigivelse af midler bevilliget fra pulje til
"Klippekort" - Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere”.

Beslutning Ældrerådet den 26. januar 2015

·
·
·

·

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet (ÆR) støtter forslaget, og har følgende bemærkninger hertil:
- ÆR peger på aktiviteter som: Besøg på kirkegård, sygehusbesøg, fodterapeut,
tøjkøb, bibliotek, holde fødselsdag.
- ÆR anbefaler, at man fastholder en målgruppestørrelse, hvor der kan tilbydes
en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp.
- ÆR finder det vigtigt, at man orienterer borgere samt pårørende om ordningen,
men ser samtidig en stor udfordring i, at man undgår at få skabt for store
forventninger hos de borgere, der ved ”udvælgelsen” bliver fravalgt.
- ÆR ser med bekymring, at midlerne i 2017 vil blive tildelt via bloktilskud, der
ikke er øremærket til ordningen. ÆR anbefaler derfor, at midlerne besluttes afsat i
2017 til de svageste ældre via en tilføjelse i Ydelses- og Kvalitetskataloget.
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·
·

·
·

ÆR stillede flere spørgsmål til ordningen og fik følgende orientering:
- Hvis borgeren ikke når at anvende de opsparede timer inden for 6-ugers
perioden, bortfalder timerne, og en ny opsparingsperiode starter.
- Det er endnu ikke fastlagt, hvordan det rent praktisk skal foregå med bestilling
af tidspunkt for den tildelte ekstra tid, men der vil være behov for en vis tidsfrist for
bestillingen.
- Som udgangspunkt er det den faste hjemmehjælper, der leverer den ekstra
ydelse, men det vil være op til den enkelte leverandør at planlægge.
- Det undersøges, hvorfor skillelinjen er sat ved netop 65 år. (Hvor meget skal
alderen vægte i forhold til øvrige kriterier?)

Beslutning Handicaprådet den 26. januar 2015
Handicaprådet stiller sig positivt overfor tiltaget, men kan være bekymret over, at ét
af kriterierne handler om alder – de over 65 årige.
Handicarådet henstiller til, at man i højere grad respekterer overskriften på
sagsfremstillingen ”Øget livskvalitet blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere”.
Fraværende: Jørgen Tousgaard

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger.
Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden.
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7.

Godkendelse af projekt vedrørende familieorienteret

alkoholbehandling
Sagsfremstilling
I forbindelse med finansloven 2014 blev der afsat midler til styrkelse af
alkoholbehandlingen i kommunerne. Midlerne er udbudt af Sundhedsstyrelsen som
en pulje til familieorienteret alkoholbehandling, og Frederikshavn Kommune har i
efteråret 2014 ansøgt om midler fra puljen. Sundhedsstyrelsen har nu givet tilsagn
om, at Frederikshavn Kommune er bevilget midler, hvorfor Socialudvalget bedes
drøfte og godkende oprettelse af projektet.

Åben sag
Sagsnr: 15/3109
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

Formålet med puljen er at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem
systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særligt fokus
på familieorienteret alkoholbehandling. Projektet vil således være en udvikling af
det eksisterende misbrugsbehandlingstilbud gennem kompetenceudvikling af
personale og øget koordinering mellem tilbud.
Frederikshavn Kommune er bevilget 1.138.500 kr. til anvendelse i 2015 og 2016.
Midlerne er fordelt med 1.010.000 kr. til implementeringsstøtte og 128.500 kr. til
kompetenceudvikling af frontpersonale. Derudover indgår kompetenceudvikling af
misbrugsbehandlerne i bevillingen- i form af pladser på kurser udbudt af
Sundhedsstyrelsen. Der var ansøgt om 3.749.600 kr. over to år, da der også var et
ønske om at opnormere behandlerressourcen, men dette er ikke bevilget.
Projektet vil ikke umiddelbart kræve yderligere finansiering end puljemidlerne. I
stedet tænkes de eksisterende tilbud ind på en mere sammenhængende måde, og
der tænkes i en tværgående opgaveløsning på tværs af
alkoholbehandlingsområdet, familieområdet, arbejdsmarkedsområdet og
sundhedsområdet.
Et element i etableringen af familieorienteret alkoholbehandling vil være, at det
eksisterende misbrugsbehandlingstilbud, Behandlingscenter Nordenfjord, udvikler
familiebehandlingsaspektet, hvor det tænkes relevant. Som en del af projektet vil
misbrugsbehandlerne derfor modtage kompetenceudvikling i forhold til dette nye
element. Derudover vil projektet medføre et øget og mere koordineret samarbejde
mellem Behandlingscenter Nordenfjord og blandt andet Familiehuset i
Frederikshavn Kommune.
På grund af det tværkommunale samarbejde om misbrugsbehandlingen i
Behandlingscenter Nordenfjord, er ansøgningen koordineret med Hjørring
Kommune. Hvis projektet gennemføres, tænkes der endvidere i en fælles
projektorganisering, hvor projektlederne i Hjørring og Frederikshavn Kommune
supplerer hinanden.
Hvis Socialudvalget godkender projektet, vil der blive udarbejdet en fælles
projektbeskrivelse for samarbejdet mellem Hjørring og Frederikshavn Kommune.
Det er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at flere
kommuner samarbejder om projektet, og Socialudvalget vil få projektbeskrivelsen til
orientering, når den foreligger.
Det er forventningen, at projektet omkring familieorienteret alkoholbehandling vil
medføre, at der sker en øget koordinering på tværs af tilbud, hvilket vil medvirke til
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at Frederikshavn Kommune kan tilbyde en helhedsorienteret og tværfaglig
familieorienteret alkoholbehandling. Effekten af projektet vil derudover være, at
Frederikshavn Kommune får et bredere behandlingstilbud, hvor et familieorienteret
fokus kommer i spil i flere dele af behandlingen.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender oprettelse af
projektet vedrørende familieorienteret alkoholbehandling.

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden.
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8.

Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for 2015

Sagsfremstilling
Resumé
Fra 2012 har det været lovpligtigt for kommunerne at vedtage og offentliggøre en
tilsynspolitik på hjemmehjælpsområdet. Tilsynspolitikken skal revideres og
godkendes årligt, og tilsynspolitikken for 2015 skal således godkendes og
offentliggøres primo 2015. Tilsynspolitikken for 2012 var udformet som en politik,
der indeholdt nogle politisk fastlagte rammer for formål, fokuspunkter, metoder og
aktører, som administrationen kunne tilrettelægge årets tilsyn ud fra. Politikken blev
videreført i 2013 og 2014, og foreslås videreført i 2015.

Åben sag
Sagsnr: 11/10876
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Fremstilling af sagen
I 2013 og 2014 har det vist sig hensigtsmæssigt at have en tilsynspolitik, der
fastlægger rammerne for tilsynet, men som ikke angiver, hvilke specifikke tiltag, der
iværksættes. På denne måde bliver det muligt for Center for Social- og
Sundhedsmyndighed at tilrettelægge tilsynet ud fra indkomne oplysninger, der
peger i retning af særlige vigtige fokusområder. Socialudvalget har også i løbet af
året mulighed for at udvælge særlige fokusområder, der findes hensigtsmæssige at
undersøge nærmere.
Tilsynet har bl.a. i 2013 omfattet en brugertilfredsundersøgelse, der viste, at
modtagerne af både praktisk hjælp, personlig pleje og madservice generelt har en
høj tilfredshed med de leverede ydelser. Her blev der altså ført tilsyn med kvaliteten
i de ydelser, der leveres af leverandørerne.
Dertil har der været iværksat systematiske revisiteringer af de borgere, der
modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Dette har primært været iværksat med
henblik på at sikre, at borgerne får den rette mængde hjælp til de ydelser, borgeren
har behov for. Revisiteringerne har sikret, at borgerne får den hjælp, som deres
nedsatte funktionsniveau giver dem behov for. Dette er for det første sket direkte
ved at en del borgere er blevet reguleret i den tildelte hjælp. For det andet er det
indirekte sket ved, at leverandørerne er blevet mere opmærksomme på at vurdere
og melde til visitationen, når borgerens funktionsniveau ændrer sig, så borgeren får
behov mere eller mindre hjælp end den visiterede.
Der er derudover gennemført undersøgelse af døgndækkende telefonnumre i
2014. Denne undersøgelse er fast, og den vil også blive gennemført i 2015.
Ligeledes har der været iværksat en kontrolindsats på specifikke leverandørers
forhold mellem vejtid, leveret tid og visiteret tid.
Tilsynets elementer er udvalgt og gennemført på baggrund af løbende indkomne
oplysninger om interessante fokusområder eller specifikke leverandører.
Oplysningerne kommer fra klager, henvendelser, tidligere tilsynsaktiviteter og
lignende. Det anbefales derfor, at tilsynspolitikken videreføres i den nuværende
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form, således at tilsynets elementer løbende kan tilrettelægges i forhold til de
oplysninger og forhold, som administrationen bliver opmærksom på.
Vedlagt sagen er beslutningsoplæg til Tilsynspolitikken for 2015.
Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Tilsynspolitikken 2015 til godkendelse i
Socialudvalget.

Beslutning Ældrerådet den 26. januar 2015
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet tilslutter sig direktørens indstilling, dog med forslag om at teksten under
afsnittet Årlig kvalitetsundersøgelse/Formål, strammes op, og ændres til:
”Undersøgelsen skal have til formål at undersøge…”.
Ældrerådet tilråder at overskriften på sagsfremstilling samt bilag er
samstemmende, idet andet skaber uklarhed om tilsynspolitikkens omfang.
Ældrerådet har ikke kendskab til den gennemførte kontrolindsats på specifikke
leverandørers forhold mellem vejtid, leveret tid og visiteret tid, og vil gerne
informeres om denne.

Beslutning Handicaprådet den 26. januar 2015
Handicaprådet kan tilslutte sig politikken, men mener at det bør indføres i
politikken, at information til borgeren sikres, hvis der sker ændring i visiteringen.
Fraværende: Jørgen Tousgaard, stedfortræder Flemming Klougart og Susanne
Jensen.
Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden.

Bilag
Tilsynspolitik 2015 (dok.nr.6847/15)
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9.

Øget behandlingskapacitet til Behandlingscenter

Nordenfjord
Sagsfremstilling
Som Socialudvalget blev orienteret om på temamøde i Vrå den 10. november
2014, har det tværkommunale misbrugsbehandlingstilbud, Behandlingscenter
Nordenfjord (BCNF), i løbet af 2014 oplevet en stigende efterspørgsel efter
misbrugsbehandling. Da den store efterspørgsel forventes at fortsætte, vurderes
det nødvendigt at tilføre midler til ansættelse af en ekstra behandler.

Åben sag
Sagsnr: 13/4229
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

Behandlingscenter Nordenfjord er et samarbejde mellem Frederikshavn, Hjørring,
Jammerbugt og Læsø Kommune om den ambulante del af misbrugsbehandlingen.
Økonomien fordeles efter en fast fordelingsnøgle, hvor kommunernes bidrag
beregnes på baggrund af indbyggertal. Frederikshavn Kommunes andel af
budgettet er cirka 40 %.
I hele 2014 har Behandlingscenter Nordenfjord oplevet en høj efterspørgsel efter
misbrugsbehandling. I december 2014 var der 208 borgere i behandling i
Behandlingscenter Nordenfjord, hvor antallet i december 2013 var 152 borgere. Af
de 208 borgere var 99 borgere i december 2014 hjemmehørende i Frederikshavn
Kommune.
Det er forventningen, at den høje efterspørgsel efter misbrugsbehandling vil
fortsætte i hele 2015, og det vurderes derfor nødvendigt at ansætte yderligere en
behandler i BCNF.
Det er særligt væsentligt, at antallet af misbrugsbrugsbehandlere følger
efterspørgslen efter behandling, da alkohol- og stofbehandling er omfattet af en
behandlingsgaranti. Behandlingsgarantien betyder, at behandlingen skal
iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren henvender sig til kommunen med
ønske om behandling.
For at Frederikshavn Kommune kan overholde behandlingsgarantien, vurderes det
nødvendigt at ansætte yderligere en behandler. Lederen af BCNF forventer, at
ansættelsen af yderligere en behandler er nok til at afhjælpe
kapacitetsproblemerne.
Den ekstra behandler vil blive ansat i hele 2015, og får ansættelseskommune i
Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune skal betale 40 % af
behandlerens løn. Det vil derfor betyde en udgift på cirka 200.000 kr. i 2015.
Beløbet findes indenfor direktørens samlede budgetramme.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender tilførsel af
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200.000 til ekstra behandlerkapacitet i BCNF. Midlerne findes indenfor direktørens
samlede budgetramme.

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden.
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10. Formanden orienterer

Lukket sag
Sagsnr: 13/25008
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SOU
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Jørgen Tousgaard

Pia Karlsen

Helle Madsen

Bent H. Pedersen

Lars Oldager

Karl Falden

Irene Hjortshøj
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FORORD

Den seneste Socialpsykiatriplan i Frederikshavn Kommune blev udarbejdet
i 2010, og siden dengang er der sket en stor udvikling på psykiatriområdet
- både i Frederikshavn Kommune og på landsplan. Det er derfor tid til at
udvikle nye rammer for indsatsen i de kommende år.

Socialpsykiatriplanen 2015-18 markerer et
paradigmeskifte på socialpsykiatriområdet.
Ændringen er allerede sat i gang i Frederiks-

Indsatsområderne er sammenhængende, og

havn Kommune, og denne Socialpsykiatriplan

danner tilsammen retningen for den overordnede

markerer, at udviklingen vil blive yderligere

ambition, som er at gøre borgerne så selvhjulpne

intensiveret i de kommende år.

som muligt. Indsatsområderne skal endvidere
ses i sammenhæng med visionen på social- og
sundhedsområdet, hvor målet er, at de borgere, der

Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt

kan selv, skal selv.

højere grad ser borgeren som en aktiv medspiller
i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens

Indsatsområderne og den overordnede retning vil

indsats, i forlængelse heraf, bliver at levere

blive beskrevet i Socialpsykiatriplanen.

hjælp til selvhjælp. Det overordnede formål med
tilgangen er at øge borgernes evne til at mestre
eget liv, idet vi har en forventning om, at dette vil
føre til øget livskvalitet.
Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem
indsatsområder for de kommende år.
De fem indsatsområder er:
yy Recovery og rehabilitering
yy Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen
yy Velfærdsteknologi
yy Sundhed
yy Samskabelse
Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål:
yy Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det
ser ud i dag
yy Angive retningen for de næstkommende års udvikling af området i kommunen
yy Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet
i Frederikshavn Kommune

3

OM SOCIALPSYKIATRIPLANEN

Psykiatriområdet er et kerneområde for Socialudvalget, og det er af stor
betydning, at Frederikshavn Kommune kan tilbyde rammer,
der letter hverdagen for personer med en sindslidelse
og deres pårørende mest muligt.

Rammerne på socialpsykiatriområdet i
Frederikshavn Kommune udstikkes overordnet
gennem kommunens Handicappolitik, der

Socialpsykiatriplanen er blevet til i en proces,

danner en overordnet ramme for arbejdet på

hvor brugere, medarbejdere og ledere har været

handicap- og psykiatriområdet.

aktivt involveret, ligesom den bygger på input fra
Handicaprådet og Socialudvalget.

Socialpsykiatriplanen skal ses som et supplement

I forlængelse af målsætningen om at se borgeren

til handicappolitikken og kommunens øvrige

som en aktiv medspiller i indsatsen, har det været

politikker, idet planen angiver retningen

særligt centralt at inddrage borgerne i arbejdet.

for de næstkommende års udvikling på

Inddragelsen af borgerne er derfor beskrevet

socialpsykiatriområdet i Frederikshavn Kommune.

nærmere i det følgende afsnit.

Socialpsykiatriplanen er derfor også udarbejdet,
så indsatsområderne trækker i samme retning som
Frederikshavn Kommunes strategiske fokuspunkter
og øvrige politikker og planer.
Socialpsykiatriplanen er udtryk for de visioner,
ønsker og planer, Socialudvalget har for psykiatriområdet. Dokumentet tegner samlet set et billede
af, hvordan området ser ud i dag, og hvordan vi
ønsker det skal udvikle sig i de kommende år.
Planen er tænkt som et levende dokument, der
løbende revideres i forhold til, hvor langt vi er nået
på de enkelte områder.

4

PROCESSEN BAG SOCIALPSYKIATRIPLANEN

Som nævnt i indledningen, vil vi i Socialpsykiatrien i langt højere grad
se borgeren som en aktiv medspiller i indsatsen i de kommende år.
Dette gælder i det daglige arbejde, men også i udviklingen af
eksisterende og nye tilbud.

Derfor har det været helt centralt også
at inddrage borgerne i forbindelse med
udarbejdelsen af en ny Socialpsykiatriplan.

I brugertilfredshedsundersøgelsen blev borgerne

Det har ligeledes været væsentligt, at

gennem 10 spørgsmål spurgt om deres tilfredshed

borgernes bidrag i høj grad er styrende for

med det tilbud, de modtager i Socialpsykiatrien i

udvælgelsen af kommende indsatsområder i

dag. Borgerne blev ligeledes bedt om at vurdere,

Socialpsykiatrien.

hvorvidt støtten bidrager til, at de bliver bedre til
at klare sig selv, og til at de får en bedre hverdag.

Inddragelsen af borgerne i udarbejdelsen af denne

Udover tilfredsheden med den eksisterende indsats,

plan har fulgt to spor:

er borgerne blevet bedt om at vurdere, hvilke

yy Dels er der foretaget en brugertilfredshedsunder

områder de mener, det er væsentligt at udvikle

søgelse, hvor borgerne har haft mulighed for at

i Socialpsykiatrien. Dette er foregået gennem tre

komme med deres vurdering af den støtte, de

åbne spørgsmål, hvor borgerne blandt andet har

modtager fra Socialpsykiatrien på nuværende

svaret på, hvad de synes Socialpsykiatrien skal blive

tidspunkt.

bedre til i de kommende år.

yy Derudover har borgerne haft mulighed for at komme med deres bud på de væsentligste udviklings-

Indsamlingen af bidrag blev kickstartet i forbindelse

områder for Socialpsykiatrien i de kommende år.

med Sindets Dag den 10. oktober 2014, hvor der
blev afholdt et arrangement på hvert af de tre

For at afdække borgernes tilfredshed med den

støttecentre i Frederikshavn Kommune. Her blev

eksisterende indsats, er der i efteråret 2014

borgerne, som en del af arrangementet, bedt om at

foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse.

besvare ovenstående spørgsmål. De borgere, som

Brugertilfredshedsundersøgelsen er en opfølgning

ikke havde mulighed for at deltage, har siden haft

på en tidligere undersøgelse, som blev foretaget i

mulighed for at besvare spørgsmålene i et udleveret

begyndelsen af 2012.

spørgeskema.
Borgernes besvarelser indgår som en del af
grundlaget for udvælgelsen af kommende
indsatsområder i Socialpsykiatrien. Der vil i denne
plan løbende blive henvist til borgernes bidrag,
blandt andet gennem citater fra besvarelserne.
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VISION OG VÆRDIER

Som nævnt står Socialpsykiatrien overfor et paradigmeskifte
i den kommende tid. Paradigmeskiftet bygger på en række grundlæggende
antagelser, som i det følgende vil blive præsenteret.

Overordnet tager vi udgangspunkt i en
antagelse om, at der er en sammenhæng
mellem en høj grad af selvhjulpenhed og en

Frederikshavn Kommunes værdier på handicap- og

høj grad af livskvalitet.

psykiatriområdet er defineret i Handicappolitikken.
Værdierne er:
yy Selvbestemmelse og medansvar.

Når vores overordnede formål er at gøre borgerne

yy Respekt og ligeværdighed.

så selvhjulpne som muligt, er det således ud fra en

yy Accept og anerkendelse af forskellighed. Og at se

forventning om, at det vil føre til øget livskvalitet,
når borgernes evne til at mestre eget liv øges.

forskellighed som en ressource.
yy Helhed og tidlig indsats.
yy Hjælp til selvhjælp.

Det er ligeledes udgangspunktet, at alle borgere
er motiverede for i størst muligt omfang at være
uafhængige af andres hjælp.

Det er et centralt omdrejningspunkt for
Frederikshavn Kommunes indsats på

I forlængelse af disse antagelser, bliver

psykiatriområdet, at den leveres som hjælp

Socialpsykiatriens opgave at fremme den enkeltes

til selvhjælp, og at den dermed hjælper

muligheder for at opnå et selvstændigt og

borgeren til at blive uafhængig af andres

meningsfuldt liv. Det bliver samtidig et centralt

hjælp i videst muligt omfang.

udgangspunkt, at de borgere, der kan selv- skal
selv.
I forlængelse af dette er det væsentligt, at
indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers
ressourcer og medvirker til at udvikle disse. Det
skal være den enkelte borgers funktionsniveau
og mestringsevne, der er afgørende, og ikke den
psykiatriske diagnose i sig selv.
Det ovennævnte leder samlet set frem til den
overordnede målsætning og vision, som er, at
Socialpsykiatriens indsats skal medvirke til at gøre
borgerne så selvhjulpne som muligt.
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STATUS OG UDVIKLINGSTENDENSER PÅ OMRÅDET I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Socialpsykiatrien varetager Frederikshavn Kommunes opgaver efter
Serviceloven i forhold til voksne borgere med en sindslidelse og psykisk
sårbare borgere. Organisatorisk er Socialpsykiatrien en del af Center for
Handicap og Psykiatri, som er en del af Socialudvalgets budgetområde.

Socialpsykiatrien har døgntilbud,

Støtten kan være individuel støtte til den

dagtilbud og tilbud til borgere i eget hjem.

enkeltes evne til at mestre hverdagslivet,

Socialpsykiatriens målgruppe er borgere med

men den kan også bestå af at skabe rammer

behov for støtte i hverdagen på grund af

for, at borgeren kan udvikle sig og deltage i

nedsat funktions- eller mestringsevne.

meningsfulde fællesskaber som beskæftigelse,
uddannelse, netværk og foreningsliv.

Center for Handicap og Psykiatri

Afdelingen for
Handicapafdelingen

Socialpsykiatrien

Misbrugsbehandling og
Socialt udsatte

Mariested

Støttecenter

Støttecenter

Støttecenter

Skagen

Frederikshavn

Sæby

Figur 1: Socialpsykiatrien Frederikshavn Kommune
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Mariested

Øvrige tilbud

Mariested er et specialiseret socialpsykiatrisk

Udover de tilbud, som er organisatorisk forankret

botilbud til 44 beboere med behov for omfattende

i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune, er

socialpædagogisk støtte. Målgruppen er borgere, der

der flere kommunale tilbud, som har tilknytning til

har brug for omfattende hjælp i form af daglig støtte

området.

og struktur til at håndtere hverdagen. På Mariested
er der personaledækning 24 timer i døgnet.

Fontænehuset er en selvejende institution, som
modtager et årligt driftstilskud fra Frederikshavn

Mariested er beliggende i Sæby. I 2012 blev en større

Kommune. Fontænehuset er et rehabiliteringstilbud

ombygning og modernisering afsluttet.

til voksne sindslidende, og formålet er at øge husets
medlemmers muligheder for at opnå en ligeværdig

De Socialpsykiatriske Støttecentre

tilværelse i samfundet ved at styrke selvværd,

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre,

ansvarlighed og sociale færdigheder.

som er beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby.
Alle støttecentre har et aktivitets- og samværstilbud

Fontænehuset er et uvisiteret dagtilbud, hvor

på støttecentrene og en bostøtte- og kontaktper-

borgerne har mulighed for at deltage i en række

sonsordning, hvor støtten fortrinsvis gives i

aktiviteter i huset.

borgerens hjem.
Til Frederikshavn Støttecenter er desuden tilknyttet
Aktivitets- og samværstilbuddene på støttecentrene

et skoleprojekt for sindslidende- kaldet Lilleskolen

er dagtilbud, hvor formålet er at hjælpe borgerne

for Voksne. Ligesom Fontænehuset er Lilleskolen

med at fastholde eller udvikle deres evner i forhold

en selvejende institution, som modtager støtte fra

til de ønsker, de har til deres liv.

Frederikshavn Kommune.

Kontaktpersonerne yder personlig støtte og kontakt
til borgere, der bor i eget hjem. Kontaktpersonen
kan yde støtte på mange forskellige måder
og eksempelvis hjælpe og vejlede i forhold til
personlige og sociale spørgsmål. Hovedopgaven er
at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning
og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af
færdigheder.
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Tilbud i Socialpsykiatrien
Tilbud

Antal brugere Dec. 2014

Ydelser

Aktivitets- og samværstilbud

32

SEL § 104

Socialpædagogisk støtte

39

SEL § 85

Støttecenter

Aktivitets- og samværstilbud

66

SEL § 104

Frederikshavn

Socialpædagogisk støtte

163

SEL § 85

Støttecenter Sæby

Aktivitets- og samværstilbud

40

SEL § 104

Socialpædagogisk støtte

53

SEL § 85

Botilbud

42 pladser og 2

SEL § 85 & ABL § 105

Støttecenter Skagen

Mariested

midlertidige pladser
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ORGANISERING I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

I 2010 indførte Frederikshavn Kommune en ny
økonomisk styringsmodel på dele af socialområdet i form af
dialogbaseret BUM (Bestiller, Udfører og Modtager).

På psykiatriområdet er bestilleren Center
for Social- og Sundheds¬myndighed,
udføreren er Center for Handicap og Psykiatri

Arbejdet på psykiatriområdet tager udgangspunkt i

(Socialpsykiatrien), og modtageren er

et ydelses- og kvalitetskatalog, hvor lovgrundlaget,

borgeren.

ydelserne samt de politisk besluttede kvalitetsstandarder er beskrevet. Kvalitets- og ydelseskataloget er
den fælles referenceramme, som borgere, bestillere,

Styringsformen medfører blandt andet, at der er en
tydelig rollefordeling mellem den myndighed, som
visiterer borgeren til en ydelse, og den udfører som
leverer ydelsen.
Bestillerenhedens opgave er, gennem en konkret
individuel visitation, at tildele den enkelte borger
den støtte, ved¬kommende har behov for med
udgangspunkt i det politisk fastlagte serviceniveau.
Herefter er det Socialpsykiatriens op¬gave at udføre
den konkrete serviceydelse sammen med borgeren.
Indførelsen af BUM-modellen har medført, at der er
udviklet formaliserede samarbejdsrelationer mellem Center for Social- og Sundhedsmyndighed og
Center for Handicap og Psykiatri. Formålet er dels
at opnå en effektiv styring af psykiatriområdet, og
dels at målrette, identificere og udvikle tilbud¬ og
indsatser i tråd med borgernes behov.
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udførere og politikere kan tale og handle ud fra.

TENDENSER PÅ PSYKIATRIOMRÅDET

Ligesom det er tilfældet på sundhedsområdet, er udviklingen på
psykiatriområdet præget af en opgave-glidning, der betyder,
at de kommunale opgaver er under forandring.

En undersøgelse fra Dansk Sundhedsinstitut
viser, at antallet af borgere, som er i kontakt
med den regionale psykiatri er steget med 40
% fra 2000 til 2008. Andelen af patienter, som

Sundhedsaftalerne udarbejdes en gang i hver

bliver indlagt, er i samme periode faldet med

valgperiode i forhold til en række indsatsområder,

30 %, ligesom det samlede antal sengedage

hvoraf psykiatrien er i blandt.

er faldet med 20 %.
Formålet med sundhedsaftalen er at sikre
koordinering og sammenhæng indsatsen indenfor
De kortere indlæggelser betyder, at den kommunale

sundheds-området med det formål at sikre

psykiatri skal varetage flere opgaver end tidligere.

sammenhængende patientforløb, der går på tværs

Ligeledes peger undersøgelser på, at de danske

af region og kommuner.

kommuner oplever en øget tilgang af borgere, som
er sygemeldt som følge af eksempelvis stress eller

I Frederikshavn Kommune er der et formaliseret

depression.

samarbejde med den regionale psykiatri. Blandt
andet i forhold til borgere med en dobbeltdiagnose.

Psykiatriområdet er karakteriseret ved, at der er en
lang række forskellige aktører i både kommuner og
regioner. Derfor er det nødvendigt med en høj grad
af koordinering mellem de forskellige parter.
Denne koordinering sker blandt andet gennem
sundhedsaftalerne, som indgås mellem Region
Nordjylland og de nordjyske kommuner.
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SAMARBEJDSPARTER OG SNITFLADER

Interesse-

Ministerier:

organisationer

Sundheds-, Social-, mv.

Handicaprådet
Andre
kommuner
Center
for
Familie

KL

Center for
kultur

Region

Center for
Arbejdsmarked

Center for
Handicap og
Psykiatri

Nordjylland

Center for
Sundhed
og Pleje

Social
psykiatrien
Center for
unge

Private
entreprenører

Center for
Skole

Center for Social- og
Sundhedsmyndighed

NT

Øvrige Råd/Udvalg:
Frivillige foreninger

Bruger-pårørenderåd mm.
Uddannelses-institutioner:
AAU, UCN, mm.
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INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN I FREDERIKSHAVN KOMMUNE 2015 – 2018

Fra vores daglige interaktion med borgerne ved vi, at det største ønske for
langt de fleste er at være i stand til at klare sig selv. Denne konklusion går
igen i borgernes besvarelser på spørgsmålene til denne plan, hvor ønsket om
at være i stand til at klare sig selv er gennemgående.

De væsentligste indsatsområder for udviklingen af
indsatsen på Socialpsykiatriområdet i årene		

Adspurgt hvad der er det vigtigste i forhold

2015–2018 er:

til Socialpsykiatriens støtte, svarer borgerne

1. Recovery og rehabilitering

blandt andet:

2.	Borgeren i centrum/professionalisering af
indsatsen
3. Velfærdsteknologi

”At jeg får øvet mig i de sociale evner, som
jeg mangler”

4. Sundhed
5. Samskabelse

”At være sammen med psykisk syge i
helbredelse eller skulle jeg skrive bedring”

Indsatsområderne skal forstås som overskrifter,
som hver især rummer flere forskellige temaer. Til-

”Hjælpen til at komme videre i livet”

sammen markerer indsatsområderne retningen for

”At det er med til at jeg får så ”normalt” et liv

de kommende års udvikling af Socialpsykiatrien,

som muligt”

hvor den overordnede målsætning og vision er, at
Socialpsykiatriens indsats skal medvirke til at gøre

”At kunne klare de ting i hjemmet selv”

borgerne så selvhjulpne som muligt.
Visionen om selvhjulpenhed er gældende for
hele social- og sundhedsområdet, og borgernes
bidrag til denne Socialpsykiatriplan viser tydeligt,
at de grundlæggende antagelser, som visionen
om selvhjulpenhed bygger på, er gældende for
Socialpsykiatriens målgruppe.

I det følgende præsenteres de fem
indsatsområder, som skal medvirke til at
virkeliggøre visionen om selvhjulpenhed i
Socialpsykiatrien i de kommende år.
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INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 1. RECOVERY OG REHABILITERING

Recovery er ikke et nyt begreb i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune.
Der er allerede kendskab til tilgangen, ligesom der er udarbejdet
en pædagogisk referenceramme, som beskriver,
hvordan vi vil arbejde med recovery.

I de kommende år vil vi sætte yderligere fokus
på den faglige tilgang, og recovery er derfor
udvalgt som et indsatsområde i denne plan.

viser, ifølge blandt andet Socialstyrelsen, at 60 %
af alle, der rammes af en sindslidelse, kommer sig
helt eller delvist .

Recovery betyder at komme sig af en psykisk
lidelse. Udgangspunktet er derfor, at mennesker

Der er udarbejdet en pædagogisk referenceramme

kan komme sig, og at vi ikke betragter

for Socialpsykiatrien, hvor de grundlæggende

livssituationen som kronisk. Dermed bliver

tanker omkring recovery er beskrevet. Den

opfattelsen af en sindslidelse mere dynamisk,

pædagogiske referenceramme vil blive tilpasset og

hvilket også betyder, at Socialpsykiatriens opgave i

uddybet yderligere i den kommende periode.

høj grad bliver at understøtte borgerne i at komme

Støtte til at komme videre i livet står også centralt

videre i livet.

for Socialpsykiatriens brugere, når de skal beskrive,
hvad der er vigtigt i forhold til den støtte, de

Udgangspunktet for Socialpsykiatriens indsats

modtager. Adspurgt hvad der er det vigtigste

er, at det er muligt at komme videre i livet og at

ved Social-psykiatriens indsats, svarer en borger

en psykisk lidelse er en midlertidig tilstand. Der

eksempelvis:

skelnes mellem at komme sig helt og at komme sig

”Hjælpen til at komme videre i livet”

socialt:
yy At komme sig helt betyder at opleve sig symp-

Recovery er tæt knyttet til begrebet rehabilitering.

tomfri og efterfølgende være i stand til at anskue

Rehabilitering skal, ifølge hvidbogen omkring

sin egen funktionsnedsættelse som en afgrænset

rehabilitering , forstås som en målrettet og

periode.

tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,

yy At komme sig socialt betyder, i forhold til Social-

pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren,

psykiatriens målgruppe, at personen stadig har

som har eller er i risiko for at få betydelige

kliniske tegn på en psykisk lidelse, men at symp-

begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller

tomerne ikke forhindrer, at personen deltager i

sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt

det sociale liv.

og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på
borgerens hele livssituation, og beslutninger

For Socialpsykiatriens målgruppe handler recovery

består af en koordineret, sammenhængende og

for den enkelte borger om at opnå et psykisk, fysisk

videnbaseret indsats.

og socialt funktionsniveau, som gør det muligt at
skabe en tilværelse på egne præmisser. Forskning

2 Socialstyrelsen: Bladet Socialpsykiatri- Nr. 4 Tema: Socialpsykiatrien i bevægelse 2011
3 Hvidbog

om rehabiliteringsbegrebet. Rehabiliteringsforum Danmark og
MarselisborgCentret
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I sammenhæng tegner begreberne recovery
og rehabilitering et tydeligt billede af den
retning, der skal være det overordnede fokus

Effektorienteringen bliver særligt væsentlig, når

i Socialpsykiatrien i de kommende år. Det

det overordnede formål med arbejdet bliver at gøre

handler om at gøre borgerne så selvhjulpne

borgerne så selvhjulpne som muligt. Når målet er

som muligt, og i forlængelse heraf bliver

at gøre borgerne selvhjulpne, bliver et af midlerne,

Socialpsykiatriens opgave at støtte og

at vi løbende følger op på de fremskridt borgeren

motivere borgerne til at opnå dette mål.

gør og måler på progressionen.
Arbejdet med effekt af indsatsen tager således

Konkret betyder tilgangen, at Socialpsykiatriens

udgangspunkt i visionen om, at Frederikshavn

bostøtte skal være målrettet og i udgangspunktet

Kommunes indsats skal medvirke til at gøre

tidsbegrænset med fokus på at sikre, at borgerne på

borgerne så selvhjulpne som muligt. Med denne

sigt kan klare sig selv i videst muligt omfang. Der

vision som pejlemærke, vil vi i Socialpsykiatrien

skal dog også være mulighed for en længerevarende

løbende have fokus på, at indsatsen rent faktisk

indsats.

hjælper til, at borgerne bliver mere selvhjulpne.

Tilgangen betyder også, at der skal være

Derfor vil vi i de kommende år:

en glidende overgang til arbejdsmarkedet.

yy Arbejde kontinuerligt med den faglige tilgang.

Socialpsykiatrien vil derfor i de kommende år

yy Fastholde fokus på, at Socialpsykiatriens arbej-

arbejde for, at genetablering eller etablering

de skal være orienteret mod at hjælpe borgerne

af en position på arbejdsmarkedet for mange

videre og at gøre dem så selvhjulpne som muligt.

borgere bliver en naturlig del af et forløb i
Socialpsykiatrien.

yy Arbejde med kontinuerligt fokus på effekten for
borgeren af indsatsen.
yy Udarbejde handleplaner for implementering af

Som en anden del af dette fokusområde, vil vi i

visionen om selvhjulpenhed.

Socialpsykiatrien have øget fokus på, at indsatsen
rent faktisk virker for borgerne. Det er afgørende,
at Socialpsykiatriens indsats skaber en positiv
forandring for borgerne, og vi vil derfor i de
kommende år i højere grad arbejde med effekten af
indsatsen.
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INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 2. BORGEREN I CENTRUM/ PROFESSIONALISERING AF INDSATSEN

Traditionelt har danske kommuner generelt haft stor fokus på de ydelser,
vi leverer til borgerne. Det har i høj grad handlet om at tage
udgangspunkt i at levere en defineret serviceydelse i et bestemt
antal timer om ugen eller måneden.

Besvarelserne fra brugerne tyder dog på, at

Fokus på at sætte borgerens oplevelse i centrum

dette ikke er så udpræget i Socialpsykiatrien i

bliver startet med denne Socialpsykiatriplan,

Frederikshavn Kommune. Adspurgt hvad der er

hvor de borgere, som modtager støtte fra

vigtigt i forhold til den nuværende støtte fra

Socialpsykiatrien, er blevet spurgt om deres

Socialpsykiatrien, svarer en borger:

oplevelse af indsatsen. Generelt viser besvarelserne,

”At jeg bliver lyttet på og taget alvorligt. Og ikke er

at borgerne er meget tilfredse med den støtte,

en ”paragraf”

de modtager. I brugertil-fredshedsundersøgelsen
svarer cirka 73 % af borgerne, at de i høj grad er

I de kommende år vil vi i endnu højere grad sætte

tilfredse med den støtte, de modtager. En borger

borgeren i centrum, og se konkret på, hvad den

udtaler:

enkelte borger har behov for. Udgangspunktet

”Trods en aldersforskel på 16 år, har vi et

for indsatsen skal være den enkelte borgers

formidabelt samarbejde”

funktionsniveau og mestringsevne. Opgaven for
Socialpsykiatrien er at tage udgangspunkt i den

Enkelte af de adspurgte borgere giver dog

enkelte borgers ressourcer og at medvirke til at

også udtryk for et ønske om at blive involveret

udvikle disse.

yderligere. Adspurgt hvad Socialpsykiatrien kan gøre
bedre, svarer en borger:

At tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer i

”At inddrage brugerne i de beslutninger, som

forbindelse med hjælp og støtte er ikke noget nyt

vedrører dem”

fænomen. Det er beskrevet af Søren Kierkegaard
allerede i det 19. århundrede:

En anden borger svarer på samme spørgsmål:
”Blive bedre til at udnytte de ressourcer, som

Dette stemmer overens med den overordnede

borgeren har”

vision for området, hvor formålet med indsatsen
er at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. En
aktiv inddragelse af borgeren er ligeledes en del af

Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et

fundamentet i rehabilitering, hvor udgangspunktet

menneske hen til et bestemt sted, må man

er en samarbejdsproces med borgerens motivation,

først og fremmest passe på at finde ham

ønsker og behov er i centrum.

der hvor han er, og begynde der. Dette er
hemmeligheden i al hjælpekunst.
Søren Kierkegaard
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Borgerens oplevelse i centrum handler om at vende

Socialpsykiatrien i 2015 blandt andet en

tingene rundt og sætte borgeren i centrum ved at

opkvalificering af samtlige medarbejdere.

se på ydelser og aktiviteter med borgerens øjne.
Det kan blandt andet ske ved at inddrage borgere

Derfor vil vi i de kommende år:

i arbejdsgrupper, der skal udvikle de eksisterende

yy Se borgerne som en aktiv medspiller i det

tilbud i Socialpsykiatrien. Der er allerede eksempler

daglige arbejde og i udviklingen af nye

på projekter, hvor borgerne indgår i arbejdsgrupper

initiativer og tilbud.

på lige fod med medarbejdere og ledere, og vi vil

yy Arbejde på, at Socialpsykiatriens indsats

arbejde for at denne praksis bliver mere udbredt i

tager udgangspunkt i den enkelte borgers

de kommende år.

funktionsniveau og mestringsevne.
yy Sætte ind med kompetenceudvikling af

I de kommende år vil Socialpsykiatrien arbejde for

samtlige medarbejdere i Socialpsykiatrien.

at vende tankegangen i forhold til involvering af
borgerne i udviklingsaktiviteter: Hvor der tidligere
har skullet være gode argumenter for at inddrage
borgeren i projekter, skal det fremadrettet være
tilgangen, at der skal være gode argumenter for
ikke at inddrage borgerne.
Foruden at fokusere på borgerens oplevelse,
bliver professionalisering af indsatsen et centralt
fokusområde på psykiatriområdet i Frederikshavn
Kommune i de kommende år. Professionalisering
af indsatsen vil bestå af en række forskellige
indsatser, der involverer både borgere, ledere og
medarbejdere i Socialpsykiatrien.
Professionalisering af indsatsen skal forstås som
en beskrivelse af, at medarbejdernes faglighed
suppleres med en forståelse for de rammer,
indsatsen leveres indenfor. Derfor iværksætter
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INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 3. VELFÆRDSTEKNOLOGI

Velfærdsteknologi er teknologiske løsninger, som kan være en hjælp for
borger og/eller medarbejder, og som kan medvirke til at understøtte
leveringen af velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er udvalgt som et
indsatsområde i Frederikshavn Kommunes Handicappolitik, og vil også være
et centralt fokusområde i Socialpsykiatrien i de kommende år.

Velfærdsteknologi er i de senere år kommet højt

Som et konkret eksempel på en teknologibaseret

på den nationale dagsorden i Danmark. Det er

løsning deltager Socialpsykiatrien sammen med

blevet et tema ud fra en forventning om, at det kan

8 andre nordjyske kommuner i et projekt om

medvirke til at skabe bedre kvalitet for borgerne,

afprøvning af online bostøtte.

samtidig med at der sikres større effektivitet i

Projektet startes op den 1. januar 2015 og forventes

udførelsen af den offentlige service og bedre

afsluttet 1. juni 2016. Det overordnede formål

arbejdsvilkår for medarbejderne.

med projektet er at afprøve anvendelsen af
velfærdsteknologi indenfor det socialpsykiatriske
område, så der skabes viden om effekten for såvel

I Socialpsykiatrien ser vi, at

borgere som for medarbejdere og organisationen.

velfærdsteknologiske løsninger kan bruges

Projektet forventes at belyse mulighederne for

som en måde at øge selvbe-stemmelse,

at kunne levere ydelser på en ny måde samtidigt

livskvalitet og aktiv deltagelse i samfundslivet

med at organisationen forventes at opnå bedre

på for borgerne. I forlængelse af det

udnyttelse af tidsforbrug og økonomi gennem

overordnede fokus på at gøre borgerne så

blandt andet mindre kørsel.

selvhjulpne som muligt, er det derfor oplagt,
at vi i de kommende år vil have yderligere
fokus på velfærdsteknologi.

Vi vil i de kommende år:
yy Have fokus på at oprette projekter, hvor vi
afprøver forskellige former for velfærds
teknologi.

Som en del af vores fokus på velfærdsteknologi vil
alle ledere i Socialpsykiatrien i 2015 gennemføre et

velfærdsteknologi blandt ledere og med

modul på diplomuddannelsen i ledelse med særligt

arbejdere i Social-psykiatrien.

fokus på implementering af velfærdsteknologi.

yy Uddanne alle ledere i Socialpsykiatrien i

Ligeledes gennemføres i løbet af 2015 et projekt

implementering af velfærdsteknologiske

omkring brug af loftlifte, hvor blandt andet

løsninger.

forflytningsvejledere sendes på videreuddannelse.
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yy Arbejde for at styrke kendskabet til

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 4. SUNDHED

I Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik er det beskrevet, at vi i
Frederikshavn Kommune arbejder ud fra en bred forståelse af sundhed. Den
brede forståelse betyder, at vi ser sundhed som andet og mere end fravær af
sygdom. Sundhed er at have det godt fysisk, psykisk og socialt.

Sundhed er dermed også et vigtigt element
i hverdagsrehabilitering af borgere med
en sindslidelse, og er derfor valgt som et

I Frederikshavn Kommune viser kommunens

indsatsområde i denne udviklingsplan.

Sundhedsprofil fra 2012, at der i Frederikshavn
Kommune er en social ulighed i sundhed på alle de

Sundhed er valgt som indsatsområde ud

parametre, der måles på. Ulighed i sundhed er også

fra en forventning om, at en øget sundhed

på nationalt plan et tema. Regeringen har opstillet

vil skabe større livslyst, et mere aktivt

7 nationale mål for danskernes sundhed, og her er

hverdagsliv og i sidste ende større tilfredshed

mindskelse af uligheden i sundhed er udvalgt som

blandt borgerne. I forhold til at blive

en af de nationale målsætninger.

selvhjulpen og i stand til at klare sig selv,
skal sundhed også ses som en ressource,

I Frederikshavn Kommune kommer sundhed

som giver mulighed for at mestre de daglige

blandt andet på dagsordenen gennem et

udfordringer og belastninger.

formaliseret arbejde med Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakker i alle centre. Her
vil Socialpsykiatrien i løbet af denne

Sundhed er særligt væsentligt indenfor

Socialpsykiatriplans løbetid arbejde med samtlige

Socialpsykiatrien i forhold til begrebet ulighed

forebyggelsespakker. I 2015 sættes fokus på

i sundhed, som også er et af temaerne i

forebyggelsespakkerne vedrørende rygning, alkohol

Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik. Ulighed

og stoffer.

i sundhed dækker over det faktum, at der – også
i Frederikshavn Kommune – er en ulige og skæv
fordeling i samfundet for så vidt angår sygdom og
sundhedsrisici.
Ser man isoleret på de mest udsatte grupper,
viser undersøgelser fra Socialstyrelsen og
Sundhedsstyrelsen, at socialt udsatte borgere er
en gruppe, der også har store sundhedsmæssige
udfordringer, og hvis middellevetid er 22 år kortere
end resten af befolkningen.
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På flere områder er der allerede iværksat
sundhedsprojekter i Socialpsykiatrien:
På Mariested gennemføres et 3-årigt

I Socialpsykiatrien vil arbejdet med sundhed i

pilotprojekt med titlen Frisk i naturen.

mange tilfælde tage udgangspunkt i KRAMM-

Projektet forsøger med en innovativ tilgang

faktorerne: Kost, rygning, alkohol, motion og

at finde nye veje til recovery for beboerne

mental sundhed. Foruden et øget fokus på fysisk

på Mariested. Projektet er det første af sin

aktivitet, handler sundhed derfor også om blandt

art i Danmark, og bygger blandt andet på, at

andet kost. Adspurgt hvad Socialpsykiatrien kan

man i flere andre lande i flere år har høstet

blive bedre til i de kommende år, lyder et af

positive resultater af at anvende natur- og

svarene:

fritidsoplevelser som en del af både socialog behandlingspsykiatri.

”Maden skal være sundere. Der kunne være
økologiske madvarer, som jo er sundere”
Arbejdet med sundhed har mange facetter, og
arbejdet med at øge sundheden i Socialpsykiatrien

Derudover er der et tilbud om idræt for

tager ikke udgangspunkt i en enkelt metode. Vi

sindslidende, kaldet Mob Din Krop. Hertil er der

vil i de kommende år arbejde bredt med sundhed

knyttet en idrætskoordinator, og der tilbydes en

med ud-gangspunkt i Frederikshavn Kommunes

række forskellige idrætsaktiviteter, blandt andet

Sundhedspolitik og de ideer og projekter, som er

svømning, fod-bold, bueskydning og badminton.

beskrevet i det ovenstående.

Borgerne har indflydelse på programmet, og
aktiviteterne ændres løbende i forhold til aktuelle
ønsker. Borgerne er endvidere selv instruktører på

Konkret vil vi de kommende år:

mange af aktiviteterne.

yy Have fokus på sundhed som en ressource,
der giver mulighed for at mestre hverdagen

Arbejdet på sundhedsområdet i Frederikshavn
Kommune tager udgangspunkt i de fem

yy Arbejde på at implementere relevante an-

rammesætnin-ger, som er formuleret i

befalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyg-

Sundhedspolitikken: Ulighed i sundhed,

gelsespakker.

den kompetente borger, sundheds-fremme,
forebyggelse og fra vugge til grav.
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for bor-gerne i Socialpsykiatrien.

yy Arbejde målrettet på at mindske den sociale
ulighed i sundhed.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 5. SAMSKABELSE

Samskabelse handler om at tænke den offentlige velfærd på en ny måde.
Begrebet skal i denne sammenhæng forstås som en proces, hvor forskellige
aktører udvikler velfærd og indsatser sammen.

