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Opfølgning på udviklings- og opmærksomhedspunkter 2022 

 
Socialpædagogisk Center – Øst’s handleplan på baggrund af anbefalinger fra Socialtilsyn Øst efter tilsynsbesøg den 4. og den 
23. maj 2022. 
 

Tema 
 

Udviklingspunkt Opmærksomheds
punkt 

Status Indsats 

Målgruppe, metode 
og resultater 

Socialtilsynet anbefaler, 
at tilbuddet systematisk 
og skriftligt 
dokumenterer positive 
resultater for den 
samlede borgergruppe. 
 

 Statusmøder afholdes 
hvert andet år (eller, 
ved behov, oftere). 
 
Statusmøder med 
samtlige borgere er i 
standsat. 
 
Status juli 2022 
Afholdte statusmøder: 
37 
 
Vi har været i kontakt 
med alle, og har 
inviteret til møder for 
de resterende 8 
borgere. 
 

Udarbejde indsatsmål, 
herunder mål og delmål 
for samtlige borgere. 
 
Systematisk 
dokumentation af effekt 
på indsatsmål, 
herunder mål og 
delmål: 

- Udarbejde 
årshjul, hvor 
delmål på den 
enkelte borger 
registreres hver 
tredje måned i 
CURA. 

- Opfølgning på 
næstkommende 
statusmøde. 

Notat 
 
Dato: 27. juli 2022 
 
Sagsnummer: 
27.00.00-K09-2-22 
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- Undersøge 
muligheder i 
CURA ift. at 
udarbejde 
statistik/grafer. 

Målgruppe, metode 
og resultater 

Socialtilsynet anbefaler, 
at eksternt tilknyttede 
borgere svarer overens 
med tilbuddets 
godkendte målgruppe,  
 
 
 
 
 
og at der er fokus på,  
at de visiterede 
§85-timer anvendes i 
relation til visiterende 
kommuners konkrete 
bevillinger. 
 

 Der er overens-
stemmelse. Vi vil være 
opmærksomme på, at 
det er borgernes 
overordnede 
problematik, der 
beskrives i fremtidige 
fremsendte lister over 
indskrevne borgere. 
 
På Rådhusvej arbejder 
vi med § 85 støtte 
differentieret i 
personlig støtte (1:1) 
støtte i grupper (f.eks. 
madlavning eller 
svømning (1:3)) og 
støtte i fælleshuset 
(støtte til at kunne 
navigere i de sociale  
relationer). 
 

 

Sundhed og trivsel  Socialtilsynet vil på 
fremtidigt tilsyn 
være opmærksom 
på, at tilbuddet 
indberetter 
forekommende 
magtanvendelser. 
 

Tilbuddet registrerer 
altid magtanvendelser. 
Der har ikke været 
deciderede magt-
anvendelser siden sidst 
indberrettet.  
 

Sikre at der ikke er tvivl 
om hvornår der er tale 
om magtanvendelse 
eller pædagogisk 
guidning af en specifik 
borger: 

- Systematisk 
brug af  
adfærdsskema 
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hvor 
hændelsesforløb 
beskrives og 
registreres. 

- Udarbejde 
metoder til at  
komme fri fra 
borgerens greb, 
uden brug af 
magt. 

 
Sundhed og trivsel 
 

 Socialtilsynes vil på 
fremtidige tilsyn 
være opmærksom 
på, at tilbuddet har 
kendskab til 
tilbuddets procedure 
for magtanvendelse. 
 

 Alle medarbejdere 
gennemgår online intro 
til kommunens 
procedure for 
magtanvendelse. 
 
Episoder tages op ved 
personalemøder, hvor vi 
tager læring af, hvordan 
vi undgår lignende 
episoder fremover. Af 
hensyn til borgere såvel 
som medarbejdere. 
 

Organisation og 
ledelse 

Socialtilsynet anbefaler 
at alle medarbejdere 
modtager løbende 
ekstern supervision. 
 

 Medarbejderne på 
Hