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1.

Tilgængeligheds-App til Frederikshavn kommunes

borgere/turister
Sagsfremstilling
På Handicaprådets møde den 24.8.2015 blev en ”Tilgængeligheds”-app
demonstreret af
Nicoline Egsgaard Pedersen, Oplevelsesdesigner fra TANKEGANG. Medlemmer af
Tilgængelighedsudvalget deltog under demonstrationen.
Tilgængeligheds-app’en er udarbejdet til Køge Kommune af TANKEGANG.DK.

Åben sag
Sagsnr: 15/22642
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SOU

TANKEGANG skriver om app’en:
- Hvis du sidder i kørestol eller blot er dårligt gående, er det guld værd at vide, hvor
du kan parkere tæt på centrum, og hvor i gågaden du finder butikker og
restauranter, der er tilgængelige for handicappede. Den service tilbyder Køge
Kommune nu til både turister og fastboende i kommunen.
På en ny app ’Godt på vej’ til mobilen kan den gangbesværede let og hurtigt finde
handicapparkeringspladser, handicaptoiletter og butikker uden trapper og høje
dørtrin. Rigtig mange mennesker har i dag en smartphone med i lommen eller
tasken, og den lille lommecomputer er derfor en oplagt platform til hurtig
information, når vi er på farten.
’Godt på vej’ er en web-app, som er uafhængig af enhedens styresystem, og den
fungerer både på smartphones og tablets. Når du søger på en kategori, dukker et
kort op på skærmen med de nærmeste steder og afstanden til dem. Klikker du på et
af stederne, får du yderligere oplysninger og en kørevejledning. Appen har desuden
en infoknap med generel information om tilgængelighed i Køge Kommune.
Du henter ’Godt på vej’ her:
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.tankegang.koege
https://itunes.apple.com/dk/app/godt-pa-vej/id1006631665?mt=8

Handicaprådet/Tilgængelighedsudvalget syntes det ville være et superfint tilbud til
Frederikshavn Kommunes borgere/turister, men har ikke den økonomi, der skal til.
Jørgen Tousgaard lovede at sørge for, at Socialudvalget tager punktet op i et
kommende møde.
Nicoline Egsgaard Pedersen, TANKEGANG kommer til stede kl. 15.15.
Indstilling
Direktøren for Social- og Sundhedsområdet indstiller til drøftelse.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Drøftet. Administrationen er bedt om at komme med et oplæg vedr. økonomi.
Fraværende: Irene Hjortshøj
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2.

Orientering om infektionshygiejne

Sagsfremstilling
I det følgende gives en generel orientering om hvordan vi i Frederikshavn
Kommune håndterer arbejdet med infektionshygiejne - altså at undgå smitte med
infektioner. Det opleves at få en stadig stigende indflydelse på det daglige arbejde,
i kraft af at antallet af resistente bakterier stiger. Der er et særligt fokus på
infektionerne MRSA, Clostridium difficile (CD027), norovirus (Roskildesyge) og
ESBL.

Åben sag
Sagsnr: 15/18499
Forvaltning: CSP
Sbh: mank
Besl. komp: SOU

Definition af hygiejne
Hygiejne beskriver en renhedstilstand, og begrebet hygiejne signalerer fremme af
renhed, forebyggelse af sygdom og forurening samt hindring af smitteoverførsel.
Organisering af arbejdet med infektionshygiejne
I Frederikshavn Kommune er arbejdet med infektionshygiejne organiseret i
Sundhedsberedskabsledelsen. I hele organisationen udpeges der
hygiejnekontaktpersoner. Kontaktpersonerne får tilbudt en dags undervisning i
infektionshygiejne og efterfølgende temamøder.
Samarbejdsaftale med Region Nordjylland
Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Region Nordjylland på
infektionshygiejneområdet, med virkning fra 1. oktober 2013, med genforhandling
medio 2017. Aftalen omfatter hele Kommunen, og der er et godt samarbejde med
vores kontaktperson i Infektionshygiejnen.
Aftalen indebærer, at vi kan anvende Regionens infektionshygiejnekompetencer og
ressourcer, og vi bruger den primært til:


Faste møder i HygiejneKoordinationsUdvalget (HKU) - ca. 4 gange om året



Undervisning af ansatte hos Frederikshavn Kommune - ca. 2-4 gange om
året



Telefonisk kontakt til hygiejnesygeplejersken angående akutte borgersager.



Besøg på alle boenheden, plejecentre, institutioner, hjemme- og
sygeplejegrupper

Qua vores samarbejdsaftale med Regionen, sikrer vi også at Frederikshavn
Kommune overholder anbefalingerne i Forebyggelsespakken om Hygiejne.
Arbejdet med infektionshygiejne
Hvert år udarbejdes en årsrapport og handlingsplan for det følgende år. I
årsrapporten for 2014 fremgår det bl.a. at der udarbejdet en hygiejnepolitik for
Frederikshavn Kommune (se bilag 1), at alle plejecentrene er og hele handicap- og
psykiatriområdet er gennemgået. Efter besøget har lederen og
hygiejnekontaktpersonen modtaget en skriftlig rapport med anbefalinger til
forbedringer af hygiejnen.
Der er udarbejdet og implementeret retningslinjer på en række områder.
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I handlingsplanen for 2015 fremgår det bl.a. at der skal være et fortsat fokus på
håndhygiejne på handicap- og psykiatriområdet og at der skal foretages en
hygiejnisk gennemgang og undervisning på hjælpemiddelområdet og i
Hjemmeplejen.
Der kan ses mere i bilag 2 ”Frederikshavn Kommune Årsrapport 2014
Handlingsplan 2015”.
På Socialudvalgsmødet d. 4. november vil Frederikshavn Kommunes
kontaktperson fra Infektionshygiejnen i Region Nordjylland og Center for Sundhed
og Plejes arbejdsmiljøkonsulent give en mere omfattende orientering om arbejdet
med infektionshygiejne.
Indstilling
Socialdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 26. oktober 2015
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved Bruus. I stedet mødte Birte
Pedersen og Dorthe Smidt.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
Frederikshavn Kommunes Hygiejnepolitik 2014 (dok.nr.167483/15)
Infektionshygiejne Årsrapport 2014 Handlingsplan 2015 (dok.nr.167488/15)
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3.

GPS til demente

Sagsfremstilling
I det følgende gives svar på de spørgsmål omkring borgere med demens og GPS
foranstaltninger, som Ældrerådet har ønsket en nærmere redegørelse for.

Åben sag
Sagsnr: 15/27884
Forvaltning: CSP
Sbh: mank
Besl. komp: Ældrerådet

På Ældrerådsmødet d. 26. oktober vil ledende demenskoordinator Aase Hyldgaard
deltage i punktet, for at give en nærmere uddybning og eksempler.
Hvad er det juridiske grundlag for at en borger kan bære en GPS på sig?
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm eller
pejlesystemer for en person i en afgrænset periode jf. Servicelovens (SEL) § 125,
når;
1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig
selv eller andre for at lide personskade
2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet, for at afværge denne risiko.
For borgere, hvor den nedsatte psykiske funktionsevne er en konsekvens af en
erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, for eksempel demens, kan det
være vanskeligt at opnå et informeret samtykke. Tilstanden vil over tid ikke
forbedres grundet sygdommens fremadskridende karakter. I disse situationer kan
der anvendes personlige alarm- eller pejlesystemer uden forudgående
myndighedsafgørelse, hvis ikke den pågældende direkte modsætter sig
anvendelsen.
Et alarm- eller pejlesystem kan medvirke til, at en borger kan findes, inden
vedkommende kommer til skade. Formålet er ikke at overvåge den pågældende,
men at medvirke til, at borgeren kan opretholde sin bevægelsesfrihed samtidig med
at det bliver muligt at forhindre, at den pågældende forvilder sig bort og udsætter
sig selv for skade.
Modsætter en borger sig at bære et personligt alarm- eller pejlesystem, vil en
eventuel afgørelse om, at pågældende alligevel skal bære systemet, kræve en
myndighedsafgørelse af kommunalbestyrelsen. For at træffe denne afgørelse skal
der foreligge fornøden dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen
i SEL § 125, stk. 2, og for den indsats, der i øvrigt udøves. Det er muligt at gøre
tilladelsen tidsubegrænset, men det er dog vigtigt at være opmærksom på, om
betingelserne for tilladelsen til stadighed er til stede.

Visitation til GPS
Jf. Frederikshavn Kommunes ”procedure for ansøgning om tiltag i forhold til
magtanvendelsesloven” (bilag 1), så foregår al visitation til GPS via Kommunens
demenskoordinatorer. I sagsbehandlingen vurderes den enkelte ansøgning imod
SEL § 125.
Det forholder sig således, at der sjældent vedrørende demente borgere træffes en
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egentlig myndighedsafgørelse af demenskoordinatorerne, idet der jf. SEL § 125
stk. 2 gælder, at borgeren ikke behøver at kunne give et informeret samtykke, men
blot et stiltiende samtykke for at ordningen kan benyttes. I disse tilfælde bevilliger
demenskoordinatoren en GPS og sætter tiltaget i gang. Modsætter borgeren sig
tiltaget, skal der træffes en afgørelse og demenskoordinatoren sender da
henvendelsen videre til Center for Social- og Sundhedsmyndighed (CSSM), som
træffer alle afgørelser i henhold til SEL kap. 24 vedrørende magtanvendelser.
Herunder også afgørelser vedrørende GPS foranstaltninger. Dermed træffer CSSM
kun afgørelse i de sager, der vedrører borgere, der enten ikke er i målgruppen for
SEL § 125 stk. 2 eller modsætter sig brugen af en GPS foranstaltning.

Hvordan sikrer man, at GPS’er der er i brug, også virker?
Ved udlån af GPS fra Hjælpemiddelenheden, installeres GPS af Beredskabet. I
eget hjem bliver i det, i det enkelte tilfælde aftalt, om det er pårørende eller
plejepersonale der varetager den daglige drift. Disse får fornøden instruktion af
Beredskabet, der også kan kontaktes såfremt der er problemer med driften. I
plejecentre er det altid plejepersonalet der varetager den daglige drift. Nogle af
plejecentrene har egne GPS’s og udnævner selv en ansvarlig for driften.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet.

Indstilling
Socialdirektøren indstiller at Ældrerådet og Socialudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
Procedure for ansøgning om tiltag i forhold til magtanvendelsesloven (dok.nr.167972/15)
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4.

Udvikling i vikarudgifter

Sagsfremstilling
Center for Økonomi og personale har udarbejdet en opgørelse over anvendelsen af
eksterne vikarer i center for Sundhed og pleje og center for Handicap og Psykiatri.

Åben sag
Sagsnr: 15/27441
Forvaltning: CØP
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU

Opgørelsen viser udviklingen fra 2013-2015 og vil blive fremlagt og gennemgået på
mødet.
Indstilling
At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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5.

Orientering - Opsigelse af hoftepakker

Sagsfremstilling
De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgik i 2010 en aftale om at
kommunerne skulle udlåne hoftepakker til patienterne efter hofteoperationen for en
3 måneders periode. Hoftepakken var nødvendig for at patienterne kunne
overholde lægens krav om regime for at sikre, at der blev et godt resultat af
operationen (patienterne måtte ikke bøje over 90 grader ved hofteleddet). Der blev
oprettet satellitdepoter på Aktivitetscenteret Ankermedet og i Borgerservice i
Frederikshavn, hvor borgeren var selv forpligtet til at afhente samt tilbagelevere
hoftepakken.

Åben sag
Sagsnr: 15/28143
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Hoftepakken bestod af følgende hjælpemidler:


Badebænk



Toiletforhøjer



Gribetang



Skohorn



Forhøjerklodser



Artrodesepude



Strømpepåtager



Albuestokke

Regionen vurderer ikke længere at overholdelse af regimet er nødvendigt for et
godt resultat, hvorfor behov for udlån af hoftepakker bortfalder.
Som konsekvens heraf opsiges aftalen om hoftepakker pr. 1. oktober 2015.
Satellitdepoterne i forbindelse med hoftepakken i Aktivitetscenteret Ankermedet og
borgerservice i Frederikshavn nedlægges.

Hvis lægen i særlige tilfælde vurderer at en borger udskrives med et regime, vil det
fremover være som led i behandlingen, og derfor være en regional opgave at
udlevere hjælpemidler som følge af hofteoperation.
Derudover kan kommunen forvente, at der vil være flere borgere, der udskrives
med en almen genoptræningsplan, hvilket betyder at kommunen skal stille disse
hjælpemidler til rådighed som led i genoptræning f.eks. mobilitet, albuestok,
rollator, høj gangvogn eller lign. men ikke hjælpemidler som badebænk,
toiletforhøjer, gribetang som der var til rådighed i hoftepakken.
Levering af hjælpemidler, som led i almen genoptræning,vil følge gældende regler,
hvilket betyder
at kommunen er behjælpelig med at levere og afhente hjælpemidlerne på
borgerens adresse eller
at borgerne gerne selv må afhente/tilbagelevere hjælpemidlerne, hvis de
selv har mulighed for dette..
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Der kan være enkelte borgere der efter operation kan have behov for varige
hjælpemidler, eller situationen hos borgeren gør at medarbejderne har behov for
arbejdsmiljørelateret redskaber, dette vil blive vurderet konkret i
Hjælpemiddelenheden.
Sagen er sendt til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til
efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 26. oktober 2015
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved Bruus. I stedet mødte Birte
Pedersen og Dorthe Smidt.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj og Pia Karlsen.
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6.

Fastholdelse af behandlingskapacitet i Behandlingscenter

Nordenfjord
Sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede den 4. februar 2015 at tilføre det tværkommunale
misbrugsbehandlingstilbud, Behandlingscenter Nordenfjord (BCNF), 200.000 kr. til
ekstra behandlerkapacitet i 2015. Midlerne blev fundet indenfor direktørens
samlede budgetramme.

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

Baggrunden for tilførsel af midler til BCNF var en stigende efterspørgsel efter
misbrugsbehandling, som betød, at antallet af borgere i misbrugsbehandling var
steget fra 152 borgere ved udgangen af 2013 til 208 borgere ved udgangen af
2014.
Efterspørgslen efter misbrugsbehandling er fortsat i løbet af 2015, og der er derfor
behov for at tilføre midler til en ekstra behandler i de kommende år. I september
2015 er der samlet 225 borgere i misbrugsbehandling i BCNF, og heraf er 119
borgere hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. Til sammenligning var der i
december 2014 99 borgere fra Frederikshavn Kommune i behandling.
Alkohol- og stofmisbrugsbehandling er omfattet af en behandlingsgaranti, som
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 tilføre
midler til at fastholde behandlingskapaciteten.
Samarbejdsaftalen for BCNF udløber til nytår, og Socialudvalget vil til december
blive præsenteret for en ny samarbejdsaftale, som skal være gældende fra 2016 og
fremadrettet.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender tilførsel af
200.000 til fastholdelse af den nuværende behandlerkapacitet i BCNF. Midlerne
findes indenfor direktørens samlede budgetramme.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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7.

Årsrapport - Socialtilsyn Nord 2014

Sagsfremstilling
Som konsekvens af tilsynsreformen blev der med virkning fra 2014 etableret 5
tilsynsmyndigheder i Danmark. Tilsynsmyndighederne har blandt andet til opgave
at føre tilsyn med kommunale og private botilbud på det sociale område, og har
således overtaget en del af tilsynsopgaverne fra kommunerne.

Åben sag
Sagsnr: 14/5472
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

I Nordjylland varetages opgaverne af Socialtilsyn Nord, som er placeret i Hjørring
Kommune. Socialtilsyn Nord har nu udarbejdet en årsrapport for 2014, som
præsenteres for Socialudvalget. Årsrapporten indeholder data fra alle nordjyske
kommuner og for både voksenområdet og børne- og ungeområdet.
Med virkning fra 2015 bliver Socialudvalget halvårligt præsenteret for en kort
beskrivelse af indholdet af konklusionerne i de tilsynsrapporter, der er modtaget på
handicap-og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Den 2. september 2015
blev Socialudvalget præsenteret for en beskrivelse af tilsynsrapporter modtaget i
første halvdel af 2015, og der henvises til disse beskrivelser for mere specifikke
beskrivelser af rapporterne for tilbud i Frederikshavn Kommune.
Opsummering af resultaterne fra tilsynene i 2014
Ved årets udgang udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 378 og
antallet af plejefamilier 1038. Socialtilsyn Nord beretter i rapporten, at alle tilbud har
haft mindst et fysisk besøg i løbet af 2014.
I årsrapporten er tilbuddenes arbejde belyst med følgende tre fokuspunkter
vedrørende voksenområdet:


Indsatsmål



Magtanvendelse



Det juridiske grundlag for de sociale tilbud

Det er Socialtilsyn Nords oplevelse, at de fleste tilbud har en god kvalitet, når det
kommer til de udvalgte fokuspunkter. Det beskrives endvidere, at de mangler, som
Socialtilsyn Nord har fundet, for de flestes vedkommende er rettet op i dialog med
tilbuddene eller ved brug af vilkår eller påbud. Socialtilsynet har dog enkelte
bemærkninger til den generelle kvalitet i tilbuddene.
Eksempelvis vurderer Socialtilsyn Nord, at kvaliteten af de sociale tilbuds arbejde
med magtanvendelse er påvirket af, at tilbuddene ikke altid kender baggrund og
formål med magtanvendelsesreglerne. Derudover ses mangelfulde indberetninger
og retningslinjer for magtanvendelse.
I den forbindelse skal det bemærkes, at Frederikshavn Kommune har stor fokus på
magtanvendelser, hvilket også fremgår af sagsfremstilling vedrørende
magtanvendelser på Handicap- og Psykiatriområdet, der blev præsenteret for
Socialudvalget den 30. september 2015. Det kontinuerlige fokus på
magtanvendelser forventes at bidrage til at øge kvaliteten på området.
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Socialtilsyn vurderer endvidere, at kvaliteten af de juridiske forhold for sociale tilbud
er, påvirket af, at der ses en sammenblanding af tilbud oprettet efter Serviceloven
og Almenboligloven. Derudover er der oplevet uklarheder i spørgsmål om, hvorvidt
et tilbud er ét eller flere tilbud eller afdelinger.
Frederikshavn Kommune har haft en god dialog med Socialtilsyn Nord omkring
disse udfordringer, og problematikkerne er blevet løst gennem dialog med tilsynet.
Eksempelvis er Frederikshavn Kommunes botilbud, der alle er oprettet efter
almenboliglovens § 105, blevet godkendt som SEL §§ 107 eller 108 lignende tilbud.
Socialtilsyn Nord vurderer selv, at tilsynene generelt har medført en højere kvalitet i
arbejdet på tilbuddene, hvilket blandt andet kommer til udtryk i form af en øget grad
af gennemsigtighed i indsatsen overfor de borgere, der bor på tilbuddene samt
deres retssikkerhed.
Den fulde udgave af årsrapporten er vedlagt som bilag til sagen.
Sagen er sendt til orientering ved Handicaprådet

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orientering om
årsrapporten fra Socialtilsyn Nord til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 26. oktober 2015
Taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.
Fraværende: Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved Bruus. I stedet mødte Birte
Pedersen og Dorthe Smidt.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
Årsrapport - Socialtilsyn Nord - STN Årsrapport - 2014.pdf (dok.nr.124121/15)
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8.

Dagskolen Nordjylland - Ansøgning om udvidelse af pladser

Sagsfremstilling
Baggrund
Dagskolen Nordjylland ansøgte om og fik i 2013 godkendelse af et Aktivitets- og
samværstilbud til 6 borgere jf. § 104 i serviceloven. Frederikshavn Kommune er
myndighed vedr. dagtilbud jf. SEL § 104, Yderligere kan det nævnes, at Revas ApS
er tilsynsførende for Frederikshavn Kommune i forhold til de kommunale dagtilbud
på voksenområdet.

Åben sag
Sagsnr: 15/28189
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Siden dagskolen har kunnet udbyde aktivitets- og samværstilbud, har der været en
støt stigning i indskrivningen til dette tilbud, og det sidste halve år har alle 6
godkendte pladser været besatte.
Pt. har dagskolen 6 borgere, der benytter tilbuddet. De 6 borgere har alle
individuelle handleplaner i forhold til aktiviteter, samvær og timeantal.
1 borger = 9 timer/ugentligt
1 borgere = 16 timer/ugentligt
2 borger = 21 timer/ugentligt
1 borger = 22 timer/ugentligt
1 borger = 22,5 timer/ugentligt
Den enkelte borger udfylder hermed ikke en fuld plads ud på dagskolen, som er 27
timer ugentligt.
Det er dagskolens vurdering, at der kan rummes 2 borger mere i tilbuddet, idet den
enkelte borger ikke kan benytte en fuld plads. Pt. er der 18 unge tilknyttet stedet,
hvoraf de 6 er § 104 brugere. Dagskolen kan rumme cirka 25 unge mennesker.
Af denne årsag har Daghøjskolen Nordjylland henvendt sig til Frederikshavn
Kommune for at få godkendt en udvidelse med 2 pladser.

Vurdering af ansøgning
Center for Social- og Sundhedsmyndighed har gennemlæst ansøgningen fra
Dagskolen Nordjylland. Ansøgningen er vedhæftet som bilag til sagen. På denne
baggrund og med udgangspunkt i de erfaringer CSSM har med Dagskolen
Nordjylland i almindelighed, ser CSSM ingen barriere for, at ansøgningen kan
imødekommes.
Yderligere har Dagskolen Nordjylland medsendt den sidste udarbejdede
tilsynsrapport fra daværende tilsynsmyndighed GOT. Rapporten er fra den 30.
oktober 2013 og viser overordnet nogle fine konklusioner, hvad angår tilbuddets
omgang med borgeren og den generelle kvalitet i tilbuddets hjælp til de unge.
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Det skal endvidere understreges, at Frederikshavn Kommune ikke forpligter sig til
at benytte de 2 ekstra pladser, der ansøges om, men det vil udelukkende være et
tilbud, som Frederikshavn Kommune kan benytte, hvis det findes relevant.
Sagen sendes til hørring ved Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget imødekommer
ansøgningen fra Dagskolen Nordjylland om udvidelse af 2 pladser til en ramme på
8 pladser. Dog med den bemærkning, at Frederikshavn Kommune ikke forpligter
sig til at benytte de 2 ekstra pladser ved Dagskolen Nordjylland.

Beslutning Handicaprådet den 26. oktober 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved Bruus. I stedet mødte Birte
Pedersen og Dorthe Smidt.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
Dagskolen Nordjylland - Godkendelse af § 104 registrering 2013.pdf (dok.nr.167076/15)
Angsøg ning om flere pladser i forhold til § 104.pdf (dok.nr.169380/15)
Tilsynsrapport Dagskolen Nordjylland aktivitets og samværstilbud 2013.pdf (dok.nr.169377/15)
§ 104 Årsregnskab 2014.pdf (dok.nr.169378/15)
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9.

Afvikling af tilbageværende midler fra de nedlagte bruger-

og pårørenderåd
Sagsfremstilling
I forbindelse med at bruger- og pårørenderådet i område Midt er blevet nedlagt,
ønsker det afgåede råd at udbetale rådets resterende tilskudsmidler på 20.000 kr.
til aktiviteter og samvær til glæde for beboerne i områdets plejeboliger. Midlerne er
indestående på bankkonto.

Åben sag
Sagsnr: 15/27449
Forvaltning: CSP
Sbh: girv
Besl. komp: SOU

Beslutningen om at nedlægge bruger- og pårørenderådene, blev truffet af
Socialudvalget den 20. august 2015. Af beslutningen fremgår, at det årlige
tilskudsbeløb på 27.000 kr., der blev anvendt til rådenes arbejde, fremover
”fordeles forholdsmæssigt mellem de 15 hold frivillige hænder, til brug for frivilligt
arbejde der kommer beboerne til gode, og administreres af plejecenterlederne”.
På baggrund af henvendelsen fra Midt foreslås det at:


Eventuelle overskud fra de tidligere bruger- og pårørenderåd fordeles
ligeligt der, hvor rådene har dækket flere enheder. Der, hvor et råd alene
har dækket én enhed tildeles denne enhed pengene.



Overskuddene anvendes til aktiviteter, som kommer beboerne til gode, i
tråd med udvalgets tidligere beslutning.

På baggrund af henvendelsen fra Midt undersøges det, om der er overskydende
midler fra de øvrige nedlagte råd. I givet fald vil pengene blive fordelt efter det
beskedne princip og formål.
Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at:



De resterende midler fra bruger- og pårørenderådene fordeles som
foreslået.
Midlerne anvendes til aktiviteter, som kommer beboerne til gode
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Beslutning Ældrerådet den 26. oktober 2015
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling.
Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
Ophør af Bruger- og pårørenderådet område Midt (dok.nr.163553/15)
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10. Indsatser i 2016 for ældrepuljemidler på Socialudvalgets
område
Sagsfremstilling
Fra 1. januar 2016 overgår projekterne for Ældrepuljemidlerne til at være
driftsopgaver.
I det følgende beskrives overordnet hvordan de 6 projekter/indsatser på
Socialudvalgets område vil overgå til driften, med samlet 7,9 mio. kr.. Det drejer sig
om:
Hverdagsrehabilitering på de somatiske plejehjem (Optur)
Demensprojektet
Kastaniegården
Tilskud til indkøbsordning
Alm. takst til Servicelovens § 85 borgere med mere end 40 visiterede
timer pr uge,
Pulje til ”de allersvageste”

Åben sag
Sagsnr: 15/27888
Forvaltning: CSP
Sbh: mank
Besl. komp: SOU

A)

Hverdagsrehabilitering i de somatiske plejeboliger og i hjemmeplejen
- 1,9 mio. kr.
Projekt Optur startede medio 2014, og ønskes videreført i alm. drift som
hverdagsrehabilitering på de somatiske plejehjem. Det overordnede formål med
indsatserne er at øge selvstændigheden, aktivitetsniveauet og livskvaliteten hos
beboere i Kommunens somatiske plejeboliger. Desuden bibeholdes de ekstra
midler til Længst Muligt i Eget Liv, da de private leverandører pr. 1.10.2015 er
blevet leverandør af hverdagsrehabilitering og hermed inkluderes på området.
Der er 3 hovedindsatser; tværfaglig rehabiliterende indsats og faldforebyggelse i
somatiske plejeboliger og Længst Muligt i Eget Liv (hjemmeplejen).

1. Tværfaglig hverdagsrehabilitering i de somatiske plejeboliger
Alle ny-indflyttede beboere i de somatiske plejeboliger tilbydes et tværfagligt
hverdagsrehabiliteringsforløb. Dette opstartes med en fokussamtale i beboerens
eget hjem forud for indflytningen. Det tværfaglige personale i Optur samarbejder
herefter tæt med beboeren og plejepersonalet om udførelsen af handleplanen
for rehabiliteringsforløbet. I 2015 har Optur i de første 10 måneder gennemført 45
forløb. På den bagrund forventes der min. 54 forløb pr. år, idet
udskiftningsfrekvensen i plejeboligerne er stigende.
For at understøtte plejepersonalet i at implementere den rehabiliterende tilgang i
hverdagen på plejecentrene vil personalet i Optur have skiftende opfølgende 3- 4
mdrs. fokusforløb på alle kommunes plejecentrene.
Herunder vil der ud over hverdagsrehabiliteringen være særlig fokus
på understøttelsen af afprøvning af nye hjælpemidler/teknologiske løsninger, som
kan forbedre beboermes selvstændighed og plejepersonalets arbejdsmiljø.
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På baggrund af de gode erfaringer med det øgede samarbejde med de frivillige i
plejeboligerne, ønskes dette forsat styrket. Optur vil sammen med
plejecenterlederne blive facilitator for dette samarbejde. Formålet er at få en mere
systematisk tilgang til arbejdet med frivillige, for hermed at øge beboernes
muligheder og livskvalitet, ved at kunne udføre og deltage i flere aktiviteter på
plejecentrene og i lokalsamfundet.

2. Faldforebyggende
Formålet er at igangsætte flere indsatser på tværs af Center for Sundhed og Pleje,
som kan forebygge fald. Det kan medføre store menneskelige omkostninger, for
den borger der er faldet. I 2015 har der i gennemsnit været 10 fald om måneden,
som kræver hjælp fra Beredskabet. Udgiften til dette udgør fra januar-september
2015 90.000 kr.
Holdtræningen med faldforebyggende træning skal udbredes til alle aktivitets- og
plejecentre i Kommunen. Fokus skal være på de svageste borgere, der ikke er
tilknyttet Sundhedscentrenes balancehold.
Rollator/kørestolstjek skal udbredes til alle aktivitetscentre og plejecentre i
Kommunen, hvilket skal foretages systematisk flere gange om året.
Det ønskes at oprette et permanent faldteam, som består af forskellige fagfolk. Der
udvælges fysioterapeuter, nøglepersoner fra plejepersonalet og sygeplejersker der
dækker alle borgere i Center for Sundhed og Plejes regi.
Det ønskes at etablere en fast tværfaglig arbejdsgruppe, hvor alle faggrupper er
repræsenteret), som udvikler på værktøjerne til faldforebyggelse og arrangerer den
årlige temadag i sammenhæng med triage (system med farvekoder der anvendes
af plejepersonalet både i plejeboligerne og Hjemmeplejen)
Igangsættelse af et digitaliseringsprojekt i Hjemmeplejen. Et projekt i samarbejde
med Hjørring Kommune, hvor borgere med brud skal træne i eget hjem med en
trænings APP i 12 uger, for hurtigere at kunne blive selvhjulpen, og dermed kan der
reduceres i udgiften til hjemmepleje og medfinansiering.

3. Længst Muligt i Eget Liv
Formålet med Længst Muligt i Eget Liv (LMIEL) er at hverdagsrehabilitere borgere i
Hjemmeplejen med henblik på at borgeren genvinder størst mulig selvhjulpenhed.
Fra 1.1.2015 blev det lovpligtigt at tilbyde borgerne et hverdagsrehabiliteringsforløb
ved henvendelse om pleje og praktisk hjælp. LMIEL er den fysio- og
ergoterapeutiske del af disse rehabiliteringsforløb som udføres af hjemmeplejen. I
forbindelse med ældrepuljen blev denne indsats styrket med en ergoterapeut og en
fysioterapeut. Fra 1.10.2015 er der tilført yderligere opgaver til LMIEL, i forbindelse
med at Kommunen har indført frit valg på hverdagsrehabilitering, idet Kommunens
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3 private leverandører af hjemmepleje hermed er blevet nye samarbejdspartnere
for LMIEL. LMIEL skal desuden stå for oplæring og vejledning i at udføre
hverdagsrehabilitering, til nyt plejepersonale (hjemmetrænere) hos både den
kommunale og de private leverandører.
Fremtidig drift
De indsatser der er beskrevet ovenfor omkring hverdagsrehabilitering ønskes
videreført i alm. drift fra 2016 svarende til en årlig udgift på 1,9 mio. kr.

B)

Demensprojektet - 1,7 mio. kr.

Projektet startede medio 2014. Det overordnede formål er at forbedre livskvalitet
hos borgere med demens. Projektet har arbejdet med nedenstående borgerfokus,
baseret på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for
behandling og pleje af borgere med demens. Projektets indsats ønskes fortsat i
alm. drift. Når de nye nationale handlingsplan for demens skal implementeres,
forventes det at tiltagene i demensprojektet tilpasses handlingsplanen.
Der er 2 hovedindsatser i projektet; systematiseret udredning af somatiske
sygdomme, smerte og fald og intensiv stimulering og fysisk træning.

1. Systematiseret udredning af somatiske sygdomme, smerte og fald
hos borgere med demens i hele kommunen
Der er udformet procedurer for dette som implementeres ved undervisning af
plejepersonalet fra september 2015 og kontinuerligt fremover, således borgere med
demens hurtigt bliver udredt og får korrekt behandling og derved undgår
unødvendige gener og indlæggelser.
Der er etableret depot for hoftebeskyttere og lavet procedure for 3 måneders udlån,
så borgere kan afprøve hoftebeskyttere som forebyggelse af hoftebrud. Dette
gælder alle borgere i Kommunen, ikke kun borgere med demens.

2. Intensiv stimulering af beboere i demensplejeboligerne og daghjem
for borgere med demens ved hjælp af terapeutiske behandlingsvinkler
og fysisk træning integreret i et styrket samarbejde med frivillige
Der er ansat fagpersonale samt koordinator til behandling af borgere og vejledning
af plejepersonale. Den terapeutiske indsats og vejledning med fokus på den
særlige tilgang, som der er behov for hos borgere med demenssygdomme er
efterspurgt. Målgruppen er derfor i efteråret 2015 udvidet til også at gælde borgere
på aflastning, samt borgere i somatiske plejeboliger. I 2016 vil målgruppen kunne
udvides yderligere til at omfatte alle borgere med demens uanset bopæl, dvs. også
borgere i eget hjem. Dette vil have en meget stor forebyggende effekt ift at
borgerne og de pårørende klarer sig bedre – og længere i eget hjem, samt give god
kontinuitet i den periode, hvor borgerne med demens får behov for at flytte i
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plejebolig.
I samarbejde med frivillige musikere og seniordansere, er der udviklet et koncept
for dansegrupper som genoptræning og vedligeholdelsestræning. Det dækker p.t. 8
demensafsnit og nogle få somatiske afsnit. Det er en meget populær træningsform
blandt beboerne. Det forventes, at der dokumenteres resultater af
træningsindsatsen mht. til deltagernes gang og balancefunktion, i april 2016.
Konceptet kan derefter udbredes til borgere i alle demensafsnit og daghjem, men
også videreudvikles til borgere i somatiske plejeboliger.
I samarbejde med Optur og Frivillige hænder, er der arbejdet med hvordan frivillige
medarbejdere kan indgå i værdiskabelse for beboerne på plejecentrene. Der er
etableret kontakt med frivillige organisationer og dette medfører resultater i form af
gode oplevelser for beboerne. Dette samarbejde kan vedligeholdes og udvikles til
at omfatte alle borgere med demens, også i eget hjem.
Fremtidig drift
Udvidelsen svarer til det omfang der er udvidet med i projektperioden, og det er et
vigtigt omdrejningspunkt og base for den videre udvikling af demensområdet, med
hensyn til den nye nationale handleplan for demens. I den forventes der, at komme
øget fokus på træning og forebyggelse især det tidlige stadie af demens samt på
opkvalificering af det personale, der skal varetage omsorgen for borgere med
demens i det middelsvære og svære stadie af en demenssygdom.

C) Kastaniegården - 1,5 mio. kr.
I relation til de nye sundhedsaftaler og den samfundsmæssige udvikling, er det
væsentligt, at indsatsen på Kastaniegården overgår til drift fra 2016.
Det er vigtigt at processen med at tilpasse Kastaniegården til de fornødne krav
fortsættes, således at der kan varetages kvalificeret behandling af borgerne.
Sygehusene udskriver borgere tidligt i deres behandlings og plejeforløb, og
samtidig skal vi have langt større fokus på den forebyggende indsats. Det er især
personalets sygeplejefaglige kompetencer og den brede faglighed der skal styrkes,
for at kunne varetage den nuværende og kommende mangeartede komplekse
sygeplejeopgaver.
Udgiften til dette udgør årligt 1,5 mio. kr.

D) Tilskud til indkøbsordning - 0,75 mio. kr.
Der er i dag en udfordring i, at udbringningen af varer til borgere der er visiteret til
indkøbsordningen jf. Servicelovens § 83, ikke dækkes af den visiterede tid/indtægt.
En beregning viser, at udgiften til dette i 2014 var på ca. 0,750 mio. kr.
Det foreslås en driftsmodel, hvor Center for Social- og Sundhedsmyndighed
automatisk udbetaler 50 kr. til leverandøren af hjemmepleje pr. udbringning af varer
til borgere der er visiteret til indkøb.

E) Alm. takst til Servicelovens § 85 borgere med mere end 40 visiterede
timer pr uge - 0,5 mio. kr.
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I dag er det således, at der ikke afregnes den fulde timetakst, hvis en borger er
visiteret til mere end 40 timer pr. uge efter Servicelovens § 85. Dette giver en
udfordring med at kunne løse opgaven for de tilstedeværende midler. Gives der
alm. takst til borgere med mere end 40 visiterede timer pr uge, vil opgaven kunne
løses for de tilstedeværende midler. Ud fra omfanget i 2014, er det beregnet, at
hvis man fjerner den differentiere takst på området, vil det koste ca. 0,525 mio. kr.
årligt.
Der foreslås derfor en driftsmodel, hvor der ikke længere differentieres i
afregningen, uanset hvor mange timer en borger er visiteret.

F) Pulje til ”de allersvageste” - 1,55 mio. kr.
Puljen på 1,55 mio. kr. der henhører under Direktørens område. Puljen anvendes til
indsatser og opgaver, fx kan der anvendes midler til udadreagerende demente
borgere og særligt plejekrævende beboere på plejecentre.

Indstilling
Socialdirektøren indstiller at Socialudvalget drøfter oplægget til fordeling af
Ældrepuljemidlerne på Socialudvalgets område, de i alt 7,9 mio. kr., overgår til drift
med følgende fordeling:
A)

Kr. 1,9 mio

driften af hverdagsrehabilitering i plejeboliger,
faldforebyggelse og
Længst Muligt i eget Liv

B)
C)
D)
E)

Kr. 1,7 mio.
Kr. 1,5 mio.
Kr. 0,75 mio.
Kr. 0,5 mio.

driften af indsatser på demensområdet
opkvalificering af Kastaniegården
tilskud til Indkøbsordningen jf. Servicelovens § 83
alm. takst til Servicelovens § 85 borgere med mere
end 40 visiterede timer pr. uge

F)

Kr. 1,55 mio.

pulje til ”de allersvageste”

Og, at forslaget sendes til høring i CenterMED Sundhed og Pleje, Ældreråd og
Handicapråd inden Socialudvalget træffer endelig beslutning om anvendelse af sin
andel af Ældrepuljemidlerne svarende til 7,9 mio. kr.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Sagen sendes i høring inden endelig beslutning træffes.
Sagen følges tæt via evaluering.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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11. Godkendelse af deltagelse i projekt vedrørende
forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom
Sagsfremstilling
Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune har, sammen med syv andre nordjyske
kommuner og Region Nordjylland, udarbejdet en ansøgning til satspuljen
”Forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom”.

Åben sag
Sagsnr: 15/28657
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

Der er afsat 5,9 mio. kr. til puljen i 2016, som kan søges af landets regioner i
samarbejde med flere af regionens kommuner. Ansøgerne kan forvente svar i løbet
af november 2015.
Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet fremlægges for Socialudvalget til
godkendelse allerede nu, så projektet kan startes op til januar 2016, hvis midlerne
bevilges af Socialstyrelsen.

Om satspuljen
Formålet med satspuljen ”Forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom” er
at understøtte kommuner og regioner i udarbejdelsen af forløbsprogrammer for
specifikke målgrupper indenfor psykiatrien.
Forløbsprogrammer er kendt fra sundhedsområdet, og er en beskrivelse af den
samlede indsats i forhold til en given målgruppe af borgere samt en præcis
beskrivelse af opgavefordelingen mellem alle involverede parter.
Forløbsprogrammet i projektet skal udarbejdes med afsæt i en generel model for
forløbsprogrammer, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Modellen er en skabelon,
som kommuner og regioner kan tage udgangspunkt i, og den er udarbejdet, så den
kan tilpasses lokale forhold og specifikke målgrupper.

Region Nordjyllands ansøgning til puljen
I ansøgningen til satspuljen har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner
valgt at beskrive et projekt, som retter sig mod borgere med bipolar affektiv
sindslidelse (tidligere kaldet maniodepressiv psykose). Det er endvidere valgt, at
projektet skal rette sig mod borgere i alderen 18 til 40 år.
Formålet med projektet er at skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for
mennesker med psykiske lidelser på tværs af region, praksissektor og kommuner
og på tværs af sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.
Formålet skal opnås gennem udvikling af et systematisk lokalt forløbsprogram, hvor
der blandt andet skal udarbejdes retningslinjer for, hvordan region, kommuner og
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praksissektoren samarbejder. Der lægges vægt på, at der udvikles en ramme for
samarbejdet, som med mindre justeringer kan anvendes til forløbsprogram i forhold
til andre relevante målgrupper.
I ansøgningen fra Region Nordjylland ansøges der om 1,9 mio. kr. fra satspuljen.
Derudover skal regionen og de deltagende kommuner bidrage med en
medfinansiering. For kommunerne er finansieringen på samlet cirka 214.000 kr.
årligt fordelt på befolkningsgrundlag.
Størstedelen af midlerne bidrages gennem frikøb af medarbejdere og ledere til
kompetenceudvikling og vidensdeling. Der er endnu ikke et præcist overblik over
projektets økonomi, men den kommunale medfinansiering i Frederikshavn
Kommune vil findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.
Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender
Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet, såfremt ansøgningen om midler
imødekommes af Socialstyrelsen.

Beslutning i Handicaprådet den 28. oktober 2015
Handicaprådet anser Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet, som et løft
på området.
Udbygning af kompetencer og efteruddannelse ser Handicaprådet generelt som
væsentligt
for, at Frederikshavn Kommune kan opretholde sit høje niveau på handicap- og
psykiatriområdet. Handicaprådet anbefaler derfor deltagelsen i projektet.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Irene Hjortshøj og Helle Madsen

Bilag
Ansøgning vedr. forløbsprogram for borgere med bipolar affektiv lidelse.pdf (dok.nr.176617/15)
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12. Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015
Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt
over Frederikshavn Kommune.

Åben sag
Sagsnr: 15/2351
Forvaltning: CØP
Sbh: hewa
Besl. komp: SOU

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede
fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli
2015 vist pr. måned.
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom,
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær,
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk
sygdom (§ 56)).
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste”
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers
vedkommende ikke er registret i systemet.
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret
under de respektive centre.
Indstilling
Det indstilles, at statistikken tages til efterretning.
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. oktober 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen
Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.
Beslutning Teknisk Udvalg den 19. oktober 2015
Afbud: Flemming Rasmussen
Indstillingen tiltrædes.
Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
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Taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj og Helle Madsen.

Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 13192215_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)
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13. Leasing - Genbrugshjælpemidler
Beslutning Ældrerådet den 26. oktober 2015
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter Social- og Sundhedsdirektørens indstilling om at indgå
leasingaftale med rentemodel 1 – variabel rente.

Lukket sag
Sagsnr: 15/28161
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: ØU

Beslutning Handicaprådet den 26. oktober 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved Bruus. I stedet
mødte Birte Pedersen og Dorthe Smidt.

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Indstillingen anbefales.
Fraværende: Irene Hjortshøj og Helle Madsen.
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14. Formanden orienterer

Lukket sag

Beslutning Socialudvalget den 4. november 2015
Taget til efterretning.

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

Fraværende: Irene Hjortshøj.
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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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Bilag: 2.1. Frederikshavn Kommunes Hygiejnepolitik 2014
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 04. november 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 167483/15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE
INFEKTIONSHYGIEJNE
_______________________________________________________________________________________

Infektionshygiejne
Politik
Formål og mål
Frederikshavn Kommune ønsker, at alle kommunale medarbejdere skal arbejde sundhedsfremmende og
forebyggende for derigennem at reducere infektions- og smitterisikoen for kommunens borgere og
pårørende, kommunens medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.
Vi ønsker at højne og fastholde et allerede højt infektionshygiejnisk niveau i Frederikshavn kommunes
områder.
Målet er, at alt relevant personale får viden og forståelse for de infektionshygiejniske grundprincipper
herunder håndhygiejne, uniformshygiejne og generelle og specielle infektionshygiejniske retningslinjer.
At alt øvrigt personale får viden om, hvor de kan søge hjælp ved specielle infektionshygiejniske
problemstillinger herunder forholdsregler ved særligt smitsomme infektionssygdomme.
Gennemførsel af politikken skal resultere i et lavere fravær blandt personalet som følge af færre
infektionssygdomme, der pådrages på arbejdsstedet.
For elever på skoler, børn i institutioner og dagpleje skal politikken forebygge smittespredning med
infektionssygdomme og dermed give færre sygedage for det enkelte barn.
For kommunens særligt sårbare borgere skal politikken forebygge smitte med infektionssygdomme og
herigennem medvirke til færre indlæggelser. Det skal sikres, at der sker en korrekt håndtering af sygdomme
på baggrund af multiresistente bakterier, således der ikke forekommer smittespredning på plejecentre og i
botilbud.
Målene nås ved at kompetenceudvikle hygiejnekontaktpersoner, der i samarbejde med Region
Nordjyllands hygiejnesygeplejerske medvirker til at implementere infektionshygiejniske retningslinjer.
Politikken bygger på principperne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Hygiejne, 2012.
Ansvar:
Sundhedsberedskabsledelsen

Organisering af Infektionshygiejne
Beskrivelse
Infektionshygiejne knyttes organisatorisk til Sundhedsberedskabet og dermed til
Sundhedsberedskabsledelsen.
Til varetagelse af det daglige arbejde og koordineringen af infektionshygiejniske indsatser er der oprettet et
hygiejnekoordinationsudvalg. Hygiejnekoordinationsudvalget mødes 4 gange årligt og beslutninger herfra
offentliggørelse på Intranettets site, Infektionshygiejne.

Dokument nr.:

Udarbejdet af: Hygiejnekoordinationsudvalget

Versionsnr.: 2
Udarbejdet d.: juni 2014
Dokumentnavn: Politik for Infektionshygiejne

Godkendt af: Sundhedsberedskabsledelsen
Gælder for: Frederikshavn Kommune
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE
INFEKTIONSHYGIEJNE
_______________________________________________________________________________________
Udvalget består af hygiejnesygeplejerske fra Region Nordjylland, områdeleder fra Sundhed & Ældre,
medarbejderrepræsentant fra Psykiatriområdet, repræsentant fra sundhedsplejen, arbejdsmiljøkoordinator
fra Handicap og Psykiatri samt arbejdsmiljøkonsulent fra Sundhed og Ældre.
Hygiejneretningslinjer
Hygiejnesygeplejerske udarbejder infektionshygiejniske retningslinjer.
Retningslinjerne foreligges Hygiejnekoordinationsudvalget.
Hvis retningslinjerne indebærer økonomisk merudgift, godkendes de i Sundhedsberedskabsledelsen.
Er der ikke forbundet merudgift med gennemførelsen af en retningslinje, godkendes den i
koordinationsudvalget.
Når retningslinjen er godkendt, offentliggøres den på intranettets site Infektionshygiejne.
Hygiejnekontaktpersoner:
Som samarbejdspartnere for hygiejnekoordinationsudvalget er der udpeget en række
hygiejnekontaktpersoner i relevante centre som Center for Sundhed & Ældre, Center for Handicap &
Psykiatri, Center for Familie og Center for Social- og Sundhedsmyndighed.
o
o
o
o
o
o
o
o

Center for Sundhed & Ældre udpeger kontaktpersoner på hvert plejecenter og i alle udekørende
sygeplejegrupper. Desuden er alle relevante AMR/K hygiejnekontaktpersoner.
Center for Handicap & Psykiatri udpeger kontaktpersoner på hver institution og bosted samt i
Misbrugsafdelingen.
Alle sundhedsplejersker er kontaktpersoner.
Skolesundhedsplejersker er kontaktpersoner for skolerne.
Center for Dag- & Fritidstilbud udpeger hygiejnekontaktpersoner som virker for institutionerne.
Center for Ungeenheden udpeger en eller flere hygiejnekontaktpersoner.
Center for Social- og Sundhedsmyndighed udpeger minimum én kontaktperson.
Øvrige centre og afdelinger kan udpege en kontaktperson, hvis det findes relevant.

På Intranettes site om Infektionshygiejne findes lister over alle hygiejnekontaktpersoner.
Hygiejnekontaktpersoner udpeges af nærmeste leder og referer til de enkelte institutioners ledelse (egen
ledelse) og er bindeled mellem institutionen og Infektionshygiejnen.
Hygiejnekontaktpersonen medvirker til:
o At retningslinjerne for infektionshygiejne kendes og efterleves.
o At den hygiejniske kvalitet løbende forbedres ved at sikre, at forholdsregler om hygiejne
indarbejdes i de daglige rutiner i samarbejde med institutionernes ledelse og Infektionshygiejnen.
o At øge opmærksomheden på evt. hygiejniske problemstillinger, sådan hygiejnebrist eller risiko for
det opdages i tide.
Dokument nr.:

Udarbejdet af: Hygiejnekoordinationsudvalget

Versionsnr.: 2
Udarbejdet d.: juni 2014
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE
INFEKTIONSHYGIEJNE
_______________________________________________________________________________________
Hygiejnekontaktpersonen skal deltage i én dags undervisning om infektionshygiejne ved
Hygiejnesygeplejersken. Kontaktpersonen skal desuden have mulighed for at deltage i et årligt 2-3 timers
temamøde om aktuelle hygiejniske problemstillinger (f.eks. urinsvejsinfektioner, sår o. lign.).
Undervisningen tager udgangspunkt i ”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om nøglepersoner i
infektionshygiejne indenfor det sundhedsfaglige område 2012”.
For øvrige centre udpeges der i hvert center minimum én kontaktperson som modtager 3-4 timers
undervisning i viden om smitteveje, afbrydelse af smittekæder, håndhygiejne og viden om Frederikshavn
Kommunes Hygiejnepolitik.
Infektionshygiejnisk rådgivning
Via kontrakt mellem Region Nordjylland og Frederikshavn kommune indgået d. 1. oktober 2013, er der
adgang til rådgivning om infektionshygiejne ved hygiejnesygeplejerske.
Handleplan og årsrapport
Hygiejnekoordinationsudvalget udarbejder handleplan for indsatsområder og årsrapport for gennemførte
indsatser. Årsrapporten godkendes i Sundhedsberedskabsledelsen.
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Bilag: 2.2. Infektionshygiejne Årsrapport 2014 Handlingsplan 2015
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 04. november 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 167488/15

Frederikshavn kommune
Årsrapport 2014
Handlingsplan 2015

Infektionshygiejnen
Hobrovej 42A
9000 Aalborg
Tlf. 97 66 50 00
birgitte.pedersen@rn.dk
[Udgivelsesdato]

Årsrapport
Hygiejne Koordinations Udvalget (HKU)
Hygiejne koordinationsudvalget kom godt i gang med arbejdet, vi har mødtes 4 gange og har
primært arbejdet med hygiejnepolitikken, men vi har også arbejdet med og godkendt flere retningslinjer.
I HKU deltager arbejdsmiljøkonsulent Anni Lykke Birkving fra Sundhed/Ældre, distriktsleder Birgitte Kvist fra Sundhed/Ældre, sundhedsplejerske Tina Buchhave fra Sundhedstjenesten arbejdsmiljøkoordinator Palle Jensen fra Handicap/Psykiatri, sygeplejerske Elisabeth Andersen,
Handicap/Psykiatri. Samt hygiejnesygeplejerske Birgitte Pedersen og overassistent Lisa Poulsen fra Infektionshygiejnen
Der har været en del personudskiftning i løbet af 2014.
Hygiejnepolitik
Er udarbejdet og er godkendt i sundhedsberedskabsledelsen.
Intranettet
For information til alle relevante medarbejdere i Frederikshavn kommune er der på Intranettet
oprettet en side, der hedder Infektionshygiejne under Personaleforhold.
Siden indeholder alle udarbejdede retningslinjer og vejledninger. Desuden er der adgang til Nyhedsbreve fra hygiejnesygeplejerske Birgitte Pedersen, referater fra møder i Hygiejnekoordinationsudvalget og lister over uddannede hygiejnekontaktpersoner. Siden giver også kontaktoplysninger til Hygiejnekoordinationsudvalget samt til hygiejnesygeplejersken.
For at synliggøre arbejdet med infektionshygiejne, er der udarbejdet et logo, som alle er velkomne til at benytte, når der er hygiejne på dagsordenen i de enkelte personalegrupper.
Uddannelse af hygiejnekontaktpersoner
Der er afholdt 7 temadage for hygiejnekontaktpersonerne i infektionshygiejne. To dage specifikt
for plejeområdet, en dag for handicap- og psykiatriområdet, en dag for alle sundhedsplejersker,
to halve dage for personale ansat i daginstitutioner og en opsamlingsdag, hvor de private leverandører havde mulighed for at deltage.
I alt har ca. 200 deltaget på en af de hele temadagene og ca. 60 har deltaget på en af de halve
temadage for daginstitutionsområdet.
Emner for alle dagene var: Generel hygiejne, mikrobiologi, håndhygiejne og specielle infektionshygiejniske forholdsregler.
Hygiejnisk gennemgang af plejecentre
Alle plejecentre er gennemgået. De emner, der blev belyst var: Håndhygiejne, arbejdsdragt, omklædningsfaciliteter, rengøring, depoter, aflastningsstuer. Plejecentrene er gennemgået sammen
med hygiejnekontaktpersonen og evt. lederen. Efter besøget har alle modtaget en skriftlig rapport med anbefalinger til forbedring af hygiejnen.
Efter gennemgangen er den samlede konklusion fremlagt for HKU.
Hygiejnisk gennemgang af hjælpemiddel depoter
For at sikre at hjælpemidler, der anvendes til smitsomme borgere, rengøres og desinficeres korrekt, besøges hjælpemiddelcentralerne i 2015.
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Gennemgang af Handicap- og Psykiatriområdet
Hele Handicap- og Psykiatriområdet er blevet gennemgået. De emner, der blev belyst, var:
Håndhygiejne herunder brug af håndsmykker og lange negle. Brug af arbejdstøj. Rengøring.
Håndtering af vasketøj. Desinfektionsmidler samt andre problemstillinger, som kom op under
besøget.
Efter besøget har lederen og hygiejnekontaktpersonen modtaget en skriftlig rapport med anbefalinger til forbedringer af hygiejnen.
Udarbejdelse og implementering af retningslinjer
Der er arbejdet med at implementere retningslinjer for smitsomme sygdomme.
Foreløbig er der udarbejdet og implementeret retningslinjer til forebyggelse af følgende smitsomme sygdomme:
! Clostridium difficile med binært toksin
! Norovirus
! MRSA
! ESBL og VRE
! Fnat.
Der er også udarbejdet en del andre retningslinjer:
! Generelt om smitsomme sygdomme
! Udbrudshåndtering
! Håndhygiejne.
Udarbejdelse af retningslinjerne er sket efter aftale med HKU og hygiejnekontaktpersonerne.
Håndhygiejne Handicap og Psykiatri
Der er sket en stor indsats til forbedring af håndhygiejnen i Handicap- og Psykiatriområdet.
Efter aftale med ledelsen er hygiejnekontaktpersonerne undervist i håndhygiejne. Der er indkøbt
4 ultraviolette lamper og creme til demonstration af håndhygiejnen. Kontaktpersonerne er alle
undervist i brugen. Der er udarbejdet en rotationsplan for lamper og creme. Ved behov har hygiejnekontaktpersonerne kunnet trække på hjælp til undervisning.
Temamøde for hygiejnekontaktpersoner
Der er afholdt et temamøde for hygiejnekontaktpersoner. Emnerne var MRSA, Ebola, tuberkulose m.m. Emnerne var valgt ud fra aktualitet.
Øvrig undervisning
Der er gennemført undervisning i smitsomme sygdomme på Kastaniegården for alt personale.
Der er gennemført undervisning for personale i håndhygiejne på flere af plejecentrene og for
personalet på del institutioner indenfor Handicap- og Psykiatriområdet.
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Handlingsplan 2015
Sundhedsplejen
Sundhedsplejen skal have ekstra fokus i løbet af foråret. Planlægges i samarbejde med Tina
Buchhave fra Sundhedstjenesten.
Der kan enten afholdes temadag for sundhedsplejerskerne alene og en for hygiejnekontaktpersoner fra institutionsområdet alene, eller der kan afholdes et fælles temamøde, hvor det er muligt at mødes over faggrænser og derigennem sikre fælles holdning til blandt andet håndtering af
syge børn og rengøring/desinfektion.
Fortsat fokus på håndhygiejne i Handicap- og Psykiatriområdet
Det skal sikres, at der sker en opfølgning af efterårets indsats på håndhygiejneområdet. Opfølgning aftales med arbejdsmiljøkoordinator Palle Jensen.
Hygiejnisk gennemgang af Hjælpemiddeldepotet og undervisning af personalet
Der er fortsat en del problemstillinger i forhold til rengøring og desinfektion af hjælpemidler fra
borgere med smitsom sygdom.
For at få problemstillingerne afklaret, besøges og gennemgås Hjælpemiddeldepotet. Det afklares, om der er tilstrækkelig beskyttelse af personalet og om de korrekte desinfektionsmidler anvendes. Ved behov tilbydes personalet undervisning i smitsomme sygdomme og håndhygiejne.
Der er udarbejdet en retningslinje om håndtering af hjælpemidler, det sikres, at denne er implementeret i organisationen. Dette gøres på flere måder, dels via hygiejnekontaktpersonerne og
dels via arbejdsmiljørepræsentanterne.
Arbejdet gennemføres i samarbejde med arbejdsmiljøkonsulent Anni Lykke Birkving.
Temamøder
Der afholdes 2 fælles temamøder for hygiejnekontaktpersonerne. Emnerne er nødvendigvis ikke
aktuelle for alle.
Forårets emne er sår og hygiejne. Efterårets emne aftales med HKU efter sommerferien.
Ved hvert temamøde vil der være gennemgang af nye retningslinjer, som skal implementeres af
hygiejnekontaktpersonerne.
Ved behov kan der afholdes temamøder, der er fagspecifikke.
Implementering af retningslinjer
Der er udarbejdet en del infektionshygiejniske retningslinjer i 2014. Det skal sikres, at disse er
implementeret i organisationen og det skal sikres, at alle ansatte ved, hvor de kan finde retningslinjerne. Dette sikres ved at gennemgå nye og eksisterende retningslinjer på temamøder for hygiejnekontaktpersoner, samt via nyhedsbreve at gøre alle opmærksom på, at retningslinjerne
findes og hvordan de findes.
Udarbejdelse af nye retningslinjer
Der skal ikke udarbejdes nye retningslinjer i samme tempo som i 2014, da det så ikke kan sikres, at de implementeres i organisationen, men det er et ønske fra HKU, at der udarbejdes retningslinje for Tuberkulose samt en retningslinje for blodbåren sygdom (HIV og hepatitis B og C).
Retningslinjerne udarbejdes og implementeres i efteråret.
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Hygiejnisk gennemgang af Hjemmeplejen
Alle plejecentre og hele Handicap- og Psykiatriområdet blev gennemgået i 2014. Det, der mangler, er en gennemgang af hjemmeplejegrupperne og sygeplejedistrikterne. Der er i alt 14 hjemmeplejegrupper og 3 sygeplejedistrikter, de besøges alle i efteråret, fokus vil være at se på de
fysiske forhold, f.eks. depoter.
Opfølgning på hygiejnekontaktperson-temadag
Der er uddannet rigtig mange hygiejnekontaktpersoner og vi må derfor forvente en vis udskiftning, ved behov afholdes en temadag for nye hygiejnekontaktpersoner i efteråret.
Tandlæge
Ved behov undervises personalet i Tandplejen i smitsom sygdom (specielt MRSA) og håndhygiejne.
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE
CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE

Procedure for
ANSØGNING OM TILTAG I FORHOLD TIL
MAGTANVENDELSESLOVEN.
Magtanvendelsesloven omfatter KUN personer, hvor der er dokumentation for
”varig nedsat psykisk funktionsevne”
Når der opstår situationer, hvor det er svært at opnå samarbejde med en borger med demens,
kontaktes demenskoordinatoren mhp. i fællesskab at drøfte nye handlemuligheder for at
undgå magtanvendelse inden denne procedure tages i anvendelse.
1. Personalet udfylder specialarket ”Ansøgning om godkendelse af magtanvendelse” i den elektroniske
journal og sender advis til demenskoordinatoren.
2. Demenskoordinatoren vurderer og sikrer at der er tilstrækkelig dokumentation af
a. borgerens nedsatte psykiske funktionsniveau
b. problemstillingen i forhold til risiko for personskade / omsorgssvigt
c. de forudgående socialpædagogiske tiltag
d. borgerens / nærmeste pårørendes / værgens kommentarer til det ansøgte indgreb /
hjælpemiddel.
3. Behandling af ansøgningen:
a. Demenskoordinator behandler ansøgningen og giver tilbagemelding til personalet, hvis den
drejer sig pejle- og alarmsystemer, og såfremt borgerens accept kan opnås.
b. Alle andre ansøgninger sender demenskoordinator videre til afgørelse hos
myndighedsvejleder.
c. Myndighedsvejlederen behandler ansøgningen, giver tilbagemelding til demenskoordinator,
som formidler til personalet og gruppeleder.
d. Myndighedsvejleder sender afgørelse og klagevejledning til borgeren/pårørende.
4. Demenskoordinatoren sætter tiltag i gang i samarbejde med personalet og laver aftale om, hvem der
informerer borger / pårørende / værge.
a. Ved brug af stofseler i sengen jf. SEL § 128, skal der være fast vagt. Vagten skal befinde sig i
umiddelbar tilknytning til sengen, eller efter omstændighederne i tilstødende lokale, hvorfra selen kan
observeres. Vurdering og beslutning om placering foretages af plejecenterleder og skal dokumenteres
i journalen.

5. Ved modstand fra borgeren mod tiltaget, indberettes magtanvendelsen straks – se ”Procedure for
indberetning af magtanvendelse uden godkendelse i Frederikshavn Kommune”.
Myndighedsvejlederen behandler sagen og sender om nødvendigt afgørelsen til vurdering i Det
Sociale Nævn.

Visionen er:
Indsatsen skal fremme borgerens mulighed for
at leve sit liv med kvalitet.
Godkendt i C-MED, d. 23.11.2011/ tilrettet soc. udv. beslutning om fast vagt 24.08.15.

Bilag: 7.1. Årsrapport - Socialtilsyn Nord - STN Årsrapport - 2014.pdf
Udvalg: Socialudvalget
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 124121/15

Årsrapport
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Resume
Socialtilsyn Nord startede op den 1.1. 2014 og dette er derfor Socialtilsyn Nords første årsrapport om
tilbuddenes kvalitet. Rapporten skal læses med det forbehold, at de kvalitative data der indgår, ikke er
valide i gængs forstand, da dataene er frembragt via stikprøver. Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at
de er egnet til at belyse nogle overordnede tendenser på området.
Ved årets slutning udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 1.038 plejefamilier og 378
sociale tilbud. Alle tilbud fik i løbet af 2014 minimum ét fysisk besøg. 40 sociale tilbud blev nygodkendt,
384 sociale tilbud blev regodkendt og 1.068 sociale tilbud fik driftstilsyn. På tilbudsområdet var der knyttet
vilkår til 54 ud af 116 regodkendelser og for plejefamilier var der knyttet vilkår til 1 ud af 268
regodkendelser. Socialtilsyn Nord varslede i alt 14 skærpede tilsyn i 2014. Fire af disse blev i forlængelse af
høringen iværksat.
Socialtilsyn Nord varslede i alt 108 påbud i 2014. 34 af disse blev i forlængelse af høringen iværksat.
Whistleblowordningen hvor alle kan gøre opmærksom på bekymrende forhold blev benyttet 75 gange.
I årsrapporten er tilbuddenes arbejde med følgende fire fokuspunkter belyst: Indsatsmål, magtanvendelse,
fysiske rammer for plejebørn og det juridiske grundlag for de sociale tilbud. Det er Socialtilsyn Nords
oplevelse, at den overvejende del af alle tilbud har en god kvalitet, når det kommer til de fire fokuspunkter.
For en del tilbud har tilsynet dog identificeret en række udfordringer.
Kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål er bl.a. påvirket af, om myndighed/handlekommune har
udarbejdet og udleveret målbare indsatsmål til tilbuddene, og om myndigheden løbende og systematisk
følger op på de indsatsmål, der er sat. Kvaliteten er også påvirket af, om tilbuddene er opsøgende i forhold
til at indhente indsatsmål hos myndigheden, samt om tilbuddene evner at redgøre for og omsætte
indsatsmål i egen beskreven pædagogik og metode.
Kvaliteten af de sociale tilbuds arbejde med magtanvendelse er bl.a. påvirket af, at tilbuddene ikke altid
kender baggrund og formål med magtanvendelsesreglerne. Derudover ses mangelfulde indberetninger, og
retningslinjer for magtanvendelse. Kendskabet til fysisk magt er godt, men en del steder mangler kendskab
til skjult magt, der bl.a. vedrører retten til selvbestemmelse.
Kvaliteten af de fysiske rammer for plejefamilier er bl.a. påvirket af, at de fysiske rammer ikke altid er
tilfredsstillende eller godkendt til beboelse. Derudover ses der forskel i de fysiske rammer som henholdsvis
biologiske børn og plejebørn tilbydes. Endelig er kvaliteten påvirket af, at nogle plejefamilier bor geografisk
isoleret.
Kvaliteten af de juridiske forhold for sociale tilbud er bl.a. påvirket af, at der ses en sammenblanding af
tilbud oprettet efter serviceloven og almenboligloven. For private tilbud er kvaliteten påvirket af mangler i
forhold til vedtægter. Endeligt ses uklarheder i spørgsmål om et tilbud er ét eller flere tilbud eller
afdelinger.
Slutteligt kan Socialtilsyn Nord konstatere, at en del tilbud falder udenfor tilsynets opgaveportefølje. Det
gælder bl.a. tilbud, hvor borgerne bor med egne lejekontrakter i privat udlejning og hvor plejefamilier bliver
konkret godkendt. Tilsynet med disse tilbud udføres i stedet af beliggenhedskommunen.
De mangler, som Socialtilsyn Nord har fundet, der vedrører de fire fokuspunkter, er for de flestes
vedkommende rettet op i dialog og/eller ved brug af vilkår og påbud. Det har medført en højere kvalitet i
arbejdet på tilbuddene, der bl.a. har betydet en øget grad af gennemsigtighed i indsatsen overfor de børn,
unge og voksne, der bor på tilbuddene, samt deres retssikkerhed.
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For de tilbud, der falder uden for socialtilsynets opgaveportefølje, ser Socialtilsyn Nord en risiko for, at der
udvikles parallelle tilsynssystemer. Det kan udhule formålet med tilsynsreformen om at skabe et samlet
kvalitetsløft af området, der skal skabe en reel og positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne.
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Indledning
Formålet med de nye socialtilsyn er at understøtte et kvalitetsløft i de sociale tilbud og plejefamilier, der
skaber en reel og positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne. Det skal ske ved at tilsynet er fagligt
kompetent og arbejder professionelt, uvildigt og systematisk
Formålet med tilsynsreformen ekspliceres dermed i nøgleordene:
 Et professionelt og uafhængigt tilsyn
 Borgeren i centrum
 Kvalitet i de sociale tilbud og plejefamilier
 Undgå misbrug med offentlige midler
For at kunne levet op til lovens formål, er selve tilsynet sat i faste rammer, i det Socialtilsynet har
udarbejdet en kvalitetsmodel på henholdsvis familieplejeområdet og tilbudsområdet, som skal benyttes i
tilsynet.
Gennem det systematiske tilsyn er det muligt, at opsamle viden, der kan bidrage til udvikling af kvaliteten i
de sociale tilbud og herigennem øge effekten af indsatsen overfor borgerne. Denne viden opsamles i en
række lovpligtige afrapporteringer, som skal udarbejdes af henholdsvis de enkelte tilbud, socialtilsynene og
Socialstyrelsens auditfunktion.
Socialtilsynenes årsrapporter skal fungere som en årlig afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forhold om Socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som
er stillet i Lov om socialtilsyn.
Herudover skal årsrapporterne medvirke til:
 At give centrale oplysninger til socialstyrelsens auditfunktion og samtidig muliggøre sammenligning
på tværs af de fem socialtilsyn.
 At kunne fungere som input til de regionale drøftelser i forhold til rammeaftalerne.
 At kunne anvendes som ledelsesinformation internt i de enkelte socialtilsyn.
 At øvrige interessenter får mulighed for at følge socialtilsynets arbejde.
Baggrund og ramme for tilsynet
Til at løfte opgaven, som er fastsat i Lov om socialtilsyn, er der etableret fem separate socialtilsyn, som har
ansvaret i hver deres region:
 Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune)
 Socialtilsyn Øst (Holbæk Kommune)
 Socialtilsyn Syd (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune)
 Socialtilsyn Nord (Hjørring Kommune)
De fem socialtilsyn har fra den 1. januar 2014 overtaget en del af tilsynsopgaven fra kommunerne. Det
drejer sig om det driftsrettede tilsyn på følgende typer af sociale tilbud:
 Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.
 Opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6 i lov om social
service.
 Botilbud til voksne efter §§ 107-110 i lov om social service. Det omfatter herberger og krisecentre
samt midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
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Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

Socialtilsynene fører endvidere tilsyn der, hvor der ydes støtte efter bl.a. servicelovens § 85 til borgere, der
bor i plejeboliger eller lignende boformer. En række betingelser skal være opfyldt for, at disse tilbud er
omfattet af tilsynet, blandt andet at borgeren er visiteret til boligen af kommunen og at støtten ydes af et
fast personale, der udgår fra servicearealer i tilknytning til boligerne. Formålet er, at socialtilsynene skal
føre tilsyn med ”botilbudslignende” tilbud. Socialtilsynene skal i disse tilfælde træffe afgørelse om, hvorvidt
det konkrete tilbud er omfattet af tilsynet.
I oversigten over de fem socialtilsyn ovenfor er det i parentes angivet, hvilken kommune det enkelte
socialtilsyn er placeret i. Som det fremgår, er Socialtilsyn Nord placeret i Hjørring Kommune. For at sikre
uvildighed fører Socialtilsyn Nord ikke tilsyn med tilbud i Hjørring Kommune. Tilsynet med disse tilbud
udføres i stedet af Socialtilsyn Øst. Socialtilsyn Nord fører tilsvarende tilsyn med tilbud i en af de andre
tilsynskommuner; Silkeborg Kommune.
En af socialtilsynenes primære funktioner er at godkende de sociale tilbud. Det betyder, at nye tilbud,
offentlige såvel som private, skal godkendes af et socialtilsyn, før tilbuddet må tages i brug og der må
visiteres borgere til tilbuddet. De eksisterende tilbud skal alle regodkendes af et socialtilsyn i løbet af 20142015.
Fra 2014 gælder også, at socialtilsynet skal godkende ændringer i forhold til, hvad tilbuddet hidtil har været
godkendt til. Socialtilsynet skal f.eks. godkende, når et tilbud udvider med flere pladser eller nye
målgrupper.
Det er en betingelse for godkendelse (og regodkendelse) af sociale tilbud, at tilbuddet efter socialtilsynets
samlede vurdering har den fornødne kvalitet. Hvis tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet, kan
socialtilsynet opstille vilkår for godkendelsen af tilbuddet eller træffe afgørelse om skærpet tilsyn og
udstede påbud, som tilbuddet skal opfylde, for at tilbuddet fortsat kan være godkendt. I sidste instans kan
socialtilsynet afgøre, at tilbuddet ikke længere kan være godkendt og derfor må lukke.
Det er lovgivningsbestemt, at socialtilsynene skal føre tilsyn og vurdere tilbuddenes kvalitet efter fælles
kvalitetsmodeller for hhv. plejefamilier og for de øvrige tilbud. Her bliver tilbuddenes kvalitet vurderet efter
følgende temaer:
1) Uddannelse og beskæftigelse
2) Selvstændighed og relationer
3) Målgrupper, metoder og resultater
4) Familiestruktur og familiedynamik (for plejefamilier) / Organisation og ledelse (for tilbud)
5) Kompetencer
6) Økonomi
7) Fysiske rammer
Inden for hvert tema er der en række kriterier og indikatorer, som socialtilsynet skal vurdere tilbuddet
efter. Kvalitetsmodellerne skal sikre, at der bliver ført et ensartet og systematisk tilsyn, hvor tilbuddene
bliver vurderet ud fra de væsentligste parametre for kvalitet. Kvalitetsmodellerne kan læses i deres fulde
længde i Bekendtgørelse om socialtilsyn.
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1. Socialtilsyn Nords årsrapport
1.1 Lovhjemmel
Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn og
bekendtgørelse til lov om socialtilsyn.
Lov om socialtilsyn § 9:
Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal
indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde,
som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social
service.
Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der skal
redegøres for i årsrapporten.
Bekendtgørelse om socialtilsyn § 11:
Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, jf. § 9, stk.1, 1. pkt., i lov om
socialtilsyn.
Stk. 2. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om:
1) antal godkendelser foretaget i det foregående år fordelt på tilbudstype,
2) antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg,
3) antal iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor,
4) antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter,
5) antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor,
6) socialtilsynets sagsbehandlingstider i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om
godkendelse,
7) tilsynstakster og objektive finansieringsandele og
8) indtægter i forbindelse med varetagelse af andre opgaver for en kommune, et regionsråd eller
et tilbud end de opgaver, der fremgår af § 2 i lov om socialtilsyn.
Stk. 3. Årsrapporten skal desuden indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de
tilbud, der er omfattet af socialtilsynet herunder den faglige og organisatoriske udvikling i
tilbuddene.
Stk. 4. Socialtilsynet kan herudover beslutte, at årsrapporten skal indeholde socialtilsynets
overvejelser om udvalgte fokuspunkter.
Stk. 5. Årsrapporten skal senest 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører, sendes til
Socialstyrelsens auditfunktion og til sekretariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen.
Årsrapporten offentliggøres på socialtilsynets hjemmeside.

1.2 Opbygning af årsrapporten
Socialtilsyn Nords årsrapport er bygget op som følger:
 I kapitel 2 beskrives Socialtilsyn Nords opbygning og medarbejdersammensætning, som den så ud
ved udgangen af 2014
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I kapitel 3 redegøres for kvalitative overvejelser på 4 udvalgte fokusområder
I kapitel 4 gives en kort beskrivelse af Socialtilsyn Nords økonomi og budgetudvikling for 2014
I kapitel 5 redegøres for kvantitative forhold, herunder antal driftstilsyn og regodkendelser,
effektuerede skærpede tilsyn og modtagne whistleblows for tilbud der hører under Socialtilsyn
Nords virksomhed i 2014
I kapitel 6 konkluderes på de øvrige kapitler
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2. Beskrivelse af Socialtilsyn Nord
2.1 Socialtilsynets organisering
Socialtilsyn Nord er en del af Hjørring Kommune og er forankret i Sundheds-, Ældre og Handicapområdet.
Tilsynsenheden er fysisk beliggende i Vrå.
Socialtilsyn Nord er organiseret med en tilsynsleder, hvorunder der er tre afdelinger med hver deres
afdelingsleder:

Tilsynsleder

Sekretariat

Tilbudsafdeling

Familieplejeafdeling

Tilbudsafdelingen og Familieplejeafdelingen står for de løbende regodkendelser og driftstilsyn. Viser en sag
sig at være problematisk, overgår den til sekretariatet med henblik på, at de tager sig af den videre
sagsbehandling, herunder evt. varsler og udsteder påbud.
Sekretariatet varetager de problematiske sager samt de opgaver, der har med tilbuddenes økonomi og
juridiske forhold at gøre. Derudover sagsbehandler sekretariatet de anonyme henvendelser om
bekymrende forhold (whistleblows), som Socialtilsyn Nord modtager.
Baggrunden for Socialtilsyn Nords valg af denne organisationsmodel skyldes to ting: For det første at den
understøtter en sikker produktion, fordi problematiske sager ikke kommer til at forsinke produktionen i de
to driftsafdelinger. For det andet fordi den sikrer, at der er høj grad af fokus og faglighed i forhold til
problematiske sager og for særlige temaer som f.eks. økonomi og bestyrelsesarbejdet.
Organisationsmodellen er dermed med til at sikre, at produktionsplanerne holdes, og at de relevante
fagligheder er inde over de forhold, der profiterer af dette.
Udfordringen med den organisationsmodel, som Socialtilsyn Nord har valgt, er, at den rummer nogle
overgange fra én afdeling til en anden, der skal være klarhed omkring: Hvornår vurderes en sag f.eks. at
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være problematisk og fra hvilket tidspunkt skal den overgå til Sekretariatet? Og hvordan tænkes
vurderingen af økonomi ind i sagsgangen, så den passer med den produktionsplan, som konsulenterne i de
to driftsenheder har lagt for deres arbejde? Det er noget, som Socialtilsyn Nord har arbejdet med skabe
klarhed omkring i 2014, og fortsat vil gøre med henblik på at optimere på kvalitet og driftssikkerhed.

2.2 Medarbejdersammensætning og kompetencer
Socialtilsyn Nord har pr. 31. december 2014 i alt 56 ansatte, fordelt på flg. stillinger:





1 tilsynsleder af Socialtilsyn Nord.
3 afdelingsledere. Afdelingslederne varetager den daglige ledelse af de tre afdelinger og kan også
selv udføre tilsynsopgaver.
11 administrative medarbejdere. Tre af medarbejderne er økonomikonsulenter, tre er jurister, fire
er kontoruddannede og én er planlægger. Alle medarbejderne her er placeret i sekretariatet.
41 tilsynskonsulenter. De fleste tilsynskonsulenter er enten uddannede som socialrådgivere eller
socialpædagoger.
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3. Kvalitative overvejelser om udvalgte fokuspunkter
Det er en betingelse for, at sociale tilbud kan blive godkendt af socialtilsynet, at tilbuddet ud fra en samlet
vurdering har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet foretager kvalitetsvurderingen ud fra de to
kvalitetsmodeller, der gælder for henholdsvis plejefamilier og sociale tilbud.
Socialtilsynets årsrapport skal indeholde socialtilsynets generelle og kvalitative overvejelser om kvaliteten i
tilbuddene, herunder både den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene. Derudover kan
socialtilsynet vælge at beskrive udvalgte fokuspunkter.
Bekendtgørelse om socialtilsyn § 11, stk. 3 og 4:
Årsrapporten skal desuden indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de
tilbud, der er omfattet af socialtilsynet herunder den faglige og organisatoriske udvikling i
tilbuddet.
Socialtilsynet kan herudover beslutte, at årsrapporten skal indeholde socialtilsynets overvejelser
om udvalgte fokuspunkter.

3.1 Valgte fokuspunkter
De fem socialtilsyn har med afsæt i kvalitetsmodellen og erfaringerne med denne valgt, at følgende
fokuspunkter skal belyse den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene:
Faglig kvalitet
1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis
2. Magtanvendelser på børne- og ungeområdet samt voksenområdet
3. Særlige forhold på plejefamilieområdet
Organisatorisk kvalitet
1. Juridisk grundlag
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3.2 Anvendt metode
Socialtilsyn Nord har valgt at afdække kvalitetsaspektet i de fire valgte fokuspunkter ved at nedsætte fire
arbejdsgrupper. For hver arbejdsgruppe er der blevet afholdt to workshops af ca. to timers varighed.
På de enkelte workshops har 1-3 medarbejdere fra hver af tilsynets afdelinger deltaget og de har været
sammensat efter fokuspunktets indhold. F.eks. har workshoppen om afklaring af kvaliteten af indsatsmål
på familieplejeområdet været besat af socialfaglige konsulenter fra familieplejeafdelingen, mens
workshoppen om afklaring af juridiske grundlag har været besat af jurister. De medarbejdere, der har
været med i de enkelte workshops, har drøftet fokuspunkterne på personalemøder, inden første workshop
blev afholdt. Det er sket, for at også øvrige medarbejdere kunne bidrage med input til arbejdet.
Formålet med den model har været at samle op på de oplevelser og erfaringer, som medarbejderne har
gjort sig og anvende disse som datagrundlag. Deres erfaringer og oplevelser suppleres med konkrete scores
for de indikatorer i kvalitetsmodellen, som fokuspunkterne vedrører.
Den valgte model lever ikke op til sædvanlige krav for validitet og rapporten skal læses med det forbehold.
Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at den er velegnet til at belyse nogle overordnede tendenser på
området
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3.3 Kvalitet af valgte fokuspunkter
3.3.1 Indsatsmål for borgerne
Kvalitetsmodellen
Indsatsmål for borgerne falder under kvalitetstemaet ”Målgruppe, metoder og resultater” i
kvalitetsmodellerne for tilbuds- og plejefamilieområdet.
For tilbud er temaet konkretiseret i kriterium 3, der lyder: ”Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar
målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for
borgerne”. Som indikator for om kriteriet er opfyldt, skal der bedømmes på indikator 3.b., der lyder:
”Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug
for egen læring og forbedring af indsatsen” og 3.c. der lyder: ”Tilbuddet kan dokumentere positive
resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. ”
For plejefamilier er temaet konkretiseret i kriterium 4, der lyder: ”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå
de mål, der er for barnets ophold i plejefamilien” og som indikator for om kriteriet er opfyldt, skal der
bedømmes på indikator 4.a. der lyder: ”Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller
aflastningsopholdet i barnets handleplan” og indikator 4.b. der lyder: ”Plejefamilien kan redegøre for,
hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er opstillet for barnets anbringelse eller
aflastningsophold i plejefamilien”:
Temaet målgrupper, metoder og resultater vedrører altså, at der er et klart formål med indsatsen i
tilbuddet eller plejefamilien, og at indsatsen resulterer i den ønskede udvikling for borgerne.
Sociale tilbud skal kunne redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og begrunde de metoder, som
tilbuddet benytter i forhold til deres målgruppe(r). Temaet skal bidrage til, at tilbuddet arbejder
systematisk med målfastsættelse og kan sandsynliggøre, at indsatsen for borgerne opnår en forventet og
positiv effekt.
Plejefamilier skal kunne redegøre for, hvordan de imødekommer barnets behov og bidrager til, at de mål,
der er opstillet for barnets udvikling og trivsel i plejefamilien, opnås.
Børn og unge
Reglerne om handleplaner for børn og unge findes i servicelovens § 140. Her fremgår det, at kommunen
skal skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan, når der gives hjælp til børn
og unge efter servicelovens afsnit IV. Vurderingen skal ske ud fra barnets, den unges eller forældrenes
ønske og karakteren og omfanget af det pågældende tilbud.
Kommunen har desuden i særlige tilfælde pligt til at udarbejde en handleplan, nemlig i forbindelse med
anbringelse af et barn eller ung uden for hjemmet, eller såfremt en ung under 18 år har begået grov
kriminalitet. Det følger heraf, at alle børn, der bor på sociale tilbud eller hos plejefamilier, ifølge loven skal
have en handleplan.
Handleplanen skal udarbejdes, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger. Betyder hensynet til barnet
eller den unge, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af
formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. Handleplanen skal i så fald snarest muligt og senest inden 4
måneder opstilles.
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Voksne
Reglerne om handleplaner for voksne findes i servicelovens § 141. Det fremgår af bestemmelsen, at
kommunen i alle tilfælde hvor der gives hjælp til personer mellem 18 og 67 år efter servicelovens afsnit V,
skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan.
Når hjælpen gives til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er det ikke
tilstrækkeligt, at kommunen vurderer, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan,
her skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan.
Uanset om det er et lovkrav, at der skal foreligge en handleplan, gælder det, at det er en forudsætning i
serviceloven, at visiterende kommuner har defineret indsatsmål for borgere, som visiteres til de børne- og
voksentilbud, socialtilsynene fører tilsyn med.
Punkter vedrørende handleplaner der beskrives i årsrapport for 2014 er:
 Tilbuddenes og plejefamiliernes kendskab til kommunens indsatsmål
 Implementering af kommunernes indsatsmål i tilbuddene og hos plejefamilierne
 Betydning af kendskab og implementering af indsatsmål
Tilsynets vurdering af indsatsmål på tilbudsområdet
Kendskab til indsatsmål
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at tilbuddene overordnet set er godt bekendte med den lovmæssige
baggrund for udarbejdelsen af og arbejdet med indsatsmål for de enkelte borgere. Tilsynet kan dog
konstatere, at der er forskel på hvor godt tilbuddene kender de konkrete indsatsmål fra myndighederne.
Forskellene spænder fra, at nogle tilbud kender dem indgående, til at nogle tilbud alene har et meget
perifært eller slet ingen kendskab til indsatsmålene. Det vurderes, at 2/3 af tilbuddene, primært på
voksenområdet, har problemer med konkret og detaljeret kendskab til borgernes indsatsmål.
Flere tilbud fortæller, at de har svært ved at indhente manglende indsatsmål for borgerne fra
myndighederne. Tilbuddenes evt. manglende kendskab til indsatsmålene er derfor påvirket af, at
myndighederne i flere tilfælde enten ikke har udarbejdet eller ikke har udleveret indsatsmål for borgerne til
tilbuddene.
Tilsynets oplevelse er, at der er forskel på, hvor meget tilbuddene gør ud af at indhente manglende
indsatsmål hos myndighederne særligt på voksenområdet.
Det er tilsynets oplevelse, at tilbuddenes kendskab til de af kommunen opsatte indsatsmål er påvirket af
følgende faktorer:
 Om myndigheden har udarbejdet indsatsmål
 Om myndigheden har udleveret disse til tilbuddene
 Om tilbuddene gør noget aktivt for at indhente evt. manglende indsatsmål
Implementering af indsatsmål
Det er tilsynets oplevelse, at arbejdet med indsatsmål på tilbudsområdet overvejende er gode. Igen er der
dog variationer i hvordan der arbejdes med disse på tilbuddene.
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Mange tilbud arbejder meget konkret pædagogisk og metodisk med de individuelle indsatsmål,
myndighederne har sat for borgerne. I andre tilbud er arbejdet med indsatsmålene mere tilfældigt og
mindre konkret og systematisk.
Tilsynet erfarer, at en del af de indsatsmål myndighederne sætter, ikke er målbare, men mere har karakter
af ”hensigtserklæringer”, som f.eks. at ”x- borger skal opnå forståelse for sine vanskeligheder”.
Flere tilbud fortæller, at de oplever, at myndigheds- eller handlekommune ikke systematisk og løbende
følger på indsatsmålene for de enkelte borgere. Indsatsmålene revideres dermed ikke i forhold til
borgernes evt. ændrede behov.
Tilsynet har i flere tilfælde oplevet, at ledere og medarbejdere på tilbud ikke har kunnet redegøre for egne
beskrevne pædagogiske metoder. Derudover har tilsynet i flere tilfælde oplevet, at de pædagogiske
metoder ikke ses omsat i praksis. Der er således ikke altid kongruens imellem det tilbuddene siger, de kan
tilbyde på Tilbudsportalen, og det de reelt kan og skal levere.
Det er tilsynets oplevelse, at den daglige ledelse, personalet og de interne strukturer i tilbuddene har en
væsentlig betydning for hvordan indsatsmål prioriteres og arbejdes med. Jo mere udviklingsorienteret og
systematiske ledelse og personale er, jo mere ses indsatsmål implementeret i det daglige arbejde.
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen, der vedrører indsatsmål, viser de følgende:
Indikator 3.b.: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til
løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen
1 (i meget lav grad opfyldt)
4
3%
2 (i lav grad opfyldt)
14
9%
3 (i middel grad opfyldt)
43
30 %
4 (i høj grad opfyldt)
43
30 %
5 (i meget høj grad opfyldt)
40
28 %
Indikator 3.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede
kommuner har opstillet for borgernes ophold
1 (i meget lav grad opfyldt)
8
6%
2 (i lav grad opfyldt)
10
7%
3 (i middel grad opfyldt)
37
27 %
4 (i høj grad opfyldt)
44
32 %
5 (i meget høj grad opfyldt)
39
28 %
Af tabellen fremgår, at en overvægt af tilbuddene, ca. 60 % , er gode til at arbejde med konkrete, klare mål
for borgerne og dokumentation af egne resultater, idet de scorer enten 4 eller 5. For ca. 40 % af tilbuddene
ses der derimod et potentiale for forbedringer af arbejdet, idet de scorer under dette. Det er for denne
gruppe, at der i løbet af 2014 er arbejdet med, og fortsat vil blive arbejdet med, at løfte kvaliteten på
området.
Det er tilsynets oplevelse, at kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål er påvirket af følgende
faktorer:
 Om myndigheds- eller handlekommune systematisk og løbende følger op på indsatsmål
 Om de indsatsmål, myndigheden har sat, er målbare
 Om tilbuddene evner at redegøre for og omsætte egen beskreven pædagogik og metode i praksis
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Om kompetencer og arbejdsgange i tilbuddene understøtter arbejdet med indsatsmål

Betydning af kendskab til og implementering af indsatsmål
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at når tilbuddene ikke har kendskab til indsatsmål for deres borgere, så
efterspørger de dem i stigende grad hos myndigheden. Det skyldes formodentlig, at tilbuddets kendskab til
og arbejde med indsatsmål har betydning for, hvordan tilsynet scorer dem på deres arbejde med at
omsætte disse i konkrete klare mål for det daglige arbejde.
For så vidt angår implementering af indsatsmål, synes samspillet mellem myndighed og tilbud at have
betydning for kvaliteten af arbejdet. Det er vigtigt, at myndigheden har udarbejdet og udleveret indsatsmål
til tilbuddene og at disse er målbare og aktuelle samt følges op.
For tilbuddene gælder, at det synes at have betydning for kvaliteten af arbejdet med indsatsmål, om de
kender til egen pædagogik og metodevalg og formår at omsætte disse i struktureret og systematisk arbejde
med konkrete, klare mål for borgerne.
Hvis myndigheden har udarbejdet indsatsmål, der alene er af beskrivende karakter og mangler klar
angivelse af den ønskede udvikling for borgerne, kan tilbuddene ikke omsætte disse i klare konkrete mål.
Det rummer en risiko for, at borgernes ophold bliver af ”opbevarende ”fremfor udviklende karakter, fordi
der ingen rettesnor er for arbejdet og dermed ikke noget at følge op på.
Det samme gælder, hvis myndigheden har udarbejdet klare indsatsmål, men tilbuddene ikke formår at
omsætte disse i konkrete klare mål i det daglige arbejde.
Tilsynet oplever omvendt, at tilbuddene bliver skarpere på deres metoder og indsatser, når myndigheden
har opsat klare og operationaliserbare indsatsmål for borgerens ophold på de forskellige tilbud.
Et eksempel på mangelfuldt arbejde med indsatsmål er illustreret i denne case:
Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. et driftsorienteret tilsyn.
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.
”Tilsynet kan ikke finde dokumentation for, at der opstilles fokuspunkter og delmål, samt at der følges op
herpå. Tilsynet finder endvidere, at målsætningen for den unge har karakter af at være et generelt mål (at
den unge skal blive i stand til at klare en selvstændig tilværelse), og at tilbuddet ikke har forholdt til sig,
hvorvidt denne målsætning er realistisk ift. den konkrete unge.
Tilsynet vurderer, at der kun i begrænset omfang er taget udgangspunkt i de mål, anbringende kommune i
handleplanen har opstillet for anbringelsen samt at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt grad kan redegøre for,
hvordan og i hvilken grad de valgte metoder skal kunne bidrage til opnåelse af de mål, der er angivet i den
kommunale handleplan.
Tilsynet finder, at det - generelt - fremstår meget utydeligt såvel i det skriftlige materiale som ved
interview, hvilke konkrete mål der sættes for den unge.
Det er tilsynets vurdering, at der ikke i tilstrækkelig grad dokumenteres resultater - det er ligeledes tilsynets
vurdering, at forudsætningen for dette ikke er til stede på grund af manglende konkret målsætning. ”
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I denne case arbejder tilbuddet ikke tilstrækkeligt med anbringende kommunes fastsatte indsatsmål. Det
hæmmer muligheden for opfølgning og udvikling af den enkelte borger. Sager som denne har typisk
medført, at tilsynet har udstedt enten vilkår eller påbud for at løfte kvaliteten i tilbuddets arbejde.
Casen nedenfor giver derimod et billede af det positive og udviklende ved, at tilbuddet systematisk
indarbejder indsatsmålene i det daglige arbejde.
Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.
”Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Alle beboerne er inden for målgruppen, men der er en
overvægt af beboere, som tilhører den del af målgruppen, som har et lavt funktionsniveau.
Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet besidder en høj faglig kvalitet på baggrund af en systematisk
implementering af de for målgruppen relevante metoder, som det beskrives i faglitteratur er evidens for at
have effekt for denne målgruppe. Der er implementeret arbejdsgange, som sikrer, at der tages
udgangspunkt i den enkelte beboers beskrevne mål, således at alle, uanset om det er vikar, studerende
eller den primære kontaktperson, kan arbejde målrettet og udviklende med beboeren.”
Tilsynets vurdering af indsatsmål på plejefamilieområdet
Kendskab til indsatsmål.
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at plejefamilierne overvejende er godt bekendte med den lovmæssige
baggrund for udarbejdelsen af og arbejdet med handleplaner og indsatsmål for de enkelte anbragte børn.
De er ligeledes overvejende bekendte med de overordnede mål for deres eget plejebarns konkrete
anbringelse.
Tilsynet oplever dog, at plejefamilierne ofte ikke detaljeret kender de konkrete indsatsmål, som
myndighederne har udarbejdet.
Plejefamilierne oplyser, at anbringende kommune ikke altid har udarbejdet indsatsmål for det anbragte
barn eller at de udarbejdede indsatsmål ikke er udleveret til familien. Enkelte plejefamilier oplyser, at de
har efterspurgt manglende indsatsmål for deres anbragte barn, men uden respons fra den ansvarlige
myndighed.
Endeligt har tilsynet oplevet, at indsatsmål har været overleveret mundtligt til plejefamilien, hvilket dermed
kan vanskeliggøre en kvalificeret opfølgning på anbringelsen både for familien og myndighederne.
Det er tilsynets oplevelse, at plejefamiliernes kendskab til de af kommunen opsatte indsatsmål er påvirket
af følgende faktorer:
 Om myndigheden har udarbejdet indsatsmål
 Om myndigheden har udleveret indsatsmål til plejefamilierne
 Om indsatsmålene er udarbejdet skriftligt
Implementering af indsatsmål
Det er tilsynets oplevelse, at arbejdet med indsatsmål på plejefamilieområdet overvejende er godt, dog
med variationer.
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Tilsynet oplever, at flere plejefamilier ikke kan redegøre for, hvordan de konkret arbejder med de enkelte
delmål, som myndigheden har sat.
Ligeledes er det tilsynets erfaring, at delmålene i nogle tilfælde opleves uklare, uaktuelle og ikke direkte
målbare i forhold til plejefamiliens arbejde. Som eksempel kan næves et delmål, der lyder: ”Plejebarnet skal
ikke opleve et højt konfliktniveau med mor under samvær” eller ”plejebarnet skal ikke opleve frustration og
vrede fra mor under samvær”. Sådanne delmål opleves som svære for plejefamilierne at arbejde konkret
med.
I de tilfælde hvor plejefamilien har haft svært ved at redegøre for, hvordan de konkret arbejder med det
anbragte barns delmål, er det tilsynets erfaring, at der via dialog mellem tilsynet og plejefamilien alligevel
kan skabes klarhed herom. Det er således tilsynets erfaring, at plejefamilierne i langt de fleste tilfælde
arbejder godt med barnets indsatsmål, blot ikke ud fra en klar pædagogisk/metodisk tilgang, som de fagligt
kan redegøre for, men i højere grad ud fra dagligdagens præmisser og barnets behov. Tilsynet hjælper
således plejefamilierne med at bevidstgøre dem om deres opgaver og fremgangsmåder og dermed også
kvalificere og dokumentere deres arbejde med det enkelte barn.
Plejefamiliernes tilgang er ofte præget af et ønske om at integrere plejebarnet i familien på linje med deres
egne børn og dermed sikre en ”normal tilværelse” men med et naturligt fokus på plejebarnets egne behov
f.eks. i forhold til struktur og forudsigelighed.
Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.
”Plejefamilien bidrager til, at opnå de mål, der er for barnets ophold i plejefamilien. De har dog ikke været
opmærksomme på handleplanens betydning. Faste rammer, genkendelighed og forudsigelighed i
hverdagen er medvirkende til at opnå formålet med anbringelsen og det er plejefamilien bevidste om og
det formår de at skabe”.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.
”Der er lagt vægt på, at plejefamilien har svært ved at formulere de specifikke mål, der er beskrevet i
plejebørnenes handleplaner og de udtaler, at de ikke tager handleplanen så alvorligt, for de gør det bare
som med deres egne børn. Der er dog lagt vægt på, at plejefamilien kender de overordnede mål for
anbringelserne, men bruger andre ord end der står i handleplanerne; eksempelvis nævner de, at styrke
selvværd og selvtillid og bygge plejebørnene op, få arbejde på sigt og give tro på egne evner”.
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedr. indsatsmål viser de følgende:
Indikator 4.a.: Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller aflastningsopholdet i
barnets handleplan
1 (i meget lav grad opfyldt)
23
8%
2 (i lav grad opfyldt)
19
7%
3 (i middel grad opfyldt)
69
24 %
4 (i høj grad opfyldt)
62
22 %
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5 (i meget høj grad opfyldt)

109

39 %

Indikator 4.b.: Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er opstillet
for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien
1 (i meget lav grad opfyldt)
12
4%
2 (i lav grad opfyldt)
10
3%
3 (i middel grad opfyldt)
56
20 %
4 (i høj grad opfyldt)
67
24 %
5 (i meget høj grad opfyldt)
138
49 %
Af tabellen fremgår, at en overvægt af plejefamilierne, 61 % ,kender de mål, der er opstillet i barnets
handleplan, idet disse har scoret 4 eller 5. Til gengæld kender 39 % af plejefamilierne kun de opstillede mål
i middel til lav grad, idet disse har scoret 3 eller derunder. For så vidt angår om plejefamilierne kan
redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål der er sat, fremgår, at hele 73 % kan dette,
idet disse har scoret 4 eller 5, mens 27 % har vist sig at være mindre gode til det, idet disse har scoret 3
eller mindre.
Tallene afspejler tilsynets oplevelse af, at en overvægt af plejefamilierne kender til, og er i stand til at
redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er sat. For ca. 1/3 af plejefamilierne har
der dog været udfordringer i dette arbejde. Dette afspejler de oplevelser, som er beskrevet ovenfor og det
er for denne gruppe, at der i løbet af 2014 er arbejdet med og fortsat vil blive arbejdet med at løfte
kvaliteten på området.
Det er tilsynets oplevelse, at plejefamiliernes arbejde med indsatsmål er påvirket af følgende faktorer:
 Plejefamiliernes evne til at redegøre for hvordan de konkret omsætter indsatsmål
 Om myndigheden har opsat målbare, aktuelle og klare mål
 Om tilsynet påtager sig en proaktiv rolle i dialogen med plejefamilierne omkring deres arbejde med
indsatsmålene
Betydning af kendskab til og implementering af indsatsmål
I løbet af 2014 har tilsynet erfaret, at plejefamilierne i højere grad efterspørger konkrete og målbare delmål
fra myndigheden, hvor disse ikke er udleveret til plejefamilien. Det skyldes formodentlig, at plejefamiliernes
kendskab til og arbejde med indsatsmål har betydning for, hvordan tilsynet scorer indsatsen.
For så vidt angår implementering af indsatsmål, er det tilsynets oplevelse, at den øgede opmærksomhed på
indsatsmål har skærpet plejefamiliernes bevidsthed om den opgave og de fremgangsmåder, de gør brug af i
forhold til de enkelte plejebørn. Ofte sker denne bevidstgørelse som tidligere nævnt i en dialog med
tilsynet med afsæt i de enkelte indikatorer i kvalitetsmodellen.
I de tilfælde, hvor myndigheden ikke har udarbejdet delmål for det enkelte barn eller disse ikke er konkrete
og aktuelle, er det tilsynets vurdering, at det kan hæmme en kvalificeret opfølgning på den indsats, der skal
ydes det enkelte barn i plejefamilien. I casen nedenfor er plejebarnet 3 år, men de indsatsmål som
myndigheden har sat, er fra da barnet var 1 år. Indsatsmålene er dermed ikke alderssvarende og aktuelle,
hvilket gør, at tilsynet alene kan bedømme plejefamilien overordnet set og må give plejefamilien en lav
score for, hvordan de arbejder med indsatsmålene.
Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.
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Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.
”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå overordnede mål for en anbringelse ved, at de formår at sikre en
stabil og alderssvarende udvikling for et plejebarn. Der foreligger ikke en opdateret handleplan, hvorfor
bedømmelsen i forhold til denne indikator er lav”.
I enkelte tilfælde er tilsynet blevet opmærksomme på, at der opleves uklarhed hos plejefamilierne om
hvem der har ansvaret for mål, der er fastsat i barnets handleplan. Et eksempel på dette ses i denne case:

Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.
”Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå overordnede mål for en anbringelse ved, at de formår at sikre en
stabil og alderssvarende udvikling for et plejebarn. Der foreligger ikke en opdateret handleplan, hvorfor
bedømmelsen i forhold til denne indikator er lav”.
De enkelte mål er fastsat i forbindelse med anbringelsen hos plejefamilien, men er det plejefamilien, der
f.eks. skal sikre, at barnet ikke oplever et højt konfliktniveau, når barnet er hjemme hos den biologiske
mor? Det har som konsekvens, at der skabes usikkerhed hos plejefamiliens om deres konkrete opgaver i
forhold til de mål, der er sat i handleplanen.

20

3.3.2 Magtanvendelser
Kvalitetsmodellen
Magtanvendelse falder under kvalitetstemaet ”Målgruppe, metoder og resultater” i kvalitetsmodellen for
tilbud. Der er ikke hjemmel for plejefamilier til at udøve magtanvendelse og den er derfor ikke en del af
kvalitetsmodellen for disse.
Kvalitetstemaet er konkretiseret i kriterium 6, der omhandler magtanvendelser og lyder: ”Tilbuddet
forebygger og håndterer magtanvendelser”. Som en indikator for om kriteriet er opfyldt, skal der
bedømmes på indikator 6.a., der lyder: ”Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt
muligt undgås.” og indikator 6.b, der lyder: ”Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle
magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.”
Temaet vedrører altså, at man ønsker, at tilsynet belyser, i hvor høj grad og hvordan tilbuddet forebygger
magtanvendelser samt hvis tilbuddet benytter magtanvendelser; hvordan tilbuddet arbejder med løbende
læring for at blive bedre i arbejdet.
Børn og unge
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, er
beskrevet i servicelovens §§ 123, 123a – 123d samt i magtanvendelsesbekendtgørelsen, der vedrører
magtanvendelse overfor børn og unge anbragt i døgntilbud samt den særlige bekendtgørelse, der vedrører
børn med handicap.
Udgangspunktet for indsatsen efter serviceloven er, at indsatsen skal ske med respekt for barnets eller den
unges integritet og selvbestemmelse. I erkendelse af at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at
gribe ind i barnets eller den unges integritet, er der i serviceloven fastsat regler om, i hvilke situationer og
hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt.
Reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen beskriver, i hvilke situationer der undtagelsesvist må
anvendes magt, og skal beskytte børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder mod overgreb og
vilkårlig magtudøvelse. Herudover beskriver reglerne hvilke former for magt, der ikke er tilladt, såsom
legemlig afstraffelse, fiksering eller ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling.
Enhver form for magtanvendelse skal registreres og indberettes af opholdsstedet eller døgninstitutionen til
barnets / den unges opholdskommune samt til det socialtilsyn, der fører tilsyn med stedet. Det gælder
både, når der anvendes tilladt magt og ikke-tilladt magt. Regionale og kommunale tilbud skal endvidere
indberette til ansvarlig driftsherre.
Formålet med indberetning af magtanvendelse er bl.a., at tilsynsmyndigheden får et overblik over antallet
af magtanvendelser på de enkelte anbringelsessteder, karakteren af magtanvendelse, stedernes opfølgning
af disse og i forbindelse hermed overvejer, om der er behov for at følge op på brugen af magtanvendelse på
de enkelte anbringelsessteder.
Voksne
Grundlaget for reglerne om magtanvendelse over for voksne er beskrevet i servicelovens §§ 124 ff og
kapitel 24 a
Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige
selvbestemmelsesret er respekten for individets integritet uanset den enkeltes psykiske funktionsevne.
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Både holdningsmæssigt og retsligt er udgangspunktet derfor princippet om den personlige friheds
ukrænkelighed.
Reglerne om magtanvendelse for voksne er beskrevet som en positivliste, hvor de lovlige indgreb fremgår
eksplicit af de forskellige bestemmelser i servicelovens kapitler om magtanvendelse. Indgreb, der ikke
fremgår direkte af lovbestemmelserne, er således ulovlige eller ”ikke tilladte” - et begreb der anvendes i
vejledningen til indberetningsskemaerne.
Formålet med indberetning af magtanvendelse er bl.a., at tilbuddene og tilsynsmyndigheden får et overblik
over antallet af magtanvendelser, karakteren af magtanvendelse og stedernes opfølgning af disse, og i
forbindelse hermed overvejer, om der er behov for at følge op på brugen af magtanvendelse på de enkelte
anbringelsessteder.
Punkter vedrørende magtanvendelser der beskrives i årsrapport for 2014 er:
 Tilbuddenes kendskab til magtanvendelsesreglerne
 Tilbuddenes implementering af magtanvendelsereglerne i praksis
 Betydning af kendskab til og implementering af magtanvendelsesreglerne
Tilsynets vurdering af magtanvendelser for 2014
Kendskab til magtanvendelser.
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at mange tilbud er velorientrede om rammerne for magtanvendelse.
Tilsynet har dog også erfaret, at en del tilbud er usikre på lovgivningen vedr. magtanvendelser. Det gælder
både i forhold til baggrund for og formål med lovgivningen, samt reglerne for hvornår magtanvendelser kan
og ikke kan tages i brug.
Det er oplevelsen, at tilbuddene er usikre på, hvordan magtbegrebet kan og skal forstås. Flere tilbud har
eksempelvis meget indskrænkende husregler. Husregler som af tilbuddene ikke betragtes som værende
magt, men som er reel magt, idet der er tale om meget store indskrænkninger i den personlige frihed. De
fleste tilbud er dog ikke i tvivl om, hvornår der er tale om fysisk magt.
Tilsynets oplevelse af tilbuddenes kendskab til magtanvendelsesreglerne er følgende:
 Baggrund og formål med magtanvendelsesreglerne er ikke altid kendte
 Tilbuddene er godt inde i, hvornår der er tale om fysisk magt
 Kendskabet til skjult magt (der bl.a. vedrører retten til selvbestemmelse), som gælder ved siden af
reglerne om magtanvendelse, er for en del steder mangelfuld
Tilbuddenes implementering af magtanvendelsesreglerne i praksis
Det er tilsynets oplevelse, at mange tilbud håndterer magtanvendelse i overensstemmelse med reglerne og
er reflekterende om deres brug af magtanvendelser, herunder hvorledes disse kan minimeres og håndteres
fremadrettet i dagligdagen. Mange af disse steder anvender endvidere magtregistreringerne som læring.
Tilsynet har i løbet af 2014 fået indrapporteret 1.415 magtanvendelser, hvoraf 397 var på
børne/ungeområdet og de resterende 1.018 var på voksenområdet. Hovedparten af de indrapporterede
magtanvendelser omhandler fysisk magtanvendelser, hvilket indberetningsreglerne også lægger op til.
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Tilbuddene bruger i flere tilfælde standardfraser til at begrunde deres magtanvendelser, f.eks.: ”Der har
været benyttet mindsteindgrebsprincippet i den ulovlige magtanvendelse”. I de tilfælde vurderer tilsynet
typisk, at leder og personale ikke i tilstrækkeligt omfang har forhold sig konkret til den enkelte
magtanvendelse.
Tilsynet oplever, at tilbuddene generelt er gode til at få udarbejdet indberetninger og redegørelser, når der
er forekommet fysiske magtanvendelser. Gennemgang af magtanvendelser fra 2014 viser dog, at flere af
indberetningerne er mangelfulde, idet der mangler oplysninger om den enkelte magtanvendelse. F.eks.
mangler der i flere tilfælde en angivelse af varigheden af de enkelte indgreb, en konkret og reflekteret
stillingstagen til magtanvendelsens baggrund, karakteren af magtanvendelsen samt opfølgning fra
tilbudsleders side.
For så vidt angår fysiske magtanvendelser har tilsynet erfaret, at nogle tilbud har anvendt begrebet
”nænsom nødværge”. ”Nænsom nødværge” har været anvendt forud for situationer, som potentielt har
krævet anvendelse af nødværge/magtanvendelse. Begrebet har været forstået som en legal handling fra
tilbuddenes side, men tilsynet har overfor de berørte tilbud indskærpet, at begrebet ikke er understøttet i
loven. Der er tale magtanvendelse og ofte en ikke-tilladt magtanvendelse. Det har dog vist sig, at en del af
problemstillingen skyldes en misforståelse, idet personalet har forvekslet en bestemt pædagogisk tilgang
med et magtindgreb.
Casen nedenfor illustrerer brugen af ”nænsom nødværge”.
Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse.
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.
”[…]Der har i en af de [xxx] afdelinger været manglende kendskab til magtreglerne, og der har været
mange magtanvendelser. Det er dokumenteret og oplyst, at der er fokus på at nedbringe antallet af
magtindberetninger. […] Der har været anvendt et begreb " nænsom nødværge" i forbindelse med
magtindberetningerne og Socialtilsynet har gjort opmærksom på skriftligt, at et sådan begreb ikke findes
indenfor det sociale område.”
Omkring ikke-fysiske magtanvendelser har tilsynet erfaret, at der i nogle tilfælde anvendes ”usynlig magt”
som en indirekte form for magt. Hverdagens rytme og struktur for hele tilbuddet kan være styrende for den
enkelte beboer, eller den enkeltes behov kan hæmmes af rammerne for fællesskabet. Det kan f.eks. være,
når der er husregler om sengetider, anvendelse af telefon, rutineprægede og ulovlige urintest og stramme
rygeregler, der hæmmer den enkelte beboers bevægelsesfrihed. Nogle steder er strukturen på tilbuddet
meget styrende og levner derfor ikke plads til fleksibilitet, hvilket kan medføre fysiske magtanvendelser,
når beboeren ikke nødvendigvis passer ind i rammen.
En særlig form for usynlig magt har tilsynet oplevet for de tilbud, der modtager ”kriminelle” eller personer
med kriminel adfærd. Her har der i flere tilfælde været foretaget ændringer af bygninger med henblik på
indskrænkning af frihed. Det er f.eks. sket ved permanent aflåsning af døre og vinduer, opsætning af
alarmer samt anvendelse af private vagtværn. Tilsynet har i disse tilfælde gjort tilbuddene opmærksomme
på, at denne praksis ikke er i overensstemmelse med reglerne på området og har givet påbud om ændring
heraf.
Det skal bemærkes, at det er tilsynets oplevelse, at anvendelsen af magt fra personalets side i tilbuddene,
oftest forekommer fordi personalet vil passe på beboerne, som kan være til fare for sig selv og andre, samt
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at personalet ikke altid forstår reglerne for magtanvendelser og/eller ikke opfatter deres handlinger som
magt.
Tilsynet har dog oplevet, at enkelte tilbud i deres pædagogiske praksis anvender metoder som minder om
straffende foranstaltninger, f.eks. når beboerne ikke har overholdt reglerne på stedet. Nedenstående case
er et eksempel på dette.
Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. et driftstilsyn
Omhandler temaet Målgruppe, Metoder og Resultater.
Tilsynet og efterbehandling efterlader Socialtilsynet med et indtryk af, at der er uoverensstemmelse mellem
den måde, den godkendte vandre-pædagogik håndteres på i den daglige praksis i forhold til den
anerkendende og jeg-støttende pædagogik. Vandreturerne bærer i højere grad præg af en pædagogik
udtrykt i autoritær form og som en straffende foranstaltning ved brug af voksenmagt. Såvel ledelse som
medarbejdere har understreget, at de unge ikke har noget valg, i.f.t hvorvidt de ønsker at deltage i disse
ture eller ej, og at vandreturerne sættes i værk hvis ledelsen vurderer, at der er kaos i den unges sind. En
pædagogisk praksis som målrettet og vedholdende fastholder dette krav.
Det er Socialtilsynets vurdering, at denne praksis ikke professionelt er afstemt i.f.t den unges personlighed
og særlige behov, hvilket efterlader indtrykket af, at alle får samme ”medicin” uagtet forskellige behov.
I sager som ovenstående, samt øvrige sager hvor magtanvendelsesreglerne ikke er i overensstemmelse
med gældende regler, har det udløst påbud og vilkår fra tilsynets side.
Omkring skriftlighed har tilsynet erfaret, at de fleste tilbud har udarbejdede skriftlige instrukser i forhold til
hvordan magtanvendelser minimeres og håndteres i de tilfælde, hvor de forekommer. Tilsynet vurderer
dog, at instrukserne ofte ikke er detaljerede nok til at fungere som et kvalificeret værktøj for håndtering af
magtanvendelser. Der kan eksempelvis være manglende angivelser af ansvarsfordeling, roller, opgaver osv.
Mangelfulde retningslinjer medfører ofte, at de fastsatte tidsfrister for indberetning, der er beskrevet
direkte i reglerne, ikke overholdes.
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen der vedr. magtanvendelse viser de følgende:
Indikator 6.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås
1 (i meget lav grad opfyldt)
4
3%
2 (i lav grad opfyldt)
7
5%
3 (i middel grad opfyldt)
13
9%
4 (i høj grad opfyldt)
47
33%
5 (i meget høj grad opfyldt)
70
50 %
Indikator 6.b: Tilbuddet dokumenter og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende
læring
1 (i meget lav grad opfyldt)
11
8%
2 (i lav grad opfyldt)
8
6%
3 (i middel grad opfyldt)
21
15 %
4 (i høj grad opfyldt)
45
32 %
5 (i meget høj grad opfyldt)
55
39 %
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Hele 83 % scorer 4 og 5 på, at deres pædagogiske indsats så vidt muligt er med til at sikre at
magtanvendelse undgås. Også for så vidt angår dokumentation og løbende læring af evt. magtanvendelse
har 71% scoret enten 4 eller 5. Det betyder, at mellem 17-29 % af tilbuddene har haft større eller mindre
udfordringer i forhold til magtanvendelsesområdet og det er for denne gruppe, at der i 2014 er arbejdet
med og fortsat vil blive arbejdet med at løfte kvaliteten.
Tilsynets oplevelse af tilbuddenes implementering af magtanvendelse i praksis er følgende:
 De fleste magtanvendelser der indberettes omhandler fysisk magt
 Tilbuddene forholder sig ikke altid konkret til den enkelte magtanvendelse
 Indberetningerne er ikke altid fyldestgørende
 Mangelfulde retningslinjer
 Forvirring omkring snitflader til straffeloven
 Indirekte magt forekommer i forskellige former en del steder og opfattes ikke som indgreb i
selvbestemmelsesretten
 For kriminelle og potentielle kriminelle ses ulovlige fysiske foranstaltninger.
 Udøvelsen af ulovlig magt bunder ofte i, at personalet ønsker at beskytte den borger magten
udøves overfor eller andre
 Udøvelsen af ulovlig magt bunder ofte i, at personalet ikke kender til magtreglerne
 Det skriftlige beredskab er ikke altid fyldestgørende
Betydning af kendskab til og håndtering af magtanvendelsesreglerne
Med kvalitetsmodellen, og de krav der fremgår af denne i forhold til kendskab til magtanvendelse, er det
tilsynets oplevelse, at der er stor vilje fra tilbuddenes side til at rette op på mangelfuldt kendskab, herunder
at få udarbejdet mangelfulde instrukser og procedurer.
Det samme gør sig gældende, når tilsynet har påpeget behov for ændringer af tilbuddenes konkrete praksis
vedr. magtanvendelser.
Tilsynet har bl.a. erfaret, at magtanvendelser hos de fleste tilbud drøftes på personalemøder med henblik
på en afklaring af processen for opfølgning herpå. Men hvor dette ikke har været tilfældet, er det tilsynets
vurdering, at tilbuddene er gode til at få etableret en praksis for dette, når tilsynet har peget på behov for
opfølgning på magtanvendelser.
For så vidt angår usynlig magt kan den være medvirkende til at krænke de enkelte beboeres
selvbestemmelse og udvikling i dagligdagen. Det er derfor vigtigt, at der fortsat er fokus på at bevidstgøre
ansatte på tilbuddene om, hvad magtbegrebet indebærer for at sikre en høj kvalitet på tilbuddene i deres
arbejde med magtanvendelser. Meget restriktive regler for samvær/ophold kan være medvirkende til at
hindre formålet med opholdet: Udviklingen af den enkelte borger.
Tilsynet har dog også oplevet enkelte tilbud, der ikke er så omstillingsparate i forhold til at ændre deres
metoder og praksis for håndtering af magtanvendelser. I de tilfælde udstedes påbud om ændring af
pædagogisk praksis.
Det vurderes derfor, at et kontinuerligt fokus på magtanvendelser fra tilsynet, og dermed også
myndigheder og tilbuddene, vil medvirke til et kvalitetsløft på området fremadrettet.
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3.3.3 Fysiske rammer på plejefamilieområdet
Socialtilsynene har observeret forskellige problematikker på plejefamilieområdet. Problematikkerne
belyses ud fra regionale synspunkter, da ikke alle problematikker forekommer i samtlige socialtilsyn.
De problematikker, som tilsynene har observeret i løbet af år 1 er som følger:
 Grundkursus
 Stor forskel i hyppigheden og udførelsen af tilsyn med plejefamilier
 Fysiske rammer; ”interessante” fund.
Socialtilsyn Nord har valgt at beskrive problematikken vedrørende de fysiske rammer i årsrapporten for
2014.
Punkter vedrørende de fysiske rammer der beskrives i årsrapporten for 2014 er:
 Tilsynets vurdering af de fysiske rammer for børn og unge i plejefamilier
 Betydning af fysiske rammer
Kvalitetsmodellen
De fysiske rammer for plejefamilier falder under kvalitetstemaet ” De fysiske rammer” i kvalitetsmodellen
for plejefamilier.
Temaet er konkretiseret i kriterium 10, der lyder: ”De fysiske rammer understøtter barnets udvikling og
trivsel”. Som indikator for om kriteriet er opfyldt, opstilles indikator 10.a: ”Barnet trives i de fysiske
rammer.” og indikator 10.b: ”De fysiske rammer i plejefamiliens hjem og i omgivelserne tilgodeser barnets
behov og giver barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder.”

Tilsynets vurdering af de fysiske rammer
Beskrivelse af fysiske rammer
Tilsynet har i løbet af 2014 erfaret, at de fysiske rammer på plejefamilieområdet overvejende er gode.
Det er den generelle opfattelse hos tilsynet, at de fysiske rammer understøtter de anbragte børns trivsel i
langt de fleste plejefamilier og understøtter barnets mulighed for at opretholde sociale netværk samt sikre
barnets ret til privatliv.
Tilsynet har dog oplevet, at de fysiske rammer ikke altid er godkendt efter gældende regler, eller at de
fysiske rammer ikke er tilfredsstillende i forhold til barnets trivsel.
For så vidt angår regler for beboelse, har tilsynet oplevet eksempler på, at børn bor på værelser placeret i
kælderplan, som ikke er godkendt til beboelse. Typisk fordi de ikke er sikre, hvis der skulle opstå brand.
Følgende er et eksempel på dette:
Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. et driftsorienteret tilsyn med en plejefamilie.
Omhandler temaet Fysiske Rammer.
”De fysiske rammer understøtter i lav grad et plejebarns trivsel og udvikling. Dette grundet, at plejebarnet
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har værelse i plejefamiliens kælder, som ikke er godkendt til beboelse”.
Andre eksempler på ulovlige fysiske rammer er tilbygninger til selve beboelseshuset på matriklen. Et
eksempel på dette fremgår af nedenstående case:
Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. en regodkendelse af plejefamilie.
Omhandler temaet Fysiske Rammer.
Huset indeholder 6 værelser samt et gennemgangsværelse, køkken/alrum stue og badeværelser.
Plejefamilien har desuden opstillet en mobil pavillon på deres grund. Pavillonen har el, bad og toilet og
bruges til værelse/bolig for plejefamiliens ældste plejebarn på 19 år. Teknisk forvaltning i
bopælskommunen oplyser, at der ikke er givet byggetilladelse til opsætning af pavillonen, hvorfor den ikke
må benyttes til beboelse.
Tilsynet har erfaret, at nogle plejebørn og unge bor i utilfredsstilende rammer. Det gælder f.eks., hvis
barnet ikke har eget værelse eller værelset fungerer som gennemgangsrum.
Tilsynet har derudover oplevet, at der kan være forskel på de fysiske rammer, som plejebarnet og
biologiske børn har. F.eks. at det biologiske barn havde eget værelse, mens plejebarnet godt nok havde
eget værelse, men det fungerede som gennemgangsværelse for de øvrige beboere i hustanden.
Endeligt har tilsynet oplevet tilfælde, hvor plejefamiliernes bolig er placeret geografisk langt væk fra skole
og fritidsaktiviteter, hvilket kan give udfordringer i forhold til at sikre barnets deltages i sociale aktiviteter.
Ser man på de indikatorer i kvalitetsmodellen, der vedrører de fysiske rammer, viser de følgende:
Indikator 10.a.: Barnet trives i de fysiske rammer.
1 (i meget lav grad
opfyldt)
4
0,40 %
2 (i lav grad opfyldt)
7
0,75 %
3 (i middel grad opfyldt)
99 10,70 %
4 (i høj grad opfyldt)
132 14,20 %
5 (i meget høj grad
opfyldt)
683 73,80 %
Indikator 10.b.: De fysiske rammer i plejefamiliens hjem og i omgivelserne tilgodeser barnets behov og giver
barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder.
1 (i meget lav grad
opfyldt)
1
0,10 %
2 (i lav grad opfyldt)
6
0,65 %
3 (i middel grad opfyldt)
62
6,80 %
4 (i høj grad opfyldt)
157
17,30 %
5 (i meget høj grad
opfyldt)
684
75,20 %
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Tallene viser, at langt de fleste plejebørn trives i de fysiske rammer og at deres behov i forhold til disse
tilgodeses, idet det er under 12 % scorer 3 eller derunder. Det er således en mindre gruppe plejefamilier,
hvor tilsynet har kunnet konstatere udfordringer i forhold til de fysiske rammer. Det er kvaliteten af de
fysiske rammer for denne gruppe som er blevet løftet i løbet af 2014. Det gælder både i forhold til
plejebørnenes sikkerhed og trivsel.
De fysiske forhold, som tilsynet har oplevet udfordringer med i 2014, har handlet om følgende:
 De fysiske rammer har ikke været godkendt til beboelse i henhold til lovgivningen
 Utilfredsstillende fysiske rammer
 Forskel mellem de fysiske forhold hhv. plejebørn og biologiske børn tilbydes
 Geografisk isolerede fysiske rammer
Betydning af fysiske rammer
Det er tilsynets oplevelse, at plejefamilier i høj grad udviser velvilje til at få rettet op og foretage de
forandringer, som kræves af tilsynet. Det har blandt andet betydet, at børn og unge i dag ikke bor i ulovlig
kælderbeboelse, der ville udgøre en risiko for dem, hvis der opstod brand.
I nogle tilfælde har tilsynet oplevet, at de anbragte børn ikke ser det som en forbedring af de fysiske
rammer, når de skal fraflytte ulovlig beboelse. Det gælder blandt andet den case, hvor plejebarnet på 19 år
måtte fraflytte en pavillon og ind på et lille, men godkendt værelse i selve huset.
I de tilfælde hvor plejebørn ikke har egnede fysiske rammer, eller hvor der er en forskel mellem de forhold
plejebørn og egne børn tilbydes, har tilsynet haft en dialog med plejefamilierne om plejebarnets baggrund
og behov, herunder plejebarnets mulighed for at trække sig tilbage til eget værelse. Ligeledes har det typisk
givet anledning til, at tilsynet har haft en dialog med plejeforældrene om, hvordan de tænker barnet ind i
familien. Tilsynets fokus på de fysiske rammer har dermed også haft en afsmittende effekt på andre
indikatorer i kvalitetsmodellen som f.eks. temaet om familiestruktur og familiedynamik. Det er
vurderingen, at det har været med til at løfte kvalitet på området mere generelt.
Det er tilsynets vurdering, at de anbragte børn sætter pris på at have deres eget værelse og deres egne ting
til rådighed. Det har en positiv indflydelse på børnene, når plejefamilierne har gjort noget ud af værelserne,
de ydre rammer mv. sådan, at det bliver til barnets hjem og ikke blot føles som en ventesal for barnet. Det
er særlig vigtigt, fordi mange anbragte børn kommer fra hjem, hvor der ikke har været samme fokus på
eller muligheder for at skabe trivsel og udvikling i forhold til de fysiske rammer.
For så vidt angår boliger, der ligger geografisk langt væk fra skole og fritidsaktiviteter, er det tilsynets
erfaring, at plejefamilierne har været imødekommende i forhold til at imødegå de udfordringer, som
tilsynet har peget på, det giver. Plejefamilier er altså i højere grad blevet bevidstgjort om vigtigheden af, at
plejebørn får mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med jævnaldrende.
På baggrund af erfaringerne for 2014 mener tilsynet, at der i forbindelse med regodkendelsesprocessen i
2014 og fremadrettet i 2015 er behov for at forklare, hvilke regler der gælder for plejebørnenes fysiske
rammer og som socialtilsynet derfor ser på i deres tilsyn. Mange eksisterende plejefamilier har i 2014 været
undrende over, at tilsynet har påpeget fejl og mangler ved de fysiske rammer, som tidligere tilsyn ikke har
haft bemærkninger til.
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3.3.4. Juridiske forhold vedr. tilbud og plejefamilier
Kvalitetsmodellen
Vurderingen af tilbuddenes juridiske grundlag foretages i forhold til kvalitetstemaet 8 i kvalitetsmodellen
for tilbud.
For tilbud er temaet konkretiseret i kriterium 8, der lyder: ”Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse”. Som
indikator for, om kriteriet er opfyldt, skal der bedømmes på indikator 8.C., der lyder: ”Tilbuddet har en
kompetent og aktiv bestyrelse”. Bemærk her, at denne indikator kun gælder for de tilbud, som har en
bestyrelse.
Socialtilsynets opgaveportefølje
Socialtilsynene overtog fra 1. januar 2014 en del af tilsynsopgaven fra kommunerne. Det drejer sig om
driftstilsynet med følgende typer sociale tilbud:





Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.
Opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6 i lov om social
service.
Botilbud til voksne efter §§ 107-110 i lov om social service. Det omfatter herberger og krisecentre
samt midlertidige og længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne.
Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

Socialtilsynene fører endvidere tilsyn der, hvor der ydes støtte efter bl.a. servicelovens § 85 til borgere, der
bor i plejeboliger eller lignende boformer. En række betingelser skal være opfyldt for, at disse tilbud er
omfattet af tilsynet. Blandt andet gælder, at borgerne skal være visiteret til boligen af kommunen, at
støtten ydes af et fast personale og at hjælpen udgår fra servicearealer i tilknytning til boligerne. Formålet
er, at socialtilsynene skal føre tilsyn med ”botilbudslignende” tilbud. Socialtilsynene skal i disse tilfælde
træffe afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af tilsynet.
Punkter vedrørende det juridiske grundlag der beskrives i årsrapport 2014 er:
 Det juridiske grundlag for tilbuddenes drift
 Tilbud og plejefamilier der falder udenfor tilsynets opgaveportefølje
 Konsekvenser af uklarhed om det juridiske grundlag og tilsynets opgaveportefølje
Tilsynets vurdering af juridiske forhold vedr. tilbuddene drift og tilsynets opgaveportefølje
Det juridiske grundlag for tilbuddenes drift
Tilsynet har i 2014 erfaret, at der for de fleste tilbuds vedkommende er klarhed om diverse juridiske
forhold, både for så vidt angår private og offentlige tilbud.
Tilsynet har dog oplevet en del sager, hvor der har været uklarheder om forskellige juridiske forhold.
Tilsynet har erfaret, at nogle beboere på §§ 107 og 108 botilbud har lejekontrakter. Det er problematisk,
fordi hverken lejeloven eller almenlejeloven finder anvendelse på botilbud efter §§ 107 og 108. Det har
betydning for både tilbuddenes driftsmæssige forhold og borgernes retsstilling.
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Tilsynet har I andre tilfælde erfaret, at nogle driftsherrer driver §§ 66, 107 og 108 tilbud i lokaler, som er
opført efter almenboligloven. Det er ikke lovligt.
Tilsynet har i flere tilfælde erfaret, at private tilbud enten ikke har udfærdiget gyldige vedtægter eller ikke
kan finde deres gældende vedtægter, når tilsynet efterspørger disse. I andre tilfælde hvor der forefindes
vedtægter, har tilsynet oplevet, at vedtægterne ikke har været underskrevet og dermed er fonden/den
selvejende institution ikke gyldigt stiftet. Endelig har tilbud i flere tilfælde revideret de oprindelige
vedtægter, og efterfølgende lagt den nye version til grund for tilbuddets drift, dog uden at få ændringen
behørigt godkendt. Er vedtægter ikke godkendt, har de ingen retskraft. Tilbuddene har altså i disse tilfælde
indrettet sig efter en revideret vedtægt, der ikke er gældende, imens den oprindelige, reelt gældende
vedtægt af samme grund ikke overholdes.
Tilsynet har i flere tilfælde erfaret, at private tilbuds vedtægter ikke overholder lov om socialtilsyn og/eller
egne vedtægter, f.eks. i forhold til bestyrelsessammensætningen. Dette kan illustreres ved denne case:

Case.
Uddrag fra en tilsynsrapport vedr. regodkendelse
Omhandler temaet Organisation og Ledelse.
Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2, at det skal fremgå af vedtægten, hvorledes
egenkapitalen er indbetalt (kontant eller i værdier) ved oprettelsen. Dette er ikke tilfældet i gældende
vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2.
Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 3, at udpegning af ledelse, ledelsens opgaver og ansvar
skal fremgå af vedtægten. Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten
overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 3.
Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 4, at regler om hæftelse for gældsforpligtelser skal fremgå
af vedtægten. Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at overholder lov om
socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 4.
Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 5, at regler for hvorledes tilbuddet skal forholde sig med
hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision skal fremgå af vedtægten. Dette er ikke tilfældet
gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 5.
Det fremgår af lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 6, at regler om procedurer for vedtægtsændringer skal
fremgå af vedtægten. Dette er ikke tilfældet i gældende vedtægt. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægten
overholder lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 6
Den aktuelle bestyrelse, jf. bestyrelseslisten, overholder lov om socialtilsyn § 14.
Bestyrelsessammensætningen er ikke i overensstemmelse med de i vedtægterne beskrevne krav til
sammensætning.
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Det fremgår af gældende vedtægt, at bestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer.
Den aktuelle bestyrelse, jf. bestyrelseslisten består af 5 medlemmer: Formand (tandlæge), næstformand
(fabrikant), medlem (selvstændig), medlem (pædagog) og medlem (medarbejderrepræsentant).
Det fremgår af vedtægternes § 4, at bestyrelsen skal konstitueres med bestyrelsesformand og en kasserer.
Af fremsendte bestyrelsesliste fremgår ikke kasserer, det gør derimod en næstformand. Bestyrelsen skal
sikre konstitutionering iht. vedtægterne.
Tilsynet har erfaret flere tilfælde af sager, hvor der i vedtægterne for private tilbud mangler klar angivelse
af, hvorledes stiftelseskapitalen er indbetalt. Kravet er, at det klart skal angives, om dette er i form af
værdier (og hvad disse værdier har karakter af) eller i form af kontanter.
Tilsynet har erfaret, at i flere private tilbud har lederen haft stemmeret i bestyrelsen. Lederen må gerne
være repræsenteret i bestyrelsen, men må ikke have stemmeret.
Ser man på den indikator i kvalitetsmodellen der vedrører bestyrelsen, viser den følgende:
Indikator 8.c.:”Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse”
1 (i meget lav grad opfyldt)
31
51 %
2 (i lav grad opfyldt)
4
7%
3 (i middel grad opfyldt)
4
7%
4 (i høj grad opfyldt)
8
13 %
5 (i meget høj grad opfyldt)
13
22 %
Tabellen viser, at hele 65 % af alle private tilbud scorer 3 eller derunder. De fleste af disse scorer 1. Det
skyldes, at hvis det juridiske grundlag ikke er lovligt gives der scoren 1, fordi det er bestyrelsens ansvar at
sikre, at dette er i orden. Tallene afspejler de store udfordringer, som er beskrevet ovenfor i forhold til især
vedtægter og bestyrelsens sammensætning. Kvaliteten af dette område er der altså i høj grad blevet
arbejdet med i løbet af 2014 og det er forventningen, at dette vil fortsætte i 2015. Når alle tilbud er
regodkendt forventes disse udfordringer for langt størstedelen at være løst.
Tilsynet har oplevet uklarheder i forhold til, om afdelinger under tilbud reelt var afdelinger, eller om de var
enkeltstående separate tilbud. Denne problemstilling har primært vedrørt kommunale tilbud, hvor
kommuner har ønsket at slå tilbud og afdelinger sammen. Et eksempel på det er en kommune, som har
ønsket at sammenlægge alle deres tilbud i to tilbud
De udfordringer, i forhold til det juridiske grundlag for tilbuddenes drift, som tilsynet har oplevet i 2014, har
handlet om følgende:
 Sammenblanding af tilbud oprettet efter serviceloven og almenboligloven
 Manglende gyldige vedtægter
 Manglende efterlevelse af gældende regler og/eller efterlevelse af egne vedtægter
 Uklarheder om tilbud er ét eller flere tilbud eller afdelinger
Tilsynets opgaveportefølje og tilbud og plejefamilier der falder udenfor
Tilsynet har i 2014 erfaret, at en del tilbud og plejefamilier falder udenfor tilsynets opgaveportefølje. Det til
trods for at de, der bor i disse tilbud og plejefamilier, i de fleste tilfælde fuldt ud er at sammenligne med de
målgrupper, der bor i tilbud og plejefamilier, der falder under tilsynet opgaveportefølje.
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Tilsynet kan bl.a. konstatere, at tilbud, hvor beboerne har egne lejekontrakter, ikke skal have tilsyn af
Socialtilsyn Nord, men tilsyn af beliggenhedskommunen. Disse tilbud har vist sig både at være offentlige og
private tilbud.
Et eksempel herpå er illustreret i denne case:
Case.
Uddrag fra orientering til anbringende kommuner
Socialtilsyn Nord har truffet afgørelse om, at tilbuddet yder § 85 støtte til borgere i egne lejligheder.
Ifølge tidligere godkendelse er tilbuddet godkendt til at yde § 85 støtte til borgere i almene ældre
boliger. Socialtilsyn Nord har konstateret, at borgerne ikke bor i almene boliger, de bor i egne
lejligheder, lejet af borgerne på lejelovens almindelige vilkår.
Det betyder, at Socialtilsyn Nord ikke har tilsynsforpligtigelsen, den overgår til
beliggenhedskommunen. Tilbuddet vil blive fjernet fra tilbudsportalen.
Derudover har tilsynet oplevet, at en del plejefamilier bliver konkret godkendt af beliggenhedskommunen.
Kommuner kan konkret godkende plejefamilier i særlige tilfælde. Det er dog tilsynets oplevelse at denne
mulighed for at konkret godkende plejefamilier benyttes i videre udstrækning end i ”særlige tilfælde”.
De tilbud og plejefamilier, som tilsynet i 2014 har erfaret falder udenfor opgaveporteføljen, er:
 Tilbud, hvor borgeren bor med egne lejekontrakter i privat udlejning
 Tilbud, hvor borgeren bor med egen lejekontrakt i en almenboligtype, der ikke er omfattet af
socialtilsynet
 Plejefamilier, der er eller bliver konkret godkendt
Betydning af uklarhed om juridiske forhold
Konsekvensen af de ulovlige juridiske forhold i forhold til boligen giver bl.a. uklarhed om borgernes
retsstilling. Der er f.eks. forskel i de rettigheder borgere har, når de bor i botilbud efter serviceloven, og når
de bor til leje. Det gælder bl.a. i forhold til borgernes økonomi. Det er forskelligt, hvad borgerne skal betale
for at bo i henholdsvis botilbud og lejeboliger. I botilbud betaler beboerne en egenbetaling, som beregnes
af handlekommunen, mens borgere i lejeboliger betaler leje. Derudover gælder, at borgere der bor til leje,
har mulighed for at søge og modtage boligsikring/støtte, hvilket borgere i botilbud ikke lovligt kan. Der er
også forskel i forhold til opsigelse: I botilbud ophører indsatsen, når formålet er opfyldt eller når
foranstaltningen ikke længere opfylder sit formål. Når en borger bor til leje, kan vedkommende som
udgangspunkt ikke opsiges, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
Når vedtægter og bestyrelsessammensætning ikke er i overensstemmelse med lovens krav, giver det
uklarhed om tilbuddets drift og evner til at drive stedet professionelt. Det er bestyrelserne, der er
forpligtede til at sikre, at tilbuddet drives ud fra lovgivning og egne vedtægter, og derfor bestyrelsens
kompetencer der bedømmes til at være mangelfulde, når det juridiske grundlag for driften ikke er i orden.
I de situationer, hvor tilsynet er blevet opmærksomt på problemstillinger, der vedrører det juridiske
grundlag for tilbuddenes drift, har der været igangsat en dialog om en lovlig løsning på de forhold, tilsynet
har fundet. I nogle tilfælde er der udstedt vilkår eller påbud med henblik på, at tilbuddets struktur og
opbygning overholder loven på sigt. Det er tilsynets opfattelse, at der på den baggrund er igangsat et
kvalitetsløft i forhold tilbuddenes juridiske struktur og sammensætning, og at det er med til at skabe en
øget grad af gennemsigtighed omkring borgernes retsstilling.
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I forhold til flere tilbud der slås sammen til ét tilbud med flere afdelinger, godkendes tilbuddet inkl. alle
afdelinger og der udstedes én samlet godkendelsesrapport. I det løbende tilsyn vil der ligeledes kun
udfærdiges én tilsynsrapport, der dækker tilsynet med samtlige afdelinger. Det er tilsynets oplevelse, at
disse tilsynsrapporter ofte bliver uoverskuelige, da rapporterne skal favne bedømmelser og vurderinger af
meget forskellige afdelinger. Det skaber uklarhed og uigennemsigtighed om kvaliteten af tilbuddet og de
enkelte afdelinger. Det gælder også for læsere på Tilbudsportalen, hvor tilbuddet fremgår som ét tilbud.
Derudover har det konsekvenser for det økonomiske grundlag for Socialtilsyn Nord, da tilsynstaksten bliver
mindre, når mange tilbud bliver ændret til at udgøre ét tilbud med flere afdelinger.
I forhold til de tilbud og plejefamilier, der falder udenfor tilsynets opgaveportefølje, ser tilsynet en risiko
for, at der udvikler sig parallelle tilsynssystemer for borgere med lignende funktionsnedsættelser. Nemlig ét
tilsyn, der udføres af socialtilsynene, og ét tilsyn, der udføres af de kommuner hvor de tilbud og
plejefamilier, der falder udenfor tilsynets opgaveportefølje, ligger.
Formålet med reformen for tilsyn med de sociale tilbud og plejefamilier var bl.a. at sikre et generelt
kvalitetsløft på området, sikre et systematisk grundlag for tilsynet ved at indføre kvalitetsmodeller samt at
sikre en ensartet praksis på tværs af landet. Alt sammen med det ønske at skabe en positiv og reel forskel
for udsatte borgere på sociale tilbud.
Hvis mange børn, unge og voksne bor på tilbud og hos plejefamilier, der ikke falder under socialtilsynets
opgaveportefølje, udhuler det formålet med reformen. Vi vil opleve store forskelle i de metoder og den
systematik, der lægges til grund i tilsynet, afhængigt af om det er socialtilsynet eller
beliggenhedskommuner, der udfører tilsynet. Forskelle der giver uigennemskuelighed om kvaliteten af de
sociale tilbud og plejefamilier, og som kan betyde, at der ikke opnås det ønskede generelle kvalitetsløft på
området, der skal skabe en positiv og reel forskel for udsatte borgere.
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4. Socialtilsyn Nords økonomi
4.1 Budget og regnskab
Socialtilsynet skal i hver årsrapport give en kort beskrivelse af budget og regnskab for det forgangne år.
I nedenstående tabel fremgår budget og regnskab 2014 for Socialtilsyn Nord.
Tabel 4.1.1: Regnskab 2014 og budget 2015, 1.000 kr., løbende priser
Budget 2014

Regnskab 2014

Forskel

Socialtilsyn Nords direkte udgifter
(løn mv.)

31.239

29.317

-1.922

Indirekte udgifter (overhead,
afdrag på initialomkostninger mv.)

3.130

2.380

-750

Udgifter i alt

34.369

31.697

-2.672

Indtægter fra objektiv finansiering

-15.511

-15.511

0

Indtægter fra tilsynstakster

-18.858

-16.088

2.770

Indtægter i alt

-34.369

-31.599

2.770

0

98

98

Netto

Som det ses, er der et mindre forbrug på 0,098 mio. kr. på Socialtilsyn Nord driftsbudget. Det skyldes, at
Socialtilsyn Nord budget blev fastlagt ud fra en forventning om 417 tilbud og 1.127 plejefamilier
(oprindeligt estimeret med 1.400, men grundet fejl i sagsoverdragelse blev tallet reduceret), mens det ved
socialtilsynets opstart var kendt, at antallet af tilbud ville være lavere. Derfor har Socialtilsyn Nord ikke
anvendt sin fulde budgetramme til løn mv.
Samtidig var der færre indtægter fra takster i 2014 end forudsat i budgettet. Det hænger sammen med
ovenstående; færre tilbud end forudsat i budgettet og dermed færre tilbud, der betaler takster.
Tabel 4.1.2 nedenfor viser antallet af døgntilbud og plejefamilier mv. omfattet af tilsyn fra Socialtilsyn Nord
– dels hvor mange, der var forudsat i budgettet for 2014, og hvor mange der faktisk var.
Tabel 4.1.2: Antal af tilbud omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Nord
Forudsat i budget 2014
Plejefamilier

Faktisk antal i 2014

1.127

1.038

Tilbud på børneområdet
(døgntilbud mv.)

105

100

Tilbud på voksenområdet
(døgntilbud mv.)

312

231

0

47

1.544

1.416

Overlap mellem tilbudstyper
I alt

Note: Antallet af faktiske tilbud er eksklusiv tilbud / plejefamilier, der blev ny-godkendt i 2014.
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Tabel 4.1.2 viser, at der i 2014 var færre tilbud end forudsat og understøtter, hvorfor både udgifter og
indtægter blev mindre i 2014 end forudsat i budgettet.
Det skal dog bemærkes, at samtidig med at der i 2014 viste sig at være færre tilbud end forudsat, var der
samtidig flere tilbud med underafdelinger, hvoraf nogle er blevet opkrævet en tillægstakst. ”Faldet” i antal
af tilbud skal derfor ikke nødvendigvis modsvares af et tilsvarende fald i udgifter og indtægter i det enkelte
socialtilsyn.
Tabel 4.1.3 nedenfor viser budget 2015 for Socialtilsyn Nord. Budgettet er udarbejdet ud fra en
forudsætning om 1.303 plejefamilier, 395 tilbud på børneområdet og voksenområdet.
Tabel 4.1.3: Budget 2015 for Socialtilsyn Nord, 1.000 kr., 2015-priser
Budget 2015
Socialtilsyn Nords direkte udgifter (løn mv.)

31.846

Indirekte udgifter (overhead, afdrag på initialomkostninger mv.)

2.725

Udgifter i alt

34.571

Indtægter fra objektiv finansiering

-15.261

Indtægter fra tilsynstakster

-19.310

Indtægter i alt

-34.571

Netto

0

Budget 2015 danner grundlag for tilsynstaksterne og de objektive finansieringsbidrag i 2015, jf. næste
afsnit.
Tilsynstakster og objektive finansieringsandele
Tabel 4.1.4: Udvikling af grundtaksterne (dvs. uden reguleringerne)
Takstkategori

2014

2015

0–7

34.959

34.245

8 – 24

41.951

41.094

25 – 49

69.918

68.490

>50

104.876

102.734

0–7

24.557

16.882

8 – 24

29.468

20.258

25 – 49

49.113

33.763

>50

73.670

50.645

2016

2017

Nygodkendelser

Væsentlig
ændring af
eksisterende
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godkendelse
0–7

12.278

8.441

8 – 24

14.724

10.129

25 – 49

24.557

16.882

>50

36.835

25.322

0–7

17.479

8.861

8 – 24

20.975

10.273

25 – 49

34.959

17.122

>50

52.438

25.684

Skærpet tilsyn

Med grundtakst (budgettakst) skal forstås den takst, der beregnes for året uden reguleringer fra tidligere
år.
Ovenstående tabel er udfyldt med de faktiske takster for 2014 og 2015. Der er i 2014 og 2015
ikke reguleret for over- / underskud, da Socialtilsynet først startede op i 2014.
Derfor er nedenstående tabel ikke udfyldt.
Første regulering af taksterne vil ske i 2015 og således i forbindelse med årsrapporten for 2016, hvorfor
denne tabel først vil være relevant her. Tabellen vil indeholde en oversigt over over-/underskud af
taksterne i det pågældende år.
Tabel 4.1.5: Udvikling af regulering af taksterne
Takstkategori

2014

2015

2016

2017

0–7
8 – 24
25 – 49
>50
Tabel 4.1.6, Udviklingen i taksterne for den objektive finansiering
Takstkategori
Årets samlede
takstgrundlag
Årets regulering
Over-/underskud

2014

2015

15.511.314

15.261.316

0

0

2016

2017
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5. Kvantitative data om tilbuddenes kvalitet
5.1 Overdragelser af sagerne fra kommunerne og regioner
Som et led i tilsynsreformen har socialtilsynene d. 1. januar 2014 fået overdraget de sociale tilbud og
plejefamilier fra de kommuner og regioner, som tidligere havde myndighedsansvaret herfor.
Overdragelsen mellem 2013 og 2014 havde karakter af en engangsoverdragelse, hvorfor nedenstående
opgørelse ikke vil figurere i årsrapporter fra 2015 og frem.
Nedenfor gives en beskrivelse af selve sagsoverdragelsen samt sagernes stand i forbindelse med
overdragelsen.
Beskrivelse af selve sagsoverdragelsen.
I forbindelse med Lov om socialtilsyns ikrafttrædelse 1. januar 2014 blev de daværende godkendende og
tilsynsførende kommuner og regioner anmodet om at overdrage alt relevant sagsmateriale, status på
sagerne mv. til de nye socialtilsynskommuner senest d. 1. december 2013.
Forud for sagsoverdragelsen udarbejdede socialtilsynene en ”Vejledning om overdragelse af sagsmateriale
fra sagsoverdragende myndighed til socialtilsynskommunen”, som beskrev frister, sagernes
statuskategorisering og de praktiske rammer for aflevering.
Ved deadline for sagsoverlevering d. 1. december 2013 havde ca. 25 % af kommunerne og regionerne
overleveret deres sager til Socialtilsyn Nord. Der var tale om hele og delvise overdragelser, da flere
kommuner havde overdraget for enten deres voksen/handicapafdelinger eller deres børne/ungeafdelinger
og ikke samlet.
Socialtilsyn Nord har løbende fulgt op på sagsoverdragelsen hos de kommuner og regioner, som ikke havde
overdraget sagsmateriale eller kun delvist havde overdraget sagsmateriale med henblik på endelig
overdragelse. Selve sagsoverdragelsen blev i sin helhed tilendebragt ved starten af 2. kvartal 2014.
Efterfølgende er flere enkeltsagsdokumenter løbende blevet eftersendt til Socialtilsyn Nord fra forskellige
kommuner.
Det bemærkes dog, at Socialtilsyn Nord i enkelte tilfælde har fået meddelt, at der ikke foreligger en
tilsynsrapport for 2013, idet der ikke er udarbejdet sådanne, hvis der ikke har været noget at bemærke.
Det bemærkes, at Socialtilsyn Nord ikke fik overdraget det antal sager fra kommuner og regioner, som det
indledningsvis var det forventede. Mankoen imellem det forventede og det reelle tal var på 17,5 %.
Årsagen til dette var, at kommunerne og regionerne i forbindelse med sagsoverdragelsen i flere tilfælde fik
et mere detaljeret overblik over deres tilbud, herunder strukturen og sammensætningen heraf, hvilket
således medførte, at det overførte antal sager blev mindre. Dette har ligeledes gjort sig gældende på
familieplejeområdet.
Endelig havde en enkelt kommune, ved en fejl, meldt antallet af plejebørn ind til Socialtilsyn Nord, fremfor
antallet af plejefamilier – en forskel på 3:1. Dette medførte sidenhen, at tilsynet måtte tilpasse
medarbejderstaben og reducere antallet af stillinger med tre.
Sagsoverdragelsen fra kommuner/regioner til Socialtilsyn Nord har haft betydning for selve
opstartsprocessen i løbet af 1 og 2. kvartal 2014, da de manglende og delvise sagsoverdragelser har
medvirket til vanskeligheder i forhold til påbegyndelse af tilsynsaktiviteter og sagsbehandling af de enkelte
sager. Dette har således også haft betydning for sagsbehandlingstiden for hele 2014.
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Tabel 5.1.1: Status på overdragne sager
Karakteren af de overdragede sager

Antal

Antal overdragne sager

1.479



Antal røde sager

15



Antal gule sager

51



Antal grønne sager

1.413

5.2 Antal af sager i Socialtilsyn Nord
Med udgangen af 2014 er socialtilsynets opgaveportefølje som følger:
Tabel 5.2.1: Antal tilbud fordelt på tilbudstype:

Tilbudstyper
I alt
Plejefamilier

1.038

Børnetilbud/opholdssteder

100

Voksentilbud

231

Overlap mellem de to sidste tilbudstyper.

47

Andre tilbudstyper

Antal (uafhængig af størrelse)

Koncerner

01

Antal tilbud under koncerner

02

Beskrivelse af udviklingen af socialtilsynets opgaveportefølje i 2014.
Den samlede opgaveportefølje har i løbet af 2014 udviklet sig løbende i form af både til- og afgang af
tilbud/plejefamilier. Årsagerne til udviklingen i opgaveporteføljen skyldes flere ting: Familieplejeområdet
har 2014 været præget af, at flere eksisterende plejefamilier ikke længere har ønsket at være plejefamilie
og at generelt godkendte plejefamilier er blevet konkret godkendte af de enkelte kommuner og dermed er
overgået til den stedlige kommunes tilsyn. Socialtilsynet har ligeledes modtaget 165 ansøgninger om
nygodkendelse fra familier, som har ønsket at blive plejefamilie.
Udviklingen af opgaveporteføljen på tilbudsområdet har været under indflydelse af, at kommunale og
regionale myndigheder i flere tilfælde har omstruktureret deres tilbud til færre enheder ved at lægge flere
1
2

Der er truffet afgørelse om, at tre tilbud har karakter af at være en koncernlignende konstruktion.
Under de tre tilbud, som er karakteriseret, som værende koncernlignende, er der 13 tilbud, som hører herunder.

38

tilbud og afdelinger sammen. De samme enheder er sidenhen blevet omstruktureret flere gange. I andre
tilfælde er tilbud blevet nedlagt af driftsherren.
Socialtilsynet har modtaget 17 ansøgninger om nygodkendelse på tilbudsområdet, som er blevet behandlet
i løbet af 2014.
I forhold til koncerner og koncernlignende konstruktioner har Socialtilsyn Nord i 2014 søgt at afklare de
tilbudskonstruktioner, som går på tværs af to eller flere tilsyn. Der er således endnu ikke foretaget
undersøgelse af de tilbudskonstruktioner, som kun opererer indenfor de enkelte tilsyns ansvarsområder.
Dette arbejde er sat i værk og gennemføres i løbet af 2015.
Ovenstående angivelse af antallet af koncerner og tilbud under koncerner er således ikke fuldt ud belyst.

5.3 Årets godkendelser
Socialtilsynet skal behandle ansøgninger om godkendelse fra sociale tilbud og plejefamilier. Ansøgningerne
kommer ind og bliver behandlet løbende.
Sideordnet hermed vil der i 2014 og 2015 blive gennemført re-godkendelser, idet der her er tale om en
overgangsperiode, hvor tilbud som er etableret inden 2014 skal regodkendes i henhold til lov om
socialtilsyn. Efter 2015 vil der ikke længere være muligt at blive re-godkendt og der vil kun figurere
oplysninger om ny-godkendelse.
Det er tidspunktet for offentliggørelsen af godkendelsen, som er afgørende for, hvilket år den aktuelle
godkendelse registres under. Eksempel: Det sagsforberedende arbejde, herunder besøg på tilbuddet, er
gennemført i 2014, men rapporten offentliggøres først på Tilbudsportalen efter d. 1. januar 2015. Denne
godkendelse vil indgå i socialtilsynets årsrapport for 2015, men vil ikke figurere i årsrapporten for 2014.
Oversigt over gennemførte godkendelser i løbet af 2014.
Tabel 5.3.1: Antal ny-godkendte tilbud fordelt på tilbudstype:
Tilbudstyper
I alt
Plejefamilier

29

Børnetilbud/opholdssteder

4

Voksentilbud

6

Overlap mellem de to sidste tilbudstyper.

1

I alt

40

Antallet af nygodkendte tilbud og plejefamilier i 2014 har ikke været på det forventede niveau, hvilket
hænger sammen med et forventet antal ansøgere på ca. 170 på familieplejeområdet og 15 tilbud om året.
Tilsynet har dog kunnet konstatere, at antallet af ny ansøgninger i løbet af første halvår 2015 er mærkbart
forøget i forhold til samme periode i 2014.
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Tabel 5.3.2: Antal regodkendte tilbud fordelt på tilbudstype:
Tilbudstyper
I alt
Plejefamilier

268

Børnetilbud/opholdssteder

33

Voksentilbud

70

Overlap mellem de to sidste tilbudstyper.

13

I alt

384

Antallet af gennemførte regodkendelser foretaget i 2014 har været under indflydelse af en række faktorer,
herunder selve opstartsperioden, implementering af nye regler og rammer for tilsynsopgaven – herunder
de nye kvalitetsmodeller, samt indkøring af nye IT-systemer og nye arbejdsgange.
Herudover har tilsynet primært haft fokus på at føre driftstilsyn og nygodkendelser i løbet af 2. halvår 2014.

5.4 Antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor
Antallet tilbagekaldte godkendelser opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket tema i
kvalitetsmodellen, begrundelsen for tilbagekaldelsen er formuleret. I materialet indgår det antal
godkendelser, som er endt med en ikke-godkendelse eller at tilbuddet er ophørt.
Tabel 5.4.1: Antal tilbagekaldte godkendelser fordelt på tilbudstyper:
Tilbudstyper
Plejefamilier

127

Sociale tilbud

28
I alt

155

På plejefamilieområdet er de 127 tilbagekaldte godkendelser udtryk for ophørte tilbud i 126 af sagerne. I
den sidste sag har tilsynet gennemgået en nærmere undersøgelsesproces og efterfølgende trukket
plejefamiliens godkendelse.
På tilbudsområdet er samtlige 28 tilfælde af tilbagekaldte godkendelser udtryk for, at tilbuddet er ophørt.
Der er således ikke tale om, at tilsynet har trukket en godkendelse, men at tilbuddet i de fleste tilfælde ikke
længere ønskede at være i drift.

Tabel 5.4.2, Temaer som ligger til grund for tilbagekaldte godkendelser.
Tilbudstype
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Årsag

Plejefamilie

Børnetilbud/oph
oldssteder

Voksentilbud

Overlap mellem
B/U-tilbud,
opholdssteder og
voksentilbud

I alt

1. Uddannelse
og beskæftigelse 0
0
0
0
0
2.
Selvstændighed
og sociale
relationer
0
0
0
0
0
3. Målgruppe,
metoder og
resultater
0
0
0
0
0
4. Organisation
og ledelse/
Familiestruktur
og
familiedynamik
1
0
0
0
0
5. Kompetencer 0
0
0
0
0
6. Økonomi
0
0
0
0
0
7. Fysiske
rammer
0
0
0
0
0
I alt 1
0
0
0
1
Note: antallet af temaer vil øjensynligt være højere end antallet af tilbagekaldte godkendelser. Det skyldes,
at flere temaer godt kan have ligget til grund for tilbagekaldelsen.

5.5. § 85 – botilbud
Socialtilsyn Nord har i løbet af 2014 haft 168 tilbud til vurdering af, om de var en botilbudslignende boform
efter § 4, stk. 1, nr. i lov om socialtilsyn. I forhold til 168 af tilbuddene er der truffet afgørelse i 150 af
sagerne. De resterende 18 sager er fortsat under behandling af tilsynet.
De 150 afgørelser, som tilsynet har foretaget, fordeler sig på følgende afgørelser:
I 137 af sagerne har tilsynet truffet afgørelse om, at de er ”85-tilbud” – en botilbudslignende boform efter §
4, stk. 1, nr. 3 i lov om socialtilsyn. Og dermed omfattet af tilsynets ansvarsområde.
I 11 af sagerne har tilsynet vurderet, at der er tale om et botilbud efter § 107 eller § 108 i serviceloven. Og
dermed omfattet af tilsynets ansvarsområde.
I 2 af sagerne har tilsynet truffet afgørelse om, at tilbuddet ikke er omfattet af lov om socialtilsyn, og
dermed ikke omfattet af tilsynets ansvarsområde.
Tilsynet har modtaget 10 klager over de afgørelser, som er truffet. Ingen af de 10 klager er
færdigbehandlet, og de er derfor ikke fremsendt til Ankestyrelsen.
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5.6. Antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte
tilsynsbesøg.
I forbindelse med tilsyn får alle plejefamilier og sociale tilbud et eller flere tilsynsbesøg.
Tilsynsbesøgene kan aflægges som anmeldte og uanmeldte. Antallet af tilsynsbesøg kan variere alt efter
tilbuddets størrelse.
F.eks. vil et tilbud med mange afdelinger typisk få mange tilsynsbesøg i forbindelse med et enkelt tilsyn. Det
samme gør sig gældende, hvis et tilbud får et skærpet tilsyn. Derfor vil det samlede antal tilsynsbesøg være
højere end det samlede antal gennemførte tilsyn.
Tabel 5.6.1: Gennemførte tilsyn
Tilbudstyper
Plejefamilier

867

Sociale tilbud

201
I alt

1.068

Tabel 5.6.2: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.
Socialtilsyn Nord
Tilsynstype

Anmeldte

Uanmeldte

I alt

Driftsorienterede tilsyn

68

919

987

Re-godkendelser

400

0

400

Godkendelser

22

0

22

490

919

1.409

I alt

Tabel 5.6.3: Antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fordelt på [sektioner/teams/afdelinger]
Plejefamilier
Tilsynstype

Anmeldte

Uanmeldte

I alt

Driftsorienterede tilsyn

23

750

773

Re-godkendelser

278

0

278

Godkendelser

14

0

14

315

750

1.065

Anmeldte

Uanmeldte

I alt

I alt
Tilbud
Tilsynstype
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Driftsorienterede tilsyn

45

169

214

Re-godkendelser

122

0

122

8

0

8

175

169

344

Godkendelser
I alt

5.7. Henvendelser om bekymrende forhold
Borgere, pårørende, ansatte og andre personer kan anonymt kontakte Socialtilsyn Nord med oplysninger
om bekymrende forhold på botilbud og i plejefamilier. Socialtilsynet modtager henvendelserne skriftligt,
telefonisk og ved personligt fremmøde.
Til formålet har socialtilsynet etableret en særlig ”whistleblower”-telefon, som er åben for telefoniske
henvendelser indenfor socialtilsynets åbningstider. Ligeledes er det muligt at benytte en skriftlig
webformular via socialtilsynets hjemmeside.
Registrering og sagsbehandling
Socialtilsyn Nord registrerer alle nye henvendelser dagligt på hverdage. Nye henvendelser bliver først
sagsbehandlet af en whistleblow-ansvarlig i socialtilsynet og derefter tildelt til den relevante
sektion/afdeling eller tilsynskonsulent.
Alle henvendelser bliver registreret enkeltvist, uanset om det er flere anmeldere eller den samme
anmelder, som kontakter socialtilsynet flere gange. Antallet af henvendelser er derfor et udtryk for,
hvordan henvendelserne fordeler sig på temaer, ikke hvilke temaer der indeholder flest problematikker.
Nøgletal
Tabel 5.7.1: Antallet af henvendelser
Tilbudstyper

Antal

Plejefamilier

11

Sociale tilbud

39

Ukendt tilbudsangivelse

25
I alt

75

I den nedenstående tabel 5.7.2 er angivet de årsager, de enkelte indberettere har haft til at kontakte
tilsynet vedr. bekymrende forhold i 2014. Tabellen viser, at de primære årsager til henvendelse omhandler
elementer, som har med tilbuddenes/plejefamiliernes dagligdag at gøre – pædagogik, socialfaglige
kompetencer og ledelse. Henvendelser om vold eller seksuelle krænkelser fylder derimod mindre.
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Tabel 5.7.2: Årsag til henvendelse

Årsag til henvendelse
Vold – psykisk
Seksuelle overgreb
Nedværdigende behandling
Fysiske rammer
Arbejdsmiljø
Manglende inddragelse
Stofmisbrug/alkoholmisbrug i tilbuddet
Vold – fysisk
Andet
Omgangstone
Pædagogik
Socialfaglige kompetencer – dårlige eller…
Ledelse – dårlig eller manglende
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tabel 5.7.3. viser, at pårørende og nuværende/tidligere medarbejdere er de hyppigste kilder til anonyme
henvendelser om bekymrende forhold. Dette er dog et usikkert estimat, da omkring 35 % af
henvendelserne er helt anonyme eller vanskelige at placere via samtalen eller web-formularen.
Tallene fra henvendelsesprofilen stemmer godt overens med årsagerne til henvendelserne, da disse
primært beror pædagogik, socialfaglige kompetencer og ledelse og dermed tilbuddenes/plejefamiliernes
dagligdag. Dermed er det faktorer, som mest er kendt for de personer, som har deres daglige gang der.

Tabel 5.7.3: Henvender profil

Henvendelsesprofil
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44

I den nedenstående tabel 5.7.4 er angivet resultatet af den sagsbehandling ift. henvendelser vedr.
bekymrende forhold, som tilsynet har modtaget i 2014. Af tabellen ses det, at henvendelserne i de fleste
tilfælde har medført videre undersøgelse, primært ved besøg på tilbuddene/ hos plejefamilierne.
Tabel 5.7.4: Tiltag på baggrund af henvendelser

Tiltag pba. Henvendelse
Afvist (grundløs)
Afvist (utilstrækkelig information)
Udenfor kompetenceområde
Anmeldt besøg
Anden videre undersøgelse
Uanmeldt besøg
0

2

4

6

8

10

12

14

Kendskab til ordningen
For at sikre at både borgere, pårørende, ansatte og andre personer er bekendt med ordningen, har
Socialtilsyn Nord taget følgende tiltag:
i)
ordningen er beskrevet på socialtilsynets hjemmeside med oplyst kontaktinformationer
ii)
kontaktoplysninger på ”whistleblower”-telefonen og webformularen er ligeledes printet på
bagsiden af socialtilsynets medarbejderes visitkort
iii)
botilbuddene har fået tilsendt en opslagsseddel, som vi har opfordret dem til at placere et
synligt sted på botilbuddet
iv)
ved etableringen af ordningen blev der udsendt en fælles pressemeddelelse fra de fem
socialtilsyn
v)
socialtilsynets medarbejdere oplyser om ordningen, når de er på tilsynsbesøg.
Udfordringer og status.
Muligheden for at borgere, pårørende og andre kan rette anonym henvendelse til tilsynet om bekymrende
forhold, giver en række muligheder for tættere opfølgning med tilbud og plejefamilier om forhold, som ikke
nødvendigvis ville være kommet frem.
Tilsynets oplever dog, at det kan være problematisk at følge tilstrækkeligt op på henvendelserne, da
tilsynet ikke må oplyse tilbud eller plejefamilier om, at der er kommet anonyme henvendelser, som
vedrører dem. På denne måde kan det vanskeliggøre en troværdig dialog imellem tilsynet og det berørte
tilbud eller den berørte familie, herunder den nærmere undersøgelse af, om de anonyme henvendelser om
bekymrende forhold er korrekte.
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5.8. Antal iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor.
Et skærpet tilsyn er et tilsyn, hvor der er ekstra fokus på det enkelte tilbud eller plejefamilie, og som er
afstedkommet efter et driftstilsyn eller en regodkendelse har været gennemført. Det skærpede tilsyn kan
være anvendt, hvis der har været bekymrende forhold til sted, som skal rettes op på. Ved et skærpet tilsyn
pålægges tilbuddet eller plejefamilien et eller flere påbud, som skal efterleves.
Antal iværksatte skærpede tilsyn opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket af de syv
temaer i kvalitetsmodellen begrundelsen for iværksættelse af skærpede tilsyn er formuleret.
Hvis et skærpet tilsyn forlænges yderligere 3 måneder, tæller det som et nyt skærpet tilsyn i tabellen.
Tabel 5.8.1: Antal iværksatte skærpede tilsyn fordelt på tilbudstype
Tilbudstyper
Plejefamilier

0

Børnetilbud/opholdssteder

1

Voksentilbud

3
I alt

4

Tabel 5.8.2: Oversigt over den primære årsag til meddelte skærpede tilsyn
Tilbudstype
Årsag i relation til
kvalitetsmodellen

Plejefamilie

Børnetilbud/
opholdssted

Voksentilbud

I alt

Uddannelse og beskæftigelse

0

0

0

0

Selvstændighed og sociale
relationer

0

0

0

Målgruppe, metoder og
resultater

0

0

2

Organisation og ledelse

0

1

0

1

Kompetencer

0

0

0

0

Økonomi

0

0

1

1

Fysiske rammer

0

0

0

0

0

1

3

4

I alt

0
2

Figur 5.8.A: Iværksatte skærpede tilsyn fordelt på temaer.
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Antal fordelt på temaer
Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og sociale
relationer

25%

Målgruppe, metoder og resultater
Organisation og ledelse

50%

Kompetencer
25%
Økonomi
Fysiske rammer

I tillæg til de iværksatte skærpede tilsyn er der foretaget 10 varslinger af skærpede tilsyn. De varslede
skærpede tilsyn blev efterfølgende ikke effektueret, da tilbuddene af egen drift, inden
ikrafttrædelsesdatoen, havde rettet op på de forhold, som det varslede skærpede tilsyn vedrørte.

5.9. Antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter
Der kan iværksættes påbud, når der ved et driftstilsyn eller regodkendelse er konstateret forhold, som
påkræver handling fra tilbuddets eller plejefamiliens sides, hvis socialtilsynet skal kunne godkende
tilbuddet.
Antal iværksatte påbud opgøres fordelt på tilbudstype og angivelse af under hvilket af de syv temaer i
kvalitetsmodellen, at begrundelse for iværksættelse af påbud er formuleret.
Tabel 5.9.1: Antal iværksatte påbud fordelt på tilbudstype
Tilbudstyper
Plejefamilier

3

Børnetilbud/opholdssteder

5

Voksentilbud

26
I alt 34

Tabel 5.9.2: Oversigt over antal iværksatte påbud og deres karakter
Tilbudstype
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Årsag i relation til
kvalitetsmodellen

Plejefamilie

Børnetilbud/
opholdssted

Voksentilbud

I alt

Uddannelse og beskæftigelse

0

0

0

0

Selvstændighed og sociale
relationer

0

0

0

Målgruppe, metoder og
resultater

0

3

14

Organisation og ledelse /
familiestruktur og dynamik

2

1

3

Kompetencer

0

1

2

3

Økonomi

0

0

7

7

Fysiske rammer

1

0

0

1

3

5

26

I alt

0
17
6

Figur 5.9.A: Iværksatte påbud fordelt på temaer.

Antal fordelt på temaer
Uddannelse og beskæftigelse
3%
Selvstændighed og sociale
relationer

20%

Målgruppe, metoder og resultater

50%
9%

Organisation og ledelse /
familiestruktur og dynamik
Kompetencer
Økonomi

18%
Fysiske rammer

I tillæg til de iværksatte påbud har tilsynet foretaget varslinger af 74 påbud fordelt på 11 sager. De varslede
påbud blev efterfølgende ikke effektueret, da tilbuddene af egen drift, inden ikrafttrædelsesdatoen af
påbuddene, havde rettet op på de forhold, som de varslede påbud vedrørte.
Vilkår for godkendelse
Ud over skærpede tilsyn og påbud har tilsynet anvendt vilkår med henblik på at rette op på forhold, som
tilsynet ikke har vurderet, har været i orden.
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På tilbudsområdet har tilsynet i 54 ud af 113 regodkendelser givet vilkår, mens der på plejefamilieområdet
alene er givet vilkår i én sag. De 55 regodkendelser, hvor der er givet vilkår, dækker over mange flere vilkår,
da der kan være flere vilkår knyttet til den enkelte regodkendelse.
De vilkår, der er givet, handler bl.a. om vedtægter og bestyrelsessammensætning og udfærdigelse af
beredskabsplaner med henblik på at forebygge overgreb og magtanvendelse.

5.10. Socialtilsynets sagsbehandlingstider på ny-godkendelser
Sagsbehandlingstid defineres som tidsperioden fra en ansøgning om ny-godkendelse modtages til den er
afgjort efter endt høringsperiode. Det er gennemførselstidspunktet som er afgørende for, hvilket år den
registres under. Eksempel: En ansøgning modtaget i december 2014 og færdigbehandlet i januar 2015, vil
fremgå af socialtilsynets årsrapport 2015.
Tabel 5.10.1: Antallet af færdigbehandlet ansøgninger
Tilbudstyper
Plejefamilier

27

Tilbud

8
I alt

35

Figur 5.10.A: Sagsbehandlingstid
12
10
8
Tilbud

6

Plejefamilie
4
2
0
0-3 mdr.

3-6 mdr.

6-9 mdr.

9-12 mdr.

over 1 år

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (antal dage) har i 2014 været på 157 dage for familieplejeområdet
og på 128 dage for tilbudsområdet.
Sagsbehandlingstiderne i 2014 har været under indflydelse af en række faktorer, herunder nye regler og
rammer for tilsynsopgaven, indarbejdelse af nye kvalitetsmodeller samt indkøring af nye IT-systemer og
nye arbejdsgange.
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På familieplejeområdet har tilsynet kunnet konstatere, at sagsbehandlingstiden ofte forlænges når familier
mangler at indsende materiale, som tilsynet efterspørger, eller plejeforældrene mangler at gennemføre det
påkrævede familieplejekursus. Der er således også udefrakommende faktorer, som har haft betydning for
sagsbehandlingstiden.
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6. Konklusion
Socialtilsyn Nord skal en gang om året udarbejde en rapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens
konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område som årligt indgås mellem
kommunalbestyrelserne i Region Nord og Regionsrådet i nord. Begrebet ”tilbud” dækker over både
plejefamilier og sociale tilbud.
Tilbuddenes kvalitet er belyst ud fra både kvantitative og kvalitative data. De kvalitative data er indhentet
ved brug af workshops og en analyse af de scores, som tilbuddene har fået på relevante indikatorer. Den
anvendte metode lever ikke op til sædvanlige krav for at være valid, da dataene er frembragt via stikprøver
og rapporten skal læses med det forbehold. Det er dog Socialtilsyn Nords opfattelse, at den er velegnet til
at belyse nogle overordnede tendenser på området.
Socialtilsyn Nord startede op den 1.1. 2014 og dette er derfor Socialtilsyn Nords første årsrapport.
Socialtilsyn Nord er en del af Hjørring Kommune og forankret i Sundheds-, Ældre og Handicapområdet.
Socialtilsyn Nord fører tilsyn med tilbud i kommunerne i Nord (dog ikke dem i Hjørring Kommune), samt
Silkeborg Kommune.
Socialtilsynet er organiseret med en tilsynsleder hvorunder der er tre afdelinger med hver deres
afdelingsleder. De tre afdelinger er Tilbudsafdelingen, Familieplejeområdet og Sekretariatet. Der er i alt
ansat 56 medarbejdere.
I forbindelse med etableringen af Socialtilsyn Nord blev der overdraget sager fra de tidligere
tilsynsmyndigheder til Socialtilsyn Nord. Denne sagsoverdragelsen var først tilendebragt 2. kvartal 2014.
Antallet af tilbud har varieret over året. Ved udgangen af 2014 var antallet af tilbud omfattet af Socialtilsyn
Nords opgaveportefølje 1.038 plejefamilier og 378 sociale tilbud.
Socialtilsyn Nords økonomi bygger på en objektiv finansiering af plejefamilieområdet og en
takstfinansiering af tilbudsområdet. I 2014 var der et samlet et mindre forbrug på 0,0098 mio. kr. på
driftsbudgettet. Det skyldes, at antallet af tilbud viste sig at være mindre end forudsat i budgettet.
Alle tilbud og plejefamilier skal hvert år have minimum et fysisk besøg af Socialtilsyn Nord. Det kan ske i
forbindelse med en regodkendelse eller et driftstilsyn. Alle tilbud fik minimum ét fysisk besøg i 2014.
Derudover skal alle tilbud regodkendes af Socialtilsyn Nord i løbet af 2014 og 2015.
Socialtilsyn Nord gennemførte i 2014 i alt 384 regodkendelser og 1.068 driftstilsyn. For sociale tilbud var
der knyttet vilkår til 54 ud af 116 regodkendelser. For plejefamilier var der knyttet vilkår til 1 ud af 268
regodkendelser.
I løbet af 2014 blev der nygodkendt i alt 40 tilbud fordelt med 29 på plejefamilier og 11 sociale tilbud.
Antallet var ikke på det forventede niveau. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 157 dage for
plejefamilieområdet og 128 for de sociale tilbud. Sagsbehandlingstiden har været påvirket af, at Socialtilsyn
Nord har været i en opstartsperiode. På plejefamilieområdet har sagsbehandlingstiden derudover været
påvirket af, at plejefamilierne ikke altid sender det ind, som tilsynet efterspørger eller plejefamilien
mangler at gennemføre det lovpligtige kursus.
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I alt 155 tilbud fik i 2014 tilbagekaldt deres godkendelse fordelt på 127 plejefamilier og 28 sociale tilbud.
Med undtagelse af et enkelt tilfælde er det tilbuddene selv, der ikke længere har ønsket at være godkendt.
Socialtilsyn Nord varslede i alt 14 skærpede tilsyn i 2014. Fire af disse blev i forlængelse af høringen
iværksat. De fire iværksatte skærpede tilsyn vedrørte temaerne målgruppe, metoder og resultater (2 stk.),
organisation og ledelse/familiestruktur og dynamik (1 stk.) og økonomi (1 stk.)
Socialtilsyn Nord varslede i alt 108 påbud i 2014. 34 af disse blev i forlængelse af høringen iværksat. De tre
temaer som hyppigst var årsag til at påbud blev iværksat var målgruppe, metoder og resultater (17 stk.),
økonomi (7 stk.) og organisation og ledelse/familiestruktur og dynamik (6 stk.)
Whistleblowordningen som borgere, pårørende og andre kan benytte, hvis de ønsker anonymt at gøre
opmærksom på bekymrende forhold på de sociale tilbud, blev i 2014 benyttet 75 gange. Det var især
pårørende og medarbejdere/tidligere medarbejdere der benyttede ordningen. De tre hyppigste årsager til
henvendelser relaterede sig til ledelse, socialfaglige kompetencer og pædagogik. Alle henvendelser er
blevet undersøgt og handlet på. Det er tilsynets vurdering, at whistleblowordningen har bidraget med
oplysninger, der ellers ikke ville være kommet tilsynet i hænde. Dermed er ordningen med til at styrke det
grundlag, der føres tilsyn på. Det kan dog opleves problematisk og være svært at følge tilstrækkeligt op på
henvendelserne, fordi tilsynet ikke må oplyse tilbuddene om, at der er kommet anonyme henvendelser,
som vedrører dem.
I årsrapporten er fire udvalgte fokuspunkter valgt med henblik på at belyse den faglige og organisatoriske
udvikling i tilbuddene. De fire fokuspunkter er
1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis
2. Magtanvendelser på børne- og ungeområdet, samt voksenområdet
3. Fysiske rammer på plejefamilieområdet
4. Juridisk grundlag
Den overvejende del af alle tilbud har en god kvalitet, når det kommer til de fire fokuspunkter. For en del
tilbud har tilsynet dog identificerede udfordringer.
Kvaliteten af tilbuddenes arbejde med indsatsmål er påvirket af både eksterne og interne forhold hos
tilbuddene. De eksterne forhold handler bl.a. om hvorvidt myndighed/handlekommune har udarbejdet og
udleveret indsatsmål til tilbuddene, samt om disse er klare og målbare. Derudover er det af betydning, om
myndigheden løbende og systematisk følger op på de indsatsmål der er sat. De interne forhold handler
bl.a. om hvorvidt tilbuddene er opsøgende i forhold til at indhente indsatsmål hos myndigheden og om de
evner at redgøre for egen pædagogik og metode. For sociale tilbud har det betydning, om kompetencer og
arbejdsgange understøtter arbejdet med indsatsmål. For plejefamilier har det betydning, om Socialtilsyn
Nord påtager sig en proaktiv rolle i forhold til at gå i dialog med plejefamilierne om, hvordan de arbejder
med indsatsmål.
Kvaliteten af de sociale tilbuds arbejde med magtanvendelse er bl.a. påvirket af, at tilbuddene ikke altid
kender baggrund og formål med magtanvendelsereglerne. Der ses endvidere mangelfulde indberetninger,
f.eks. ved at tilbuddet ikke har forholdt sig konkret til den enkelte magtanvendelse og der ses mangler i de
retningslinjer, som tilbuddene udarbejder omkring magtanvendelse. Kendskabet til fysisk magt er godt,
men en del steder mangler kendskab til skjult magt, der bl.a. vedrører retten til selvbestemmelse.
Kvaliteten af de fysiske rammer for plejefamilier er påvirket af, at de fysiske rammer ikke altid er
tilfredsstillende eller godkendt til beboelse. Derudover er der set forskel i de fysiske rammer mellem dét
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som biologiske børn og plejebørn tilbydes. Endeligt er kvaliteten påvirket af, at nogle plejefamilier bor
geografisk isoleret.
Kvaliteten af de juridiske forhold for sociale tilbud er bl.a. påvirket af, at der ses en sammenblanding af
tilbud oprettet efter serviceloven og almenboligloven. For private tilbud er kvaliteten påvirket af mangler i
forhold til vedtægter. Derudover er kvaliteten påvirket af, at der ses uklarheder i om et tilbud er ét eller
flere tilbud eller afdelinger.
Derudover kan Socialtilsyn Nord konstatere, at en del tilbud falder udenfor tilsynets opgaveportefølje. Det
gælder bl.a. tilbud, hvor borgerne bor med egne lejekontrakter i privat udlejning og hvor plejefamilier bliver
konkret godkendt. De tilbud får i stedet tilsyn af beliggenhedskommunen.
De mangler, som Socialtilsyn Nord har fundet, der vedrører de fire fokuspunkter, er for de fleste
vedkommende rettet op i dialog og/eller ved brug af vilkår og påbud.
For de tilbud, der falder uden for socialtilsynets opgaveportefølge, ser Socialtilsyn Nord en risiko for, at der
udvikles parallelle tilsynssystemer, der kan udhule formålet med tilsynsreformen.
For de tilbud, der falder under Socialtilsyn Nords opgaveportefølge, er det opfattelsen, at den dialog og de
vilkår og påbud, der er givet med afsæt i kvalitetsmodellen, har medført en højere kvalitet i arbejdet på
tilbuddene. En kvalitet der bl.a. har betydet en øget grad af gennemsigtig i indsatsen overfor de børn, unge
og voksne der bor på tilbuddene samt deres retssikkerhed.
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Dagskolen

Nordjylland

Knivholtvej 24
9900 Frederikshavn
www.dagskolen-nordjylland.dk
Frederikshavn d. 26.8.2015

Frederikshavns kommune
Center for Social- og Sundhedsmyndighed
Kontrakt og Tilsynsenhed
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

Ansøgning om yderligere 2 Aktivitets- og samværstilbudspladser på Dagskolen
Nordjylland
Baggrund for ansøgningen
Dagskolen Nordjylland ansøgte i 2013 om godkendelse af et Aktivitets- og samværstilbud jf. § 104 i
serviceloven og blev godkendt d. 4.9.2013 til 6 borgere.
Siden Dagskolen har kunnet udbyde aktivitets- og samværstilbud, har der været en støt stigning i
indskrivningen til dette tilbud, og det sidste halve år har alle de 6 godkendte pladser været besatte.
Pt. har Dagskolen 6 borgere, der benytter tilbuddet. De 6 borgere har alle individueller
handleplaner i forhold til aktiviteter, samvær og timeantal.
1 borger = 9 timer/ugentligt
1 borger = 16 timer/ugentligt
2 borger = 21 timer/ugentligt
1 borger = 22 timer/ugentligt
1 borger = 22,5 timer/ugentligt
Den enkelte borger udfylder hermed ikke en fuld plads ud på Dagskolen, som er 27 timer ugentligt.
Det er Dagskolens vurdering, er at vi kan rumme 2 borger mere, idet den enkelte borgerne ikke kan
benytte en fuld plads. Pt. er der 18 unge tilknyttet stedet, hvoraf de 6 er § 104 brugere. Dagskolen
kan rumme cirka 25 unge mennesker.

Der medsendes, som bilag:
1. Ansøgningen om godkendelse af et ”Aktivitets- og samværstilbud” under servicelovens §
104
2. Registrering på Tilbudsportalen af den selvejende institution.
3. Tilsynsrapport fra Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Med venlig hilsen
Gerda Tranberg
Leder
Karen S.T. Henriksen
Afdelingsleder
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Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling
Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner
Dagskolen Nordjylland
Aktivitets og samværstilbud
Knivholtvej 24
9900 Frederikshavn
Afdelingsleder
Karen Henriksen

Tilsynsrapport af 30. oktober 2013, vedrørende uanmeldt
tilsyn på Dagskolen Nordjyllands aktivitets og samværstilbud, Frederikshavn Kommune, fra
kl. 9.30
Tilsynet er udført af socialfaglig konsulent Birgit Jensen.
Tilsynets formål
Tilsynet er et led i vurderingen af hvorvidt stedet lever op til grundlaget og registrering på
tilbudsportalen.
Tilsynets metode
Tilsynet er uanmeldt og tilrettelægges med en kort rundvisning og et besøg i de to grupper som
primært varetager opgaverne med brugerne. Der har været dialog med medarbejdere og en af
brugerne. Der har været fokus det pædagogiske grundlag og samarbejde samt hvad tilbuddet
kan tilbyde de unge. Afslutningsvis er der fulgt op på resultaterne af tilsynet med afdelingsleder.
Rapporten er fortrolig på baggrund af en brugers udtalelser.
Særligt fokus/opfølgning fra forrige tilsyn
Da det er det første tilsyn efter at Dagskolen Nordjylland er registret som privat leverandør af
aktivitets og samværstilbuddet, er det på et begrænset grundlag vurderinger er foretaget.
De fysiske rammer
Tilbuddet råder over flere forskellige lokaler, lokaler af forskellige størrelse, musikrum, kreativt
værksted, træværksted, motor og metalværksted, mindre sportshal samt køkken og spisestue og
grønne områder. De forskellige lokaler er delt på 3 huse med grønne områder imellem sig. Her
findes desuden kontor og personalefaciliteter.

Målgruppen
Målgruppen omfatter borgere med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer med behov for, at opretholde og eller forbedre personlige færdigheder samt
forbedring af livsvilkårene ud fra et individuelt hensyn. Målgruppen omfatter unge mellem 18-35
år, her er plads til 6 unge mennesker. Målgruppen omfatter ikke aktive misbruger.
Her er aktuelt 3 unge, som adspurgt dertil, profiterer af tilbuddet og viser fremskridt. De vurderes
inden for den aktuelle og beskrevne målgruppe.
Pædagogik, omsorg og behandling

Den skriftlige dokumentation
Her udarbejdes status beskrivelser hver halve år, og her er et tæt og godt samarbejde med de
unges bosteder, pårørende og sagsbehandlerne. Der dokumenteres i det elektroniske system
planner4you. Og kontaktperson deltager i handleplansmøde.
Her er ved dette tilsyn ikke gennemgået handleplaner, men tilsynet har set en status plan og uge
oversigt i form af individuelle strukturskema, hvilket virker godt og målrettet.
Der bør ved næst kommende tilsyn være fokus på det skriftlige arbejde.
Medarbejderforhold
Medarbejderne er tværfaglig sammensat med en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Her er
pædagoger, lærer, værkstedslærere, kok, medhjælpere samt leder og bogholder. Hver enkelt
medarbejder har ressourcer og specifikke interesseområder som omsættes og benyttes i daglig
praksis. Flere har lang erfaring i arbejdet med målgruppen.
Medarbejderne mødes hver morgen inden de unge kommer til et kort morgenmøde hvor
planlægning og sparring er på dagsorden.
Tilbuddet har en klar og tydelig mobbepolitik og mobning tolereres ikke. Det er klart og tydeligt
beskrevet hvordan der skal gribes korrigerede ind og hvordan dette arbejde prioriteres. Det
svarer og stemmer overens med det som tilsynet får oplyst af medarbejderne, og samlet set
medvirker det til, at give de unge handicapforståelse både af sig selv men også for andre. Det
medvirker til at opbygge gensidig tillid og respekt for hinanden og fællesskabet.
Der er desuden også udarbejdet et stressbarometer for at imødekomme medarbejdernes forhold
og der afvikles trivselsrunde på personalemøderne med jævne intervaller.
Medarbejderne udtrykker tilfredshed med det interne samarbejde og med den støtte og omsorg
der opleves i samarbejdet med ledelsen. Der er fokus på at reflektere over praksis og ingen går
hjem med konflikter eller uforløste forhold.
Der er desuden fokus på kompetenceudvikling. Ledelsen er i gang med merit uddannelse til
pædagog, har desuden mange andre relevante uddannelser. Medarbejderne er i gang med at
uddanne sig inden for det neuropædagogisk område og nyder stor glæde og udbytte af det
indlærte får tilsynet oplyst. Det medvirker til at give en større forståelse for de forskellige unges
udforinger og problematikker. Det er planen at alle medarbejdere skal igennem samme
udannelse, hvilket medvirker til at skabe ens referenceramme.

Magtanvendelse

Medicinhåndtering
Der håndteres ikke medicin for nuværende.
Sammenfatning/vurdering

Målgruppen omfatter borgere med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer med behov for, at opretholde og eller forbedre personlige færdigheder samt
forbedring af livsvilkårene ud fra et individuelt hensyn. Her er aktuelt 3 unge, som adspurgt dertil,
profiterer af tilbuddet og viser fremskridt. De vurderes inden for den aktuelle og beskrevne
målgruppe.

Her udarbejdes status beskrivelser hver halve år, og her er et tæt og godt samarbejde med de
unges bosteder, pårørende og sagsbehandlerne. Der dokumenteres i det elektroniske system
planner4you. Og kontaktperson deltager i handleplansmøde.

Der håndteres ikke medicin for nuværende.
Aftaler
Det aftales med afdelingsleder, at værdigrundlaget og nøgletal vedrørende takstberegning
lægges ind i tilbudsportalen inden 15. december.
Med Venlig Hilsen

Birgit Jensen
Socialfaglig Konsulent
Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling
Hjørring Kommune
Sdr.Vråvej 5
9760 Vrå

birgit.jensen@hjorring.dk
http://www.got.hjoerring.dk
tlf 41225085
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Ansøgning til satspuljen 2014-2017 vedr. forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom
Projektets titel: Forløbsprogram for borgere med bipolar affektiv sindslidelse i
alderen 18-40 år i Region Nordjylland

Navn og e-mailadresse på tilskudsansvarlig:
Jan Mainz, Vicedirektør med ansvar for patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed
E-mail: jan.mainz@rn.dk

Organisationens navn og CVR-nummer:
Psykiatrien i Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941

Projektets formål
Denne projektansøgning fremsendes af Psykiatrien, Region Nordjylland i samarbejde med følgende 8
kommuner i regionen (ud af i alt 11 kommuner) – jf. endvidere vedlagte samarbejdsaftaler:
 Aalborg Kommune
 Frederikshavn Kommune
 Hjørring Kommune
 Jammerbugt Kommune
 Mariagerfjord Kommune
 Rebild Kommune
 Thisted Kommune
 Vesthimmerlands Kommune
Det overordnede formål med projektet er at udvikle et systematisk regionalt/lokalt forløbsprogram ud fra
den faseinddeling, der er skitseret i den generiske model for forløbsprogram. Som led i projektet skal der
udarbejdes retningslinjer for, hvordan region, kommuner og praksissektoren samarbejder, og det skal
beskrives, hvilke indsatser, der kan medvirke til at forbedre samarbejdet og koordineringen af de indsatser og den behandling, som personer indenfor målgruppen modtager i de forskellige sektorer og kommunale forvaltninger.
Målgruppen for dette projekt er personer med bipolar affektiv sindslidelse i alderen 18-40 år - jf. endvidere afsnittet ”Målgruppe”. Regionen og kommunerne i Nordjylland har sammen i forskellige regi igangsat
tiltag, der hver især medvirker til at styrke samarbejdet og koordinerer indsatsen på tværs af sektorer,
men der har ikke tidligere været fokus på at lave en særlig tværsektoriel indsats for personer med bipolar
affektiv sindslidelse. Det er en meget væsentlig målgruppe på grund af de udviklingsperspektiver, der
forventes at være for den enkelte person i forhold til at fastholde tilknytning til job og uddannelse, hvis
der tværsektorielt arbejdes aktivt for at koordinere indsatsen.
Forløbsprogrammet har særlig fokus på den tværsektorielle indsats for gruppen af personer diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse i alderen 18-40 år, men det er vigtigt, at der med projektet udvikles
en ramme for samarbejdet – en model – der kan udbredes til alle kommuner og med justeringer kan
anvendes i forhold til andre relevante målgrupper.

Beskrivelse af hvilket problem projektet løser for målgruppen og hvilken forandring det medfører
I projektet er der fokus på at skabe forbedringer af funktionsniveauet for personer indenfor målgruppen i
henhold til følgende stratificeringsmodel – jf. endvidere procesplanen:
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1) Opretholde eller øge funktionsniveauet hos personer med moderat funktionsnedsættelse (projektets primære målgruppe).
2) Bibeholde funktionsniveauet hos personer med normalt til diskret nedsat funktionsniveau (projektets sekundære målgruppe).
3) Øge funktionsniveauet hos personer med svært nedsat funktionsniveau (projektets tertiære målgruppe).
Primær målgruppe:
Projektets primære målgruppe er kendetegnet ved at have en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet eller
uddannelsessystemet samt lette til moderate vanskeligheder i dagligdagsfunktioner. Borgeren kan i nogen grad klare sig ved primært ambulant tilknytning til sygehuspsykiatrien og med eventuel støtte i egen
bolig. Indsatsen skal nødvendigvis være koordineret på tværs af sektorer, og ønsket er at sikre, at de
anvendte ressourcer reelt bidrager til, at borgeren får det bedre, oplever øget recovery og større uafhængighed og selvstændighed i eget liv. Forløbsprogrammet forventes at bidrage til følgende:
 Bibeholde eller forbedre funktionsniveauet
 Bevarelse eller stabilisere tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet
 Reducere antallet af (gen)indlæggelser
Sekundær målgruppe:
Projektets sekundære målgruppe er kendetegnet ved at have en sikker tilknytning til arbejdsmarkedet
eller uddannelsessystemet uden objektive vanskeligheder i dagligdagsfunktioner. Borgeren kan klare sig
ved primært ambulant tilknytning til behandlingspsykiatrien eller kontakt til praktiserende læge og uden
støtte i egen bolig. Borgeren vil oftest kun i begrænset omfang have kontakt til det kommunale system.
Forløbsprogrammet forventes at bidrage til følgende:
 Bibeholde funktionsniveauet
 Bevarelse eller stabil tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet
Tertiær målgruppe:
Projektets tertiære målgruppe er kendetegnet ved ikke at have tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet samt svære vanskeligheder i dagligdagsfunktioner. Borgeren vil primært have ambulant tilknytning til sygehuspsykiatrien og ofte være indlagt på psykiatrisk sygehus. Der vil ofte være behov
for markant støtte i egen bolig eller ophold i botilbud. Indsatsen skal nødvendigvis være koordineret på
tværs af sektorer, og ønsket er at sikre, at de anvendte ressourcer reelt bidrager til, at borgeren får det
bedre, oplever øget recovery og større uafhængighed og selvstændighed i eget liv. Forløbsprogrammet
forventes at bidrage til følgende:
 Forbedre funktionsniveauet
 Øge tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet
 Reducere antallet af (gen)indlæggelser
For den samlede målgruppe forventes forløbsprogrammet at bidrage til følgende:
 Forbedring af borgerens livskvalitet, herunder en oplevelse af en mere målrettet og recoveryorienteret indsats med borgeren som central aktør i den tværgående koordinerede indsats samt
en oplevelse af at klare sig med minde indgribende behandlingsmæssige og sociale indsatser
 Forbedring af borgerens/patientens og pårørendes tilfredshed
 Styrkelse af samarbejde mellem de enkelte sektorer, herunder en bedre udnyttelse af de ressourcer, der i forvejen anvendes på at hjælpe borgeren til mest mulig uafhængighed.
Jf. endvidere afsnittene vedr. mål på brugerniveau og organisatorisk niveau.

Beskrivelse af udfordringer forbundet med at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for
målgruppen
Målgruppen er karakteriseret ved ofte manglende motivation for og indsigt i behov for behandling, nedsat
mestring af dagligdagsfunktioner samt ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet.
Personer indenfor målgruppen modtager således ofte behandling eller indsatser på tværs af sektorerne sundhedsfaglige indsatser samt beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede og/eller socialfaglige indsatser.
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En forudsætning for at skabe et sammenhængende og koordineret forløb for målgruppen er, at der opbygges et fælles sprog, et fælles vidensgrundlag på tværs af sektorer og fagområder samt en gensidig
respekt for, hvordan det arbejde, man hver især udfører, har betydning for den samlede indsats for målgruppen. I projektets første fase vil der således være fokus på at udarbejde fælles mål, fælles viden og
gensidig respekt for hinandens arbejde – jf. endvidere aktivitets- og tidsplanen.

Formålets sammenhæng til tværsektorielle fokusområder i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018
I den Politiske Sundhedsaftale 2015-2018 for Nordjylland er det aftalt, at der skal udarbejdes forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom. I regi af Sundhedsaftalen er der således allerede igangsat
eller planer om at igangsætte tværsektorielle indsatser, som skal videreudvikles og implementeres med
det generiske forløbsprogram som organisatorisk ramme. Disse aftaler indarbejdes i dette projekt, og
projektet skal derved også medvirke til at kvalificere de indsatser, der allerede er igangsat samt de tiltag,
som er aftalt og derved undervejs. Disse indsatser er følgende:


Udvikling af et tværsektorielt samarbejde vedrørende den rehabiliterende indsats for mennesker
med psykisk sygdom
I regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Nordjylland er det aftalt, at der i regi af forløbsprogrammet skal
fokus på at udfolde det tværsektorielle samarbejde i forhold til recovery og rehabilitering.
 Koordinerede indsatsplaner for mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug
I august 2014 udgav Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer for udarbejdelse af koordinerede indsatsplaner for patienter med samtidig misbrug. Målgruppen for udarbejdelse af individuelle koordinerende indsatsplaner er borgere med svære psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som behandles ambulant i psykiatrien og/eller borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som har meget komplekse sociale
problemstillinger. Borgerne skal tillige have kontakt med den kommunale stof-/alkoholbehandling og/eller
den regionale ambulante psykiatri og samtidig vurderes at have gavn af indsatser begge steder. Fælles
for gruppen af borgere, der bør tilbydes en indsatsplan er, at de vurderes at have behov for støtte til at
kunne modtage en koordineret indsats. I regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 er det nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentation fra PLO, Nord-KAP, de nordjyske kommuner, Patientforening,
Primær Sundhed og Psykiatrien i Region Nordjylland, der med udgangspunkt i anbefalingerne i retningslinjerne for koordinerede indsatsplaner samt den generiske model for forløbsprogrammer, skal udarbejde
en plan for implementeringen af de nye retningslinjer.
 Patientens/Borgerens Team
I Psykiatrien i Region Nordjylland arbejdes der målrettet med at udvikle og implementere Patientens
Team. I regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 er det aftalt at det tværsektorielle samarbejde skal foregå
indenfor rammen af Patientens Team. Patientens Team er en grundmodel og metode for det faglige
samarbejde med patienten, der har til formål at styrke kvaliteten, sammenhæng/koordinering og effektivitet i det enkelte forløb, hvor patienten og dennes pårørende er sat i centrum. Modellen/metoden kan med
fordel videreudvikles, og føres videre ud i den kommunale verden.
Dette projekt vil derfor tage afsæt i grundelementerne i Patientens Team som den organisatoriske ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatrien, kommuner og praktiserende læger. Modellen vil blive udviklet til at virke i en tværsektoriel kontekst som ”Borgerens Team”.
Det sikres, at patienter og pårørende inddrages og får ejerskab i tilrettelæggelsen af eget patientforløbet,
idet patienten og de pårørende er centrale aktører sammen med relevante fagpersoner på tværs af sektorgrænser.
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Figur: ”Borgerens Team”

Arbejdet med udarbejdelse af det aktuelle forløbsprogram vil tage udgangspunkt i lovgivningen samt den
aktuelt bedste viden på området, herunder evidensbaseret viden og anbefalinger, kliniske retningslinjer
samt gode erfaringer fra praksis.

Projektets målgruppe
Jf. ovenstående ansøger Psykiatrien i Region Nordjylland i samarbejde med 8 kommuner om puljemidler
til udvikling af et regionalt/lokalt forløbsprogram afgrænset som ovenfor beskrevet.
Det vurderes, at målgruppen opfylder samtlige kriterier for valg af målgruppe (jf. den generiske model
kriterium 1-5).
1. Forløbsprogrammet forventes at have en positiv effekt på den samlede kvalitet af indsatsen for
målgruppen og ressourceforbruget på området, da øget samarbejde og koordinering vil medvirke
til at sikre følgende:
o At der ikke laves dobbeltindsatser
o At indsatserne er målrettede og midlertidige
o At indsatserne ikke modarbejder hinanden
o At borgeren oplever en effekt af indsatsen
o At borgeren oplever udvikling, øget handlekraft og selvstændighed i eget liv
o At borgeren modtager den rette faglige indsats og i rette tid
2. Der er behov for en vedvarende og tilbagevendende tværsektoriel indsats fra region, kommune
og praksissektor, da der hele tiden vil være personer med en kompleksitet i sygdomsbilledet og
sociale udfordringer, som medfører, at én sektor ikke kan løse opgaven alene.
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3. Målgruppen er veldefineret (jf. uddybende beskrivelse).
4. Der er et relativt stort antal personer i målgruppen (jf. uddybende beskrivelse).
5. Der er tale om en alvorlig psykisk lidelse og/eller følger af en psykisk lidelse i forhold til funktionsevne, levetid og livskvalitet. Forskningen peger på, at det ikke kun er diagnosen, men også
sværhedsgraden af den enkeltes psykiske lidelse sammenholdt med sociale forhold som tilsvarende spiller ind - såsom uddannelsesniveau og netværk - som har betydning for borgernes behov for indsatser på tværs af sektorer og enheder 1. Målgruppen for dette projekt har multiple
problemstillinger, som ikke kan løses i én sektor alene.

Beskrivelse af karakteristika ved målgruppen
Hvem indgår i målgruppen?
Bipolar lidelse er karakteriseret ved episoder, hvor personens stemningsleje og aktivitetsniveau er tydeligt ændret enten i manisk retning typisk med opstemthed, øget energi og øget selvvurdering, alternativt
med øget irritabilitet, lav frustrationstærskel og dårlig impulskontrol eller i depressiv retning med nedtrykthed, nedsat energi og nedsat selvvurdering.
Det er vist, at en intensiv og tværfaglig behandling kan forbedre outcome hos yngre personer med bipolar affektiv sindslidelse, og at disse forbedringer er vedvarende, selv efter behandlingen ophører 2. Generelt set er langtidsforløbet hos personer med bipolar lidelse dog ofte præget af nedsat funktionsniveau på
flere områder, herunder uddannelse, arbejde, relationer, familieliv m.v. Personer med bipolar lidelse har
således øget risiko for nedsat livskvalitet og nedsat funktionsevne, arbejdsløshed, kognitive vanskeligheder og selvmord3. Der er dog store individuelle forskelle i outcome blandt de enkelte personer, hvilket
medfører behov for en differentieret indsats4. Sygdommen optræder lige hyppigt hos mænd og kvinder.
Målgruppen omfatter således alle mænd og kvinder diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse i
alderen 18-40 år på inklusionstidspunktet.
I projektet vil personer indenfor målgruppen blive stratificeret i forhold til funktionsniveau målt på Personal and Social Performance Scale (PSP)5:
 Normalt til diskret nedsat funktionsniveau (PSP total score 81–100)
 Moderat funktionsnedsættelse (PSP total score 61–80)
 Svært nedsat funktionsniveau (PSP total score < 60)
Jf. endvidere vedlagte procesplan samt beskrivelse af PSP.
I projektet er der som tidligere nævnt primært fokus på gruppen af personer med diskret eller moderat
nedsat funktionsniveau, der med en sammenhængende tværsektoriel indsats kan støttes i at få et bedre
funktionsniveau og dermed færre indlæggelser/ambulant kontakt samt bedre mulighed for tilknytning til
uddannelsessystemet og/eller arbejdsmarkedet.
Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af forløbsprogrammet blive foretaget en nærmere analyse af
målgruppen på baggrund af anbefalingerne i den generiske model, herunder konkretisering af den tværgående indsats i forhold til målgruppen:
 Sundhedsfaglige indsatser
 Beskæftigelsesrettede indsatser
 Uddannelsesrettede indsatser
 Socialfaglige indsatser

1

Socialstyrelsen, Viden til Gavn: ”Generisk forløbprogram” s. 46.
Kessing LV et al., 2006: Treatment in a specialised out-patient mood disorder clinic v. standard out-patient treatment in the early course of bipolar disorder
3
RADS bipolar, 2006
4
Martinez-Aran et al.:Functional outcome in bipolar disorder: The role of clinical and cognitive factors
5
P.L.Morosini et al.: Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning.
2
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Hvor mange er omfattet af målgruppen?
Bipolar affektiv sindslidelse er hyppigt forekommende og diagnosticeres hos 1-2 % af befolkningen svarende til, at 40.000-80.000 af voksne danskere har diagnosen, svarende til forventeligt ca. 4.000-8.000
voksne i Region Nordjylland. Der er ofte en diagnostisk forsinkelse, da symptomerne tolkes som udtryk
for en anden psykisk lidelse, men de første symptomer er ofte til stede i sen ungdom eller tidlig voksenalder (jf. RADS bipolar 2015).
I 2014 var i alt 298 personer (cpr.nr.) med bipolar affektiv sindslidelse (DF30 og DF31 som aktionsdiagnose) i alderen 18-40 år i kontakt med Psykiatrien, Region Nordjylland.
Kommunefordeling*:
Brønderslev:
Frederikshavn:
Hjørring:
Jammerbugt:
Læsø:
Mariagerfjord:
Morsø:
Rebild:
Thisted:
Vesthimmerland:
Aalborg:

11
13
23
10
1
15
9
12
27
23
157

*I alt er ikke lig med summen for kommuner, idet der er patienter, som har haft bopæl i flere kommuner i perioden eller bopæl
udenfor regionen.

Det er kun en del af den samlede målgruppe, der er i kontakt med behandlingspsykiatrien gennem et år.
Denne del af målgruppen vil have en formel eller egentlig kontakt med praktiserende læge og en del af
disse borgere vil formodentlig også have kontakt til kommunale samarbejdspartnere.
Projektet har primært fokus på en andel af den samlede målgruppe, hvor nogle vil være i kontakt med
behandlingspsykiatrien. Som tidligere nævnt er det i Region Nordjylland en overset målgruppe, hvor det
vurderes, at der med en målrettet sammenhængende tværsektoriel indsats mellem behandlingspsykiatrien, almen praksis og kommunerne er et stort potentiale i at forbedre funktionsniveauet og hermed mulighed for, at borgere indenfor målgruppen fastholder tilknytning til job eller uddannelse.

Hvordan er antallet i målgruppen opgjort?
Forekomsten af bipolar affektiv sindslidelse i den samlede befolkning er baseret på oplysninger fra
RADS bipolar 2015.
Antallet af patienter i kontakt med Psykiatrien i 2014 er baseret på registreringer i Psykiatriens patientregistreringssystem.
Antallet af patienter og patientforløb indenfor projektets målgruppe vil blive opgjort og dokumenteret via
løbende registrering i og udtræk fra Psykiatriens patientregistreringssystem.

Mål på brugerniveau
I henhold til det generiske forløbsprogram er målet på brugerniveau at skabe overblik, tryghed og en
bedre oplevelse af forløbet for både borgeren og dennes pårørende. På det faglige niveau vil sammenhæng i indsatsen give et bedre og bredere vidensgrundlag for at træffe beslutninger i forhold til den enkelte borger og dermed understøtte borgerens oplevelse af at få et helhedsorienteret forløb. Der vil endvidere være skærpet opmærksomhed på, at indsatserne munder ud i en øget effekt hos borgeren.
Med projektet forventes der at være følgende væsentlige forandringsmål:

Side 6 af 16

Mål 1: Bibeholde eller øge funktionsniveauet i primær målgruppe (personer med moderat funktionsnedsættelse)
Mål 2: Bibeholde funktionsniveauet i sekundær målgruppe (personer med normal til diskret funktionsnedsættelse)
Mål 3: Øget funktionsniveauet i tertiær målgruppe (personer med svært nedsat funktionsniveau)
Mål 4: Forbedre borgerens livskvalitet, herunder:
o At borgeren har en oplevelse af recovery og større selvstændighed i egen tilværelse/ empowerment
o At borgeren klarer sig med mindre indgribende behandlingsmæssige og sociale indsatser
Mål 5: Øge borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse
Mål 6: Reducere antallet af (gen)indlæggelser
Mål 7: Fokus på eventuelt misbrug, herunder at udarbejde koordinerede indsatsplaner for relevante
personer indenfor målgruppen

Mål på organisatorisk niveau
I henhold til det generiske program er målet på det organisatoriske niveau at bidrage til en bedre ressourceudnyttelse og til en mere effektiv opgaveløsning på tværs af fagområder og sektorer. På det samfundsmæssige/organisatoriske niveau forventes det, at flere personer indenfor målgruppen bliver i stand
til at klare sig med mindre indgribende behandling og social indsats.
Herudover er det et organisatorisk mål for projektet, at indsatserne samstemmes, så målene for den
borgerrettede indsats matcher de forskellige organisatoriske virkeligheder, som er gældende alt efter,
hvilken sektor indsatsen er placeret i. Det forventes, at projektet kan medvirke til, at forventninger mellem
sektorerne drøftes, og samstemmes, således at borgeren tilbydes den bedst mulige og mest sammenhængende indsats, hvor de implicerede organisatoriske virkeligheder er konkretiseret og taget i betragtning.

Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne
I implementerings- og opfølgningsfasen vil der blive foretaget en start- og slutmåling af funktionsniveauet
af relevante borgere indenfor målgruppen. Det vil i projektperioden blive vurderet om der endvidere løbende skal foretages målinger i relation til de forskellige interventioner, der gennemføres og der skal
tages stilling til, hvilke indikatorer, der skal anvendes til måling af resultaterne i projektet.
Forbedringsmodellen vil blive anvendt som metode til ovenstående efter følgende model:
 Hvad ønsker vi at opnå?
 Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?
 Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?
PDSA-cirkler (Plan-Do-Study-Act) skal anvendes til at besvare ovenstående spørgsmål. Hvis resultatet
ikke er virksomt/understøtter målet, vil interventionerne løbende blive ændret.
Effektmåling af mål 1-3
Det forventes, at der ved effektmåling af mål 1-3 på brugerniveau anvendes relevante redskaber/ metoder til vurdering af borgerens funktionsniveau i henholdsvis kommunalt regi (eksempelvis Voksenudredningsmetoden (VUM)) og i behandlingspsykiatrien (eksempelvis Personal and Social Performance Scale
(PSP) og Global Assessment of Function (GAF)). Der vil blive foretaget effektmåling af følgende:
 Ændring i PSP-måling som gennemsnit hos personer indenfor hver målgruppe ved afslutning af
interventionen sammenlignet med inklusion
 Antallet af personer, der skifter til højere eller lavere funktionsgruppe.

Side 7 af 16

Effektmåling af mål 4
Ved effektmåling af mål 4 (forbedring af borgerens livskvalitet) forventes anvendt kvalitative metoder og
undersøgelser vedr. borgerens oplevelse/tilfredshed, herunder eksisterende metoder og undersøgelser –
eksempelvis kan anvendes SF-36 (spørgeskema om helbredsstatus), FIT (Feedback Informed Treatment), LUP (Landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser) samt PROM (patient reported outcome
measures). Der vil endvidere blive afholdt fokusgruppeinterview/ workshop/ idéværksted e.lign. med
relevante borgere og fagpersoner.
Effektmåling af mål 5
Ved effektmåling af mål 5 (tilknytning til uddannelse/arbejdsmarkedet) kan der ved opstart registreres
forsørgelsesgrundlag, tilknytning til arbejdsmarkedet, kontakt til/indsats via Jobcentret i borgerens hjemkommune o.lign.
Effektmåling af mål 6-7
Effektmåling af mål 6-7 (reducering af antallet af (gen) indlæggelser samt udarbejdelse af koordinerede
indsatsplaner) sker ved løbende registrering af ydelser og udtræk fra Psykiatriens patientregistreringssystem.
Det er vurderingen, at målene opfylder betingelserne for et SMART-sikret mål, idet målene er:
 Specifikke - jf. procesplanen samt aktivitets- og tidsplanen
 Målbare - jf. beskrivelsen af dokumentation af målene
 Accepteret - der er enighed om målene hos de involverede aktører
 Realistiske - jf. afsnittet vedr. ansatte i projektet, er der ressourcer til rådighed til at nå målene
 Tidsafgrænset - det forventes, at der udarbejdes en implementeringsplan i 4. kvartal 2016 samt
at målene på brugerniveau løbende måles i andet projektår i 2017.
Der vil løbende i projektperioden være fokus på om målene fortsat er SMART-sikret – herudover om
målene er:
 Økologisk – vurdering af hvilke positive sidegevinster, der er ved at nå målene samt vurdering af
om der er noget, der kan forhindre, at målene nås
 Formuleret positivt i nutid – at der fokuseres på det, der ønskes at opnå

Beskrivelse af hvordan målene/resultaterne nås
Udarbejdelsen af et forløbsprogram sker i henhold til den proces/faseinddeling, der er skitseret i den
generiske model, hvor følgende faser gennemføres i første projektår (2016):
Fase 1: Udarbejdelse af fælles mål og understøtte en gensidig forståelse
Fase 2: Afgrænsning af målgruppen
Fase 3: Beskrivelse af indsatser
Fase 4: Aftale rammer for organisering
Fase 5: Udarbejdelse af en implementeringsplan
Under forudsætning af tildeling af projektmidler gennemføres følgende faser i andet projektår (2017):
Fase 5: Detajlplanlægning og gennemførelse af implementering
Fase 6: Gennemføre opfølgning/effektmåling og foretage tilpasninger
Der er følgende proces for opnåelse af mål og resultater i projektet:
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Procesplan

Aktivitets- og tidsplan
Der ansøges om projektmidler fra satspuljen 2014-2017 til følgende aktiviteter:


Ansættelse af medarbejderressourcer til planlægning, udvikling og implementering og opfølgning
på aktiviteter i projektet (jf. Procesplanen samt Aktivitets- og tidsplanen):
o 1 projektleder
o 2 projektmedarbejdere
o Psykiatrifaglig konsulentbistand



Aktiviteter vedr. fælles tværsektoriel kompetenceudvikling og vidensdeling (uddannelse, temadage, workshop, studiebesøg og/eller idéværksted)



Udvikling af elektroniske dokumentationsredskaber til effektmåling med udgangspunkt i de anvendte metoder (PSP, GAF, VUM, SF-36, FIT, LUP, PROM mv.). Dokumentationsredskaberne
skal anvendes til beslutningsstøtte, justering af interventioner samt evaluering af indsatsen. Det
kan eksempelvis være udvikling af elektroniske rapporter i forhold til udvalgte indikatorer o.lign.



Udvikling af fælles tværsektorielle kommunikationsredskaber i samarbejde med borgeren med
formålet at sikre en enkel og sikker kontakt mellem borgerens kontaktflader i henholdsvis sygehuspsykiatri, kommune og praktiserende læge samt sikre at sikre, at væsentlige oplysninger og
aftaler, der er indgået mellem borgeren og de tværsektorielle aktører ikke går tabt. Det kan eksempelvis være udvikling af tværsektorielle behandlings-/indsatsplaner, ”vandrejournal”, app’s
e.lign.
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I regi af regionen er der nedsat en arbejdsgruppe for udvikling af IT-understøttelse af Patientens
Team internt i regionen med henblik på fastsættelse af, hvordan der opnås lettere tilgang til data
samt synliggørelse af, hvem der samarbejder, og hvad målet er med samarbejdet. Dette arbejde
ønskes videreudviklet i en tværsektoriel kontekst i dette projekt.
Projektlederen vil ved projektets opstart sikre, at der udarbejdes en plan for, hvilke aktiviteter, der konkret
indgår i de forskellige faser i forløbsprogrammet, samt hvilke metoder og redskaber, der vil blive anvendt
for at gennemføre aktiviteterne.
Aktivitets- og tidsplan for første ansøgningsrunde (fase 1-4 i den generiske model)
2016
Aktivitet

Etablere fysiske rammer for projektet
Udarbejde en konkret proces- og handleplan for projektforløbet
Udarbejde fælles mål og understøtning af en gensidig forståelse, herunder
blandt andet:
o Hvilke forventninger, barrierer, udviklingsperspektiver m.v. borgere, pårørende og aktørerne i forskellige sektorer oplever, at forløbsprogrammet kan bidrage til.
o Hvilke effekter der gerne vil opnås for målgruppen
o Hvordan borgere og pårørende oplever en kvalitetsforbedring
o Løbende anvendelse af Forbedringsmodellen
Dataindsamlingen kan bl.a. foregå ved:
o Undersøgende/ opsøgende indsats for at få afdækket de kontekster, der er for både borgere og fagprofessionelle.
o Afholdelse af fælles uddannelsesforløb/ idéværksted/ workshop/
temadag/interviews
Afgrænse målgruppen, herunder:
o In- og eksklusionskriterier
o Målgruppens karakteristika og demografi
o Udarbejde en stratificeringsmodel til vurdering af hvilken grad af
koordination, der er behov for.
Deltage i Socialstyrelsens opstartsseminar
Beskrive relevante indsatser, herunder:
o Hvilke indsatser, metoder og redskaber der er relevante på tværs
af sektorer.
o Hvilke typer af behandling og faglige indsatser der er relevante i
forløb for målgruppen, herunder strategi for hvordan pårørende
og frivillige inddrages i indsatsen
o Vurdering/planlægning af tilgængeligheden af tilbud til målgruppen
Dataindsamlingen kan bl.a. foregå ved:
o Afholdelse af fælles uddannelsesforløb/ idéværksted/ workshop/
temadag/interviews
o Løbende anvendelse af Forbedringsmodellen
o Undersøge/opsøge samarbejdsrelationer på tværs af sektorer
o Registrere nøglepersoner
o Løbende anvendelse af Forbedringsmodellen
Afklare og beskrive proceduren for, hvordan der vil blive arbejdet med at
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1.

2.

3.

4.

kvartal

kvartal

kvartal

kvartal

opstille mål for borgerens forløb i samarbejde med borgeren og evt. pårørende.
Bidrage til Socialstyrelsens opfølgning på projektet.
Aftale rammer for organisering, herunder:
o Afklare opgave- og ansvarsfordelingen for de involverede parter.
o Fokus på indsatser til understøtning af kommunikation/ information/ vidensdeling.
o Aftale rammer for samarbejdet på ledelsesniveau.
o Udarbejde procedurer for samarbejdet i sektorovergange.
Dataindsamlingen kan bl.a. foregå ved:
o Fælles uddannelsesforløb/ idéværksted/ workshop/ temadag.
o Indsamle fortællinger/viden fra praksis som kan danne afsæt for
arbejdet.
o Løbende anvendelse af Forbedringsmodellen
Påbegynde udarbejdelse af en implementeringsplan, herunder:
o Implementeringsplan på overordnet niveau
o Implementeringsplan på lokalt niveau
o Sikre at implementeringen ledelsesmæssigt understøttes
Deltagelse i Socialstyrelsens implementeringsseminar
Udarbejde rammerne for implementeringsprocessen, herunder:
o Udarbejde en overordnet implementeringsplan for forløbsprogrammet på tværs af sektorer
o Udarbejde en lokal implementeringsplan for de enkelte deltagende kommuner.
o Afklaring af den ledelsesmæssige opbakning for implementering
samt beskrivelse af ledelsesopgave og ansvar.
o Afklare behovet for kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere.
Afslutning af projektets første del og fremsendelse af statusrapport/forløbsprogrammet til Sundhedsstyrelsens Puljestyring
Udarbejde af en ansøgning til anden ansøgningsrunde
Udvikling af en dynamisk digital model for den tværsektorielle kommunikation i patientforløbet
(fælles processtyrings- og kommunikationsredskaber)
Udvikling af dokumentationsredskaber til effektmåling
Synliggørelse af projektet
(f.eks. via Nyhedsbreve m.v.), så det tværsektorielle samarbejde også er
synligt i måden, hvorpå opgaven gribes an.
Møde(r) i Styregruppen.

Aktivitets- og tidsplan for anden ansøgningsrunde (fase 4-6 i den generiske model)
Aktivitet
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2017

1.

2.

3.

4.

kvartal

kvartal

kvartal

kvartal

Implementeringsproces, herunder udbredelse af forløbsprogrammet til
behandlingspsykiatrien, de enkelte kommuner og praktiserende læger i
Region Nordjylland.
I implementeringsfasen vil Forbedringsmodellen løbende blive anvendt
som metode til vurdering af målopfyldelsen.
Opfølgning/effektmåling og justering, herunder:
o Afklare hvem der har ansvar for opfølgning
o Løbende justering af fælles indikatorer
o Udarbejde fælles monitoreringsredskaber
o Integrere kvalitetssikring/-udvikling i praksis

Dokumentation af aktiviteter
Projektlederen sikrer, at der arbejdes systematisk med dokumentation af de gennemførte aktiviteter i
gennem hele projektforløbet. Projektlederen vil ved projektets opstart sikre udarbejdelse af et måldiagram samt en tids- og milepælsplan for, hvornår der skal afgives status for fremdriften i projektet samt
dokumentation af aktiviteterne i projektet til Projektgruppen, Porteføljestyregruppen, DAS og SKU (jf.
nedenstående organisationsdiagram samt vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse).
Kravene til dokumentation vil blive fulgt (jf. afsnit 10.2 i vejledningen), herunder rapportering til Socialstyrelsen om, hvorvidt aktiviteterne gennemføres og om de opstillede mål opfyldes.

Nuværende rammer og praksis for samarbejdet
Det nuværende aftalegrundlag for det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde i forhold til målgruppen
er beskrevet i Sundhedsaftalen 2015-2018, der er indgået mellem Region Nordjylland, kommunerne,
praktiserende læger i regionen – jf. http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-ogsamarbejdspartnere/Sundhedsaftalen-2015-2018.
På nuværende tidspunkt er der flere aktuelle indsatser, som viser, at et grundigt koordineringsarbejde
har en positiv effekt på samarbejdet - eksempelvis udarbejdelse af koordinationsplaner i forbindelse med
udskrivelse af en særlig gruppe borgere. Det forventes, at forløbsprogrammet kan være med til at generalisere procedurerne for samarbejdet således, at gode erfaringer/metoder anvendes og udbredes som
praksis for samarbejdet.
Herudover afholdes der løbende tværsektorielle temadage, hvor relevante fagpersoner mødes og uformelt drøfter erfaringer fra praksis i kombination med undervisningsoplæg, som har relevans for begge
sektorer, men hvor der kan være forskellige tilgang og forståelser af eksempelvis faglige begreber.

Organisation og ledelse
Udvikling, implementering og opfølgning på forløbsprogrammet vil ske i relation til de eksisterende aftaler
og samarbejdsfora, der er etableret i regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 samt samarbejdsfora og lovpligtige koordineringstiltag på tværs af regioner, praksissektor og kommuner – jf. nedenstående organisationsprogram.
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Sundhedskoordinationsudvalget

Den Administrative Styregruppe
Sundhedsaftalens
driftsdel

Sundhedsaftalens
udviklingsdel

Sundhedsaftalens
Porteføljestyregruppe

Samarbejdsfora for psykiatri

Nord

Syd

Thy
Mors

B&U

Projektgruppe for udarbejdelse af forløbsproram
Projektleder
Projektmedarbejder(e)
Adhoc nedsatte faglige grupper

Antal ansatte i projektet herunder angivelse af hvem der er projektleder og overordnet ansvarlig
Der ansøges om midler til ansættelse af følgende medarbejderressourcer:
 projektleder (AC’er) (fuldtid)
 1 projektmedarbejder (kommunal vidensperson) (fuld tid)
 1 projektmedarbejder (psykiatrifaglig vidensperson) (fuld tid)
 Psykiatrifaglig konsulentbistand
Projektgruppen fungerer som overordnet projektansvarlig.
Projektleder
Projektlederen har til opgave at facilitere processen med udarbejdelse af et forløbsprogram, herunder
sikre at det lokale/regionale forløbsprogram udarbejdes i henhold til de enkelte faser/afsnit i den generiske model. Projektlederen skal således have overblik og kompetencer til at kommunikere og involvere –
sikre samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og de 8 deltagende kommuner og almen praksis. Det
forventes, at projektlederen har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse.
Projektmedarbejdere
Projektmedarbejderne skal arbejde på tværs af sektorerne, og det er derfor vigtigt, at de supplerer hinanden både med faglig og organisatorisk viden. Praksis viser, at udfordringerne i det tværsektorielle
samarbejde, ofte handler om, at sektorerne hver især ikke har tilstrækkelig viden om, hvad den anden
sektor kan og skal, men har forventninger til, hvad hinanden burde gøre. For at imødekomme denne
forudsigelige kompleksitet vil der blive lagt vægt på, at projektmedarbejderne har indgående kendskab til
de organisatoriske virkeligheder, som projektet har til opgave at binde sammen. Det vil således vægtes,
at der ansættes 2 medarbejdere, som har indgående kendskab til praksis, jura og den organisatoriske
opbygning i henholdsvis kommunen og i behandlingspsykiatrien. Det vurderes, at medarbejderne med
fordel kan have en social- og en sundhedsfaglig baggrund. Erfaring i at arbejde med koordinering på
tvær af sektorer samt implementering, er ligeledes en fordel.
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Beskrivelse af hvordan der sikres ejerskab til projektet på tværs af social-, sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i kommuner og region
I forbindelse med projektets opstart etableres der et netværk af centrale nøglepersoner/ ressource-/ videnspersoner på tværs af social-, sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i de deltagende
kommuner samt behandlingspsykiatrien. Formålet er at sikre faglig og geografisk forankring af projektet.
Via netværket af centrale nøglepersoner sikres lokalt og regionalt ejerskab i relation til udvikling og implementering af projektets aktiviteter. Videnspersonerne sikrer vidensdeling, refleksion og forventningsafstemning i forbindelse med udvikling af forløbsprogrammet. Jf. budgettet vil dette netværk finansieres
via egenfinansiering.

Beskrivelse af hvordan der sikres inddragelse og opbakning fra almen praksis på både overordnet og lokalt niveau
En andel af patienterne indenfor målgruppen følges i almen praksis, hvorved det er vigtigt, at almen
praksis inddrages som en væsentlig aktør i processen med udarbejdelse af forløbsprogrammet samt i
implementerings- og opfølgningsfasen.
I regi af Sundhedsaftalen 2015-2018 er der nedsat en projektgruppe/styregruppe, der skal understøtte og
sikre fremdrift i projektet, herunder at forløbsprogrammet udarbejdes i henhold til de forskellige faser i
forløbet (jf. den generiske model). Projektgruppen skal endvidere sikre, at forløbsprogrammet koordineres i forhold til relevante aftaler i Den Tværsektuelle Grundaftale samt øvrige fokusområder, der er aftalt i
regi af Sundhedsaftalen (herunder udvikling af Patientens Team udover sektorgrænser, udvikling af
samarbejdet vedr. den rehabiliterende indsats samt udvikling af koordinerede indsatsplaner for mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug). Projektgruppen består af ledelsesrepræsentanter og
fagpersoner fra Psykiatrien, almen praksis og kommunerne i Region Nordjylland – jf. endvidere:
http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Sundhedsaftalen-20152018/Udviklingsindsatser/Behandling-og-pleje/5-A-Udvikling-af-regionalt---lokalt-forloebsprogram-formennesker-med-psykisk-sygdom

Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb
Ved projektperiodens ophør vil det være relevant, at de etablerede Samarbejdsfora indenfor psykiatriområdet har ansvar for videreudvikling og fortsat implementering af det udarbejdede forløbsprogram samt
udvikling og udbredelse af nye forløbsprogrammer – jf. endvidere vedlagte bilag vedr. organiseringen i
regi af Sundhedsaftalen 2015-2018, herunder formål og opgavevaretagelse.
Via løbende orientering og drøftelser i Porteføljestyregruppen, Den Administrative Styregruppe og Sundhedskoordinationsudvalget sikres inddragelse af de kommuner, som ikke har indgået aftale om at indgå i
arbejdet med at udvikle forløbsprogrammet.

Budget
Jf. vedlagte budget.

Noter til budget
Ved projekts opstart og efter ansættelse af projektleder og projektmedarbejdere vil der blive udarbejdet
en mere detaljeret procesplan samt aktivitets- og tidsplan for projektet. På nuværende tidspunkt er det
ikke muligt at oplyse om antal deltagere, varighed, honorar m.v. ved afholdelse af de i budgettet angivne
aktiviteter.

Medfinansiering
Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at der i hele projektperioden sker en stor inddragelse af de for målgruppen mange relevante medarbejdere i behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien
med henblik på indsamling af viden, erfaring og data vedr. patient/borgerforløbet. De samarbejdende
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sektorer i projektet bidrager således med medfinansiering i form af frikøb af medarbejdere til at indgå i
udviklingen af forløbsprogrammet samt transportudgifter.
Medfinansieringen for Psykiatrien, Region Nordjylland er i alt 0,44 mio. kr. i første ansøgningsperiode
fordelt på følgende budgetposter:
 Frikøb af medarbejdere/ledere til kompetenceudvikling og vidensdeling (uddannelse, temadage,
workshop, studiebesøg m.v.).
 Transport vedrørende deltagelse i kompetenceudvikling og vidensdeling
 Frikøb af medarbejdere/ledere til styregruppemøder (4-6 årlige møder med 10 deltagere).
 Transport til styregruppemøder
 Frikøb af medarbejdere til møde med socialstyrelsen 2 gange årligt (udover projektansatte)
 Transport til møde med Socialstyrelsen
 Etableringsudgifter til kontor for 3 medarbejdere
 Etableringsudgifter til IT til 3 medarbejdere
 Udgifter til lovpligtig arbejdsskadeforsikring for 3 medarbejdere i projektet
 Udgifter til revision
 Udgifter til stillingsopslag
 Personalerelaterede udgifter til 3 ansatte i projektet (overhead til kurser, kørsel, IT og administration m.v.)
 Honorering for praktiserende lægers deltagelse i udarbejdelse af forløbsprogrammer
Medfinansieringen for de deltagende kommuner er i alt 0,21 mio. kr. i første ansøgningsperiode fordelt
på baggrund af befolkningsgrundlag og på følgende budgetposter:
 Frikøb af medarbejdere/ledere til kompetenceudvikling og vidensdeling (uddannelse, temadage,
workshop, studiebesøg m.v.).
 Transport vedrørende deltagelse i kompetenceudvikling og vidensdeling
 Frikøb af medarbejdere/ledere til styregruppemøder (4-6 årlige møder med 10 deltagere).
 Transport til styregruppemøder

Fællesarrangementer
I projektet afholdes løbende fælles kompetenceudvikling og vidensdeling (uddannelse, temadage, workshop, studiebesøg og/eller idéværksted) – jf. vedlagte proces- og aktivitetsplan.

Erfaringsudveksling
Med tildeling af satspuljemidler til udvikling og implementering af et generisk forløbsprogram for borgere
med bipolar affektiv sindslidelse i alderen 18-40 år stratificeret efter funktionsniveau forpligter Psykiatrien
i Region Nordjylland og de samarbejdende kommuner sig til at dele sine erfaringer med at udarbejde og
implementere forløbsprogrammet med Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen og de øvrige regioner og
kommuner. Ved behov vil der blive indsendt yderligere oplysninger undervejs.

Indsendelse af forløbsprogram
Med tildeling af satspuljemidler til udvikling og implementering af et generisk forløbsprogram for borgere
med bipolar affektiv sindslidelse i alderen 18-40 år stratificeret efter funktionsniveau forpligter Psykiatrien
i Region Nordjylland og de samarbejdende kommuner sig til at indsende det udarbejdede forløbsprogram
til Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Forløbsprogrammet vil blive udarbejdet på baggrund af den
generiske model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser.

Procesplan for projektet
Jf. vedlagte bilag.
I første projektår (2016) gennemføres følgende faser:
Fase 1: Udarbejdelse af fælles mål og understøtning af en gensidig forståelse
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Fase 2: Afgrænsning af målgruppen
Fase 3: Beskrivelse af indsatser
Fase 4: Aftale rammer for organisering
Fase 5: Udarbejdelse af en implementeringsplan
Projektlederen vil ved projektets opstart sikre, at der udarbejdes en plan for, hvilke aktiviteter, der konkret
indgår i de forskellige faser i forløbsprogrammet, samt hvilke metoder og redskaber, der vil blive anvendt
for at gennemføre aktiviteterne.

Samarbejdsaftaler med kommunerne
Følgende kommuner indgår som samarbejdspartnere i projektet – jf. vedlagte underskrevne samarbejdsaftaler:
 Aalborg Kommune
 Frederikshavn Kommune
 Hjørring Kommune
 Jammerbugt Kommune
 Mariagerfjord Kommune
 Rebild Kommune
 Thisted Kommune
 Vesthimmerland Kommune

Bilagsmateriale












Projektansøgning (den samlede projektansøgning inkl. tabeller og figurer, der ikke kan indføres i
Puljeportalens ansøgningsskema men er vigtige for forståelsen af ansøgningen)
Borgerens Team (figur)
Personal and Social Performance Scale (PSP)
Forbedringsmodellen (The Improvement Guide)
Procesplan
Aktivitets- og tidsplan
Organisering af Sundhedsaftalen 2015-2018 i Region Nordjylland
Budgetskema inkl. medfinansiering
Budgetskema for tilskud fra puljen (hjælpeskema til budgettet)
Samarbejdsaftaler mellem Psykiatrien, Region Nordjylland og de samarbejdende kommuner
Brev med underskrifter fra formændene for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland
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Bilag: 12.1. Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc
- 131922-15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn
Kommune 2. kvartal 2015.pdf
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 04. november 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 152295/15

Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 13. august 2015

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i
Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015.

Sagsnummer:
Forfatter:
Kirstine Lindberg Thøgersen
Emne:
Sygefraværsstatistik
Frederikshavn Kommune

Frederikshavn
Kommune
Sygefravær (%)
2013

2014

2015

Januar

5,65

4,99

4,67

Februar

5,29

4,59

4,85

Marts

3,90

4,91

5,03

April

3,42

3,78

3,66

Maj

3,52

3,60

3,26

Juni

3,55

3,42

3,49

Juli

2,83

2,91

2,54

August

3,19

3,47

September

4,27

4,49

Oktober

4,16

4,22

November

4,71

4,64

December

4,24

4,02

Gennemsnit

4,06

4,09

3,93

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den
11. august 2015.

Side2/2

Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i
Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015).
Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne:
Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Juli
2014

Aug.
2014

Sept.
2014

Okt.
2014

Nov.
2014

Dec.
2014

Jan.
2015

Feb.
2015

Marts
2015

Apr..
2015

Maj
2015

Juni
2015

Juli
2015

Gennem
snit

Økonomi & Personale

0,36

0,64

0,47

0,72

0,52

0,26

0,36

0,57

0,73

0,55

0,23

0,32

0,25

0,46

Udvikling og Erhverv

2,90

3,70

4,98

3,16

2,70

2,01

6,20

3,03

2,91

Arbejdsmarked

5,02

6,62

8,37

7,03

6,35

6,17

6,61

6,40

6,96

3,47

3,65

4,29

2,58

5,65

Ejendomscenteret

3,04

3,50

4,18

3,80

3,72

3,60

5,60

6,25

5,75

3,08

3,17

2,95

3,34

3,97

Teknik og Miljø

3,39

2,73

4,31

4,25

4,13

3,18

3,60

4,45

3,88

3,75

3,78

5,99

3,48

3,91

Park og Vej.

8,72

9,77

9,47

9,62

7,76

4,55

5,10

5,79

6,91

3,19

3,28

4,83

3,96

6,13

Familie

1,94

2,42

3,08

5,64

5,38

2,95

3,56

3,40

3,66

2,65

2,50

3,67

2,64

3,34

Skole
Bibliotek og
Borgerservice

1,53

2,37

3,80

3,47

4,58

3,80

4,05

3,24

3,44

2,54

2,22

2,52

1,04

2,98

2,58

1,81

4,50

4,64

5,43

4,35

4,83

6,13

5,45

3,72

1,41

2,67

1,95

3,81

Kultur og Fritid

1,59

1,69

3,40

2,62

2,76

0,19

1,03

1,14

0,94

0,43

0,96

1,07

0,88

1,42

Dagtilbud- og Fritidstilbud

2,38

2,81

3,51

3,23

4,01

3,80

4,27

4,88

4,89

4,09

3,40

3,77

2,78

3,69

Ungeenhed

1,74

1,49

1,40

1,27

1,84

1,57

2,61

2,91

2,87

2,43

2,26

2,56

1,87

2,05

IT, Digitalisering og
Velfærdsteknologi

5,91

6,41

9,85

4,71

5,24

7,12

0,92

2,58

3,52

1,41

1,09

1,91

1,19

4,02

2,45

4,35

0,97

0,96

0,30

0,62

0,63

0,65

Ledelsessekretariatet

0,62

2,41

0,81

Social- og
Sundhedsmyndighed

1,17

1,00

3,33

2,06

0,83

0,84

2,48

3,82

4,55

2,59

3,45

3,26

3,02

2,46

Sundhed og Pleje

4,62

5,08

6,41

6,11

6,48

5,93

7,18

7,48

7,30

5,41

4,99

5,20

3,97

5,83

Handicap og Psykiatri

3,70

4,96

6,22

6,00

6,60

6,08

6,62

7,41

9,30

6,94

5,54

4,73

4,11

5,99

Data er trukket 11. august 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”