For Socialpsykiatrien handler indsatsområdet om
at indgå i nye relationer med civilsamfundet.
Civilsamfundet skal i denne sammenhæng
forstås bredt, idet der kan være tale om familie,
pårørende, venner, frivillige mv.

At hjælpe og understøtte borgerne i opbygning af
relationer, er derfor en af de væsentligste opgaver
i Socialpsykiatrien. Som professionelle er det
ikke Socialpsykiatriens opgave at være borgernes
netværk. Til gengæld er det en væsentlig opgave for

Fokus på samskabelse tager udgangspunkt i,

Socialpsykiatrien at understøtte, at borgerne kan

at forskellige aktører har forskellige tilgange,

opbygge eller vedligeholde et socialt netværk.

kompetencer og organiseringer. Vi forventer, at
vi med inddragelse af civilsamfundet vil kunne
udvikle indsatsen gennem kombinationen af de

I Frederikshavn Kommune findes en lang

forskellige ressourcer.

række frivillige foreninger og klubber, hvor
medlemmerne brænder for at bidrage med

Samskabelse er centralt i Socialpsykiatrien,

støtte og socialt samvær for kommunens

for selvom recovery er en personlig proces, så

borgere. Det er et fokusområde, at

udfoldes denne proces i et socialt rum. Forskning

Socialpsykiatrien i de kommende år inddrager

på området viser, at det langt overvejende er de

de frivillige i arbejdet, og er opsøgende i

borgere, der har et socialt netværk uden for det

forhold til at indgå i et samarbejde med de

psykiatriske system, som formår at arbejde sig ud af

frivillige foreninger. Vi vil i arbejdet med

sindslidelsen.

at inddrage frivillige tage udgangspunkt i
Frederikshavn Kommunes politik for frivilligt

Blandt de vigtigste faktorer i forhold til omgivelsernes

socialt arbejde.

påvirkning på recovery er adgang til sociale
fællesskaber. Omvendt er ensomhed og isolation
de faktorer, som har størst negativ indflydelse på
borgerens muligheder for at komme sig.
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Et andet element i inddragelse af civilsamfundet, er
pårørende til borgere i Socialpsykiatrien. I Socialpsykiatrien prioriterer vi det gode samarbejde
med pårørende højt, og vi opfatter pårørende
til de borgere, som benytter kommunens tilbud,
som værdifulde samarbejdspartnere, der blandt
andet kan bidrage med vigtig viden om borgerens
livssituation.
For at sikre de bedst mulige betingelser
for samarbejdet med pårørende, er der
udarbejdet et dokument med titlen ”Rammer
for pårørendesamarbejde på handicap- og
psykiatriområdet”. Dokumentet beskriver de
juridiske og værdimæssige rammer for samarbejde
med pårørende.
Som med de øvrige indsatsområder er det
væsentligt, at inddragelse af pårørende sker
med borgeren i centrum af eget liv. Det betyder

Vi vil i de kommende år:

at inddragelse og samarbejde med pårørende

yy Være opsøgende i forhold til inddragelse af

altid sker med udgangspunkt i borgerens ønske
og samtykke og underlagt den enkeltes ret til
selvbestemmelse.

frivillige foreninger i opgaveløsningen.
yy Arbejde med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes Politik for frivilligt socialt
arbejde.
yy Prioritere det gode samarbejde med
pårørende højt.

Frederikshavn Kommune
Center for Handicap og Psykiatri
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Telefon 9845 9025
www.frederikshavn.dk
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Tilsyn i forhold til IMS Service ApS

Dato: 29. januar 2015

Baggrund
På baggrund af pressemeddelelse fra FOA og det materiale, som Frederikshavn
Kommune efterfølgende har modtaget, har der i januar måned været udført et fokuseret
tilsyn vedr. IMS Service ApS.

Sagsnummer:

Tilsynet har på baggrund af nævnte materiale haft fokus på at se nærmere på, om IMS
leverer de ydelser, som borgeren er visiteret til og med den rette kvalitet. Det betyder,
at der i tilsynet har været fokus på sammenhængen mellem visiterede og leverede
ydelser hos IMS, brugertilfredsheden og personalets kompetencer. Derudover har
hjemmesygeplejen været inddraget i forhold til medicinhåndteringen og utilsigtede
hændelser.

Emne:

Nedenfor vil metoden og resultaterne for tilsynet blive gennemgået og analyseret i
forhold til at vurdere om de forhold, som FOA har fremsat, kan underbygges af det
foretagne tilsyn.
Metode
Metoden for tilsynet har taget udgangspunkt i 3 trin:
1) Revisiteringer af udvalgte borgere hos IMS Service
Borgerne er blevet udvalgt tilfældigt, dog med det tilfældes at alle skulle have ydelsen
”medicingivning”, idet dette var et væsentligt kritikpunkt fremført af FOA. Konkret har
visitationen udvalgt 3 borgere, hvor efter en visitator har besøgt disse borgere. Her har
visitatoren som udgangspunkt gennemført en ordinær revisitering af borgeren, og
dernæst fulgt en udarbejdet spørgeguide, der havde til formål at afdække i hvor høj
grad borgeren var tilfreds med hjælpen, og om borgeren fik leveret den hjælp, som de
er visiteret til. Spørgeguiden er vedlagt som bilag 1.
2)

Dokumentation af den leverede tid sammenholdt med samtaler med
medarbejdere fra IMS Service
I forbindelse med trin 2 af undersøgelsen har Center for Social- og
Sundhedsmyndighed anmodet IMS Service om en medarbejderliste for
hjemmehjælpere, der arbejdede i Frederikshavn. Ud fra denne liste har CSSM udvalgt
3 medarbejdere, som har været indkaldt enkeltvist til en personlig samtale med 2
repræsentanter fra CSSM. Til disse samtaler har CSSM udarbejdet en interviewguide
med de emner og spørgsmål, som skulle være omdrejningspunktet i samtalen med
medarbejderne. Interviewguiden er vedlagt som bilag 2.
Overordnet omhandlede samtalerne 3 emner: 1) arbejdsmiljø, 2) faglighed og
kompetencer ved medarbejderne, samt 3) plejen af borgeren. Det var væsentligt for
CSSM at understrege overfor medarbejderne, at samtalerne var fortrolige og materialet
efterfølgende blev anonymiseret.
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I forhold til dokumentationen af den leverede tid som IMS Service havde medsendt,
blev medarbejderne anmodet om at forklare, hvorledes arbejdsgangen er i IMS
vedrørende kørelister, dokumentation og levering af ydelsen ved borgeren.
3) Kontakt til hjemmesygeplejen
Undersøgelsens tredje trin var at tage kontakt til hjemmesygeplejen i Frederikshavn
Kommune med henblik på, om der i hjemmesygeplejen er oplevelser af svigt i forhold til
medicingivning hos IMS. Konkret er der blevet taget udgangspunkt i indberetningen af
de utilsigtede hændelser for den vej at kunne undersøge, hvorvidt der har været
tilfælde af svigt ved netop medicingivning og håndtering.

Ovennævnte tre trin er udført i januar måned 2015, og nedenfor er der en kronologisk
opsamling af resultaterne fra undersøgelsen generelt og de enkelte trin specifikt.
Resultater
Nedenfor er der en sammenfatning af de resultater, som undersøgelsen har vist. Hvert
trin i undersøgelsen beskrives og afsnittet er struktureret kronologisk jf. det foregående
metodeafsnit.
1) Revisiteringer af udvalgte borgere hos IMS Service
Denne del af undersøgelsen omhandlede tre revisiteringer ved tre forskellige borgere,
der alle havde det tilfældes, at de fik medicingivning og havde IMS Service som
leverandør.
Overordnet var alle tre borgere godt tilfredse med den hjælp og støtte, de fik ved IMS
Service, hvilket også kan ses i bilag 3, hvor der er en sammenfatning af borgernes
udtryk ved de stillede spørgsmål i spørgeguiden. Kun 1 borger ud af de tre havde andre
svar ved 2 af spørgsmålene. Denne ene borgere har oplevet, at det er mange
forskellige hjælpere, der kommer i hendes hjem, og at hjælpen kan svinge i kvalitet.
Dog oplever hun, at hun får den hjælp, som hun har brug for. Derudover bemærker
samme borger, at hendes middagsbesøg er blevet aflyst, og at der ikke er kommet
nogen senere denne dag. De andre to borgere svarer identisk på de stillede spørgsmål
jf. bilag 3 og er i øvrigt tilfredse med den hjælp og støtte, de får i dagligdagen.
Specifikt vedr. medicingivningen oplever alle tre borgere, at de får den nødvendige
hjælp til dette. En enkelt borger har oplevet, at hun ikke kunne få sin medicin, fordi den
ikke var doseret, hvilket var hjemmesygeplejens ansvar. Her havde hjemmehjælperen
fra IMS Service kontaktet hjemmesygeplejen og fået løst problemet, så borgeren fik sin
medicin.
Der kan således ikke på denne baggrund af revisiteringerne udledes udsagn, der
understøtter FOA’s kritik af IMS Service, idet disse tre tilfældige udvalgte borgere får
den hjælp, de har brug for og bemærker, at de er tilfredse med den leverede kvalitet i
hjælpen. Heller ikke vedrørende medicingivningen findes der på denne baggrund
anledning til at understøtte påstanden om svigt vedr. dette.
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2)

Dokumentation af den leverede tid sammenholdt med samtaler med
medarbejdere fra IMS Service
Det andet trin i undersøgelsen af IMS Service har haft fokus på dels den leverede tid
hos borgeren og dels hjemmehjælperens kompetenceniveau. Derfor har CSSM
gennemført 3 interviews med medarbejdere fra IMS samt gennemgået enkelte
kørelister for at undersøge, om besøgene kan leveres på den givne tid.
Samtalerne med de enkelte hjemmehjælpere tog sit udgangspunkt i flg. 3 emner:
1) arbejdsmiljø
2) faglighed og kompetencer ved medarbejderne
3) plejen af borgeren
Emnerne blev drøftet med de enkelte hjemmehjælpere i kronologisk rækkefølge.
Det gjorde sig gældende for alle 3 hjemmehjælpere, at de synes, der var et godt
arbejdsmiljø hos IMS Service, og der kontinuerligt var fokus fra ledelsen på at gøre det
bedre. Bl.a. bemærkede en af de interviewede flg.: ”Vi er gode til at bruge hinanden
som kollegaer, også når det gælder faglig sparring. Ledelsen agerer professionelt og
lyttende i forhold til os”. Dette udsagn er repræsentativt for de 2 andre interviewede, der
uafhængig af hinanden bemærkede det samme. En enkelt af de interviewede
bemærkede dog, at man med fordel kunne blive bedre til at rekruttere nye
medarbejdere med fokus på, at de skal indgå i den kultur, som eksisterer i
virksomheden.
Vedrørende det faglige miljø i IMS Service gav alle 3 hjemmehjælpere udtryk for, at
ledelsen respekterer og understøtter det faglige miljø. Yderligere benyttes ledelsen
også rent fagligt til at bringe medarbejderne videre i udfordrende situationer. En af de
interviewede bemærkede således flg.:”Jeg bruger mest mine kollegaer rent fagligt, men
synes også jeg er godt klædt på til opgaverne. Jeg kommer ikke ud til noget, hvor jeg
ikke føler jeg kan klare opgaven. En enkelt gang har jeg kontaktet Iben (Simonsen,) og
hun var god til at få situationen løst.” Dette udtryk giver et indtryk af en
hjemmehjælper, der føler, hun har de rette kompetencer til opgaven, og ved hun kan
hente hjælp ved ledelse og kollegaer, hvis behovet for hjælp skulle opstå. En anden af
de interviewede bemærker i øvrigt flg.:”Vi er mange ansatte og med forskelige faglige
baggrunde, men dette giver god tværfaglig sparring i arbejdet. Eksempelvis vidste jeg
ikke som SSA’er, at jeg kunne lære meget af en pædagog, før jeg kom til IMS”. Dette
peger ligeledes i retning af, at der eksisterer et godt fagligt miljø ved IMS Service, og
der er medarbejdere, som benytter den korrekte faglige dialog med hinanden, hvilket
hæver det faglige niveau generelt. Yderligere bemærker alle 3 hjemmehjælpere, at der
altid er de rette arbejdsredskaber tilstede i virksomheden, så som sprit og handsker.
Det sidste punkt/emne, der blev berørt ved interviewene, var plejen af borgeren. Her
blev der bl.a. spurgt særdeles meget indtil praksis ved uforudsete problemer med
medicingivningen. Her var alle 3 interviewede meget klare i deres udmelding, hvilket
var at man altid skal kontakte hjemmesygeplejen ved Frederikshavn Kommune. Dette
udsagn var gældende for alle 3. Derudover blev der spurgt en del indtil praksis omkring
køretid og leveringen af hjælpen ved borgeren. Her var udsagnene igen identiske
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mellem medarbejderne. De gav udtryk for, at kørelisterne ikke var retvisende, idet der
ikke fremgik vejtid af dem, men de havde et elektronisk ind-og-udtjekningssystem for
hele dagen. Dette betyder jf. de interviewede, at retningslinjen på kørelisterne er den
visiterede tid, som hjælperen skal give til borgerne, mens selve køretiden reguleres ved
enden af vagten, hvor medarbejderen tjekker ud når denne går hjem. Dette er
efterfølgende blevet undersøgt af Center for Social- og Sundhedsmyndighed ved at
gennemgå udvalgte kørelister. Her fandt man en enkelt rute ud af 5, hvor det var svært
at se, hvordan hjemmehjælperen skulle have nået besøgene på den angivne
arbejdstid. Forklaringen på dette kan dog være, at et besøg kan være blevet aflyst i
løbet af dagen. Overordnet kan der ikke findes systematisk fejl med køretiden, og
sammenholdt med de udsagn, som de interviewede har afgivet, peger det i retning af,
at borgeren får leveret den visiterede hjælp.

3) Kontakt til hjemmesygeplejen
Den sidste del af undersøgelsen gik på en kontakt til hjemmesygeplejen ved
Frederikshavn Kommune for at undersøge, hvorvidt sygeplejen havde registreret
utilsigtede hændelser angående medicinhåndtering vedr. IMS Service.
Hjemmesygeplejen har i denne forbindelse oplyst, at de har registreret en enkelt
hændelse, hvor en borger fik ordineret øjendråber den 18.9.2014. Her kontakter IMS
Service sygeplejen den 29.10.2014, fordi hjælperen ikke kan finde dråberne som
borgeren skulle dryppes med. Her er tidsperspektivet en faktor, idet der går 1,5
måneder mellem ordineringen af dråberne til borgerne, og til at IMS Service kontakter
hjemmesygeplejen, fordi de ikke kan finde de pågældende dråber.

Konklusion
På baggrund af ovenstående undersøgelse kan der ikke findes udsagn eller materiale,
der generelt kan underbygge de påstande, som FOA har fremført. De gennemførte
revisiteringer samt interview med hjemmehjælpere fra IMS Service giver et billede af, at
borgeren får den hjælp, som de er visiteret til, samt at den enkelte medarbejder er
kompetent og klædt på til at løse opgaverne omkring borgerne. Der kan heller ikke
findes evidens i forhold til fejl med køretiden og den leverede hjælp ved borgeren, idet
IMS Service har et relativt transparent system, hvad angår hjælperens arbejdsdag.
Der var dog registreret en utilsigtet hændelse vedr. øjendråber, men hændelsen
underbygger ikke en påstand om, at der foregår et generelt svigt i forhold til
medicingivningen.
Det skal dog bemærkes, at resultaterne er fundet på baggrund af en stikprøve, hvad
både angår revisiteringerne samt de adspurgte medarbejdere. Således kan der sættes
spørgsmål til generaliserbarheden af den fundne resultater. Dog peger ingen af de
fundne udsagn eller resultater på, at det er nødvendigt med et skærpet tilsyn på IMS
Service i forhold til andre af leverandørerne af SEL § 83 ydelser.
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Bilag: 3.2. Bilag 1 - Interviewguide - Borger - Bilag 1 - Interviewguide - Borger.p
df
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 04. februar 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 21305/15

Bilag 1

Dato: 18. december 2014

Interviewguide ift. revisitering af borgere ved IMS-Service
Nedenstående er udarbejdet som en guide til, hvilke spørgsmål/emner du som
interviewer skal spørge ind til hos borgeren i relation til revisiteringen ved de udvalgte
borgere hos IMS-Service. Meningen med interviewene er dels at kortlægge, om der er
nogle problematikker i forhold til kvaliteten i den leverede hjælp og dels og spørge
videre ind til, om borgeren får leveret de konkrete ydelser, de er visiteret til herunder
specifikt medicingivningen.

Forfatter:
Lars B. Leen
Emne:
Interviewguide

Spørgsmålene er delt ind efter emner, hvilket vil sige praktisk hjælp og personlig pleje.
De enkelte spørgsmål er skitseret i nedenstående skema

Ja

Praktisk Hjælp
Nej Ved ikke

Får du den hjælp, som du er blevet bevilget og stillet i
udsigt, når hjælperen er i dit hjem?
Er du tilfreds med kvaliteten af hjælpen (bliver det gjort
ordentligt)?
Oplever du at din hjælper er opmærksom på din
medicingivning og du modtager hjælp hertil?
Er det fortrinsvis den samme hjælper, der kommer og
hjælper dig?
Er du tilfreds med hjælperens sprog og adfærd?
Er hjælperens personlige hygiejne og beklædning i
orden?
Har du oplevet aflysning eller udeblivelse af hjælp?

Øvrige bemærkninger fra borgeren i relation til ovenstående spørgsmål:

Ja

Personlig Pleje
Nej
Ved ikke

Bilag: 3.3. Bilag 2 - Interviewguide - Medarbejder
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 04. februar 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 21308/15

Bilag 2

Interviewguide – Medarbejdere ved IMS Service ApS
Spørgsmål/Emne
Arbejdsmiljø
-

Hvordan opleves ledelsen
i det daglige arbejde?
Eksempelvis:
Konstruktiv?
Professionel?
Understøttende?
Kontrollerende?
Kommanderende?
Uprofessionel?

-

Hvordan agerer ledelsen i
forhold til faglig sparring?

-

Hvordan opleves
samarbejdet med og
mellem kollegaer?

-

Hvad tænker du der
fungerer godt på din
arbejdsplads?

-

Hvad tænker du der
fungerer mindre godt på
din arbejdsplads?
Faglighed
-

Hvorledes respekteres
fagligheden i det daglige
arbejde generelt?

-

Hvem er sparringspartner
for den enkelte
medarbejder omkring
plejen af borgeren?

-

Hvis den enkelte
medarbejder ikke føler
sine kompetencer slår til i
forhold til at løfte en
konkret opgave eller
situation, og hvorledes

Svar

Bilag 2

Interviewguide – Medarbejdere ved IMS Service ApS
håndteres og
understøttes
medarbejderen?
-

Hvorledes forholder det
sig med
arbejdsredskaber, som
eksempelvis handsker,
sprit mv.? Er der
tilstrækkeligt med disse
redskaber i
virksomheden?

-

Hvorledes er den
generelle opfattelse af
det faglige miljø?
Pleje af borgeren
-

Hvad er praksis i forhold
til uforudset problemer
ift medicingivning? Hvad
sker der i de tilfælde,
hvor en medarbejder
eksempelvis opdager, at
der ikke er givet den
fornødne medicin?

-

Hvordan er praksis
omkring vejtid/køretid?
Herunder
registreringspraksis for
forbrugt vejtid ved hver
gennemført vagt.

-

Hvordan holder
medarbejderne sig
orienteret om borgerens
visiteret tid, og hvordan
er praksis omkring
leveringen af den
visiterede tid?

Bilag: 3.4. Bilag 3 - Interviewguide - Borger (udfyldt)
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 04. februar 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 21310/15

Bilag 3

Dato: 18. december 2014

Interviewguide ift. revisitering af borgere ved IMS-Service
Nedenstående er udarbejdet som en guide til, hvilke spørgsmål/emner, du som
interviewer, skal spørge ind til hos borgeren i relation til revisiteringen ved de udvalgte
borgere hos IMS-Service. Meningen med interviewene er dels at kortlægge, om der er
nogle problematikker i forhold til kvaliteten i den leverede hjælp og dels og spørge
videre ind til, om borgeren får leveret de konkrete ydelser, de er visiteret til herunder
specifikt medicingivningen.

Forfatter:
Lars B. Leen
Emne:
Interviewguide

Spørgsmålene er delt ind efter emner, hvilket vil sige praktisk hjælp og personlig pleje.
De enkelte spørgsmål er skitseret i nedenstående skema

Ja

Får du den hjælp, som du er blevet bevilget og stillet i
udsigt, når hjælperen er i dit hjem?
Er du tilfreds med kvaliteten af hjælpen (bliver det gjort
ordentligt)?
Oplever du at din hjælper er opmærksom på din
medicingivning og du modtager hjælp hertil?
Er det fortrinsvis den samme hjælper, der kommer og
hjælper dig?
Er du tilfreds med hjælperens sprog og adfærd?
Er hjælperens personlige hygiejne og beklædning i
orden?
Har du oplevet aflysning eller udeblivelse af hjælp?

Praktisk Hjælp
Nej Ved ikke

Ja

x

x

x

x

Personlig Pleje
Nej
Ved ikke

x
x*
x
x
x*

x*
x
x

x

x*

x

Øvrige bemærkninger fra borgeren i relation til ovenstående spørgsmål:
*Borger 1.
Oplever indimellem aflysninger af middagsbesøg, der kommer ikke nogen senere hun får heller ikke besked.
Hendes middagsbesøg er hjælp til ernæring, hun modtager ikke medicin ved middagsbesøget. Få besøg til
aftenernæring som hun plejer(dette besøg er incl.medicin)
Oplever mange forskellige hjemmehjælpere, kvaliteten kan derfor svinge lidt, men hun oplever at få den hjælp
hun har behov for.
Borger 2.
Intet at bemærke, i øvrigt en meget tilfreds borger.
Borger 3.
Under mit besøg oplyser borger at hans medicin ikke var doseret, så hjemmehjælper kunne støtte ham i at
huske medicin ved hans morgenbesøg. Hjemmehjælper kontakter hjemmesygeplejersken, som er ansvarlig
for doseringen, og de kommer efterfølgende og får doseret medicinen.

Bilag: 8.1. Tilsynspolitik 2015
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 04. februar 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 6847/15

Tilsynspolitik på hjemmehjælpsområdet

Dato: 13. Januar 2015

Gældende for Frederikshavn Kommune 2015

Sagsnummer:

Lovgrundlag
Tilsynspolitikken skal beskrive, hvordan kommunalbestyrelsen vil varetage
tilsynspligten, hvis lovhjemmel er Retssikkerhedslovens § 16. Heraf fremgår det, at
kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver
løses, herunder indhold af tilbud samt den måde opgaverne udføres på.

Forfatter:

I forarbejderne til Retssikkerhedsloven beskrives det, at tilsynet skal være aktivt og
påse, at borgerne får den hjælp, som de har krav på. Derudover skal det aktivt påses,
at hjælpen har den kvalitet i udførelsen som myndigheden har besluttet, at der skal
være.
I Servicelovens § 151c er det fastsat, at kommunalbestyrelsen årligt skal vedtage og
offentliggøre en politik for, hvordan tilsynet efter Retssikkerhedslovens bestemmelser
varetages på hjemmehjælpsområdet.
Tilsynets indhold
Reaktivt tilsyn:
Kontrakt- og Tilsynsenheden behandler klagesager. Klagerne anvendes ikke blot
reaktivt i forhold til den specifikke klage, men også i forhold til at tilrettelægge det aktive
tilsyn med leverandørerne. Der foretages systematisk registrering af indkomne klager,
hvilket giver overblik over generelle problematikker samt problematikker, der knytter sig
til bestemte leverandører. Dette overblik anvendes i tilrettelæggelsen af det aktive
tilsyn.
Klager over levering
Der foretages løbende behandling og opfølgning på henvendelser og klager angående
levering af ydelser. Procedure for klager over levering af ydelser er, at borger i første
omgang retter henvendelse til leverandøren. Hvis leverandøren medgiver klagen,
indgår klagen ikke i tilsynet. Hvis leverandøren ikke medgiver klagen, skal
leverandøren rette henvendelse til Center for Social- og Sundhedsmyndighed, der
herefter behandler klagen. Hvis klagen medgives, pålægges leverandøren at ændre
praksis. Alternativt kan der forekomme relevante sanktioner, som forelægges
Socialudvalget. Klager kan derudover anvendes som udgangspunkt for aktivt tilsyn,
som er beskrevet nedenfor.
Klager over visitering
Klager over visiteringen af hjælp og pleje registreres ligeledes systematisk. Klagerne
behandles efter de almindelige klageregler, der indebærer, at Visitationsenheden
revurderer sagen. Hvis der ikke gives fuldt ud medhold i klagen, sendes den til
Ankestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen. Der følges op på problematikker ved alle
hjemviste klager.
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Lars B. Leen
Emne:
Tilsynspolitik på
hjemmehjælpsområdet

Aktivt tilsyn
Årligt dialogmøde
Leverandørerne er kontraktmæssigt forpligtet til at deltage i et årligt dialogmøde.
Myndighed og de godkendte leverandører har mulighed for at sætte punkter på
dagsorden. På mødet diskuteres de dagsordenssatte problemstillinger i samarbejdet
mellem myndighed og leverandører med henblik på at sikre samarbejde,
forventningsafstemning og kvalitet i forhold til levering af ydelserne. Derudover
indeholder dialogmødet orientering om aktuelle emner.
Tilgængelighed ved døgndækkende telefon
Én gang årligt gennemføres stikprøvekontrol af leverandørers tilgængelighed af
døgndækkende telefon.
Årlig kvalitetsundersøgelse
Formål: Der vil blive gennemført en årlig undersøgelse af kommunens leverandører.
Undersøgelsen kan grundlæggende have til formål at undersøge om
 leverandørerne leverer de ydelser som myndigheden truffet afgørelse om
 ændringer i modtagernes funktionsniveau meldes tilbage til myndigheden i
overensstemmelse med kontraktmæssige forpligtelser
 kvaliteten i de leverede ydelser er i overensstemmelse med den vedtagne
kvalitetsstandard samt kommunens værdigrundlag
Fokusområder: Undersøgelsens fokus varierer fra år til år. Fokusområder kan for
eksempel være følgende
 sammenhæng mellem visiterede og leverede ydelser
 tilbagemelding ved ændrede behov for ydelser
 brugertilfredshed



personalets kompetencer

Metode: Metoderne varierer afhængigt at fokusområde og problemstillinger og kan
blandt andet omfatte
 revisiteringer
 dokumentation af faktisk leveret tid
 interview af borgere
 interview af leverandørers personale/ledelse
 gennemgang/statistik fra journaler
 spørgeskemaundersøgelse
Undersøgelsens fokus og metode tilrettelægges fra år til år i Center for Social- og
Sundhedsmyndighed, og tidspunkter, fokusområder eller metoder vil ikke nødvendigvis
blive meldt ud på forhånd. Undersøgelsen kan bestå af et enkelt/få fokusområder for
alle leverandører, eller af en række fokusområder for én eller flere udvalgte
leverandører. Valg af emner til undersøgelse kan have udgangspunkt i indkomne
klager, tidligere tilsyn eller andre forhold.
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Tilsynets aktører
Tilsyn og opfølgning udføres på foranledning af Kontrakt- og Tilsynsenheden i Center
for Social- og Sundhedsmyndighed. Tilsyns- og opfølgningsopgaver kan udføres af
medarbejdere fra Kontrakt- og Tilsynsenheden, øvrige medarbejdere fra Center for
Social- og Sundhedsmyndighed, interne konsulenter eller private konsulentfirmaer.
Tilsyns- og opfølgningsopgaverne kan ikke udføres af medarbejdere, der har tilknytning
til den kommunale eller de private leverandører. I udførelsen af tilsyns- og
opfølgningsopgaverne betragtes og behandles den kommunale leverandør på lige fod
med private leverandører.
Opfølgning på tilsynet
Tilsynsopgavernes resultater og problemstillinger sendes til kommentering hos
leverandørerne. Herefter følger en høringsfase, hvor Ældre- og/eller Handicaprådet
høres. Tilsynets resultater, leverandørers kommentarer samt høringssvar sendes til
politisk behandling, hvorefter Kontrakt- og Tilsynsenheden følger op på de politisk
trufne beslutninger.
Revidering af tilsynspolitikken
Ultimo 2015 revideres tilsynspolitikken på baggrund af erfaringer og resultater af
tilsynspolitikken i 2015, samt beslutninger om serviceniveau og kvalitetsstandard for
2015. Den potentielt ændrede tilsynspolitik forelægges Socialudvalget til godkendelse
og offentliggøres senest ved udgangen af 2015.
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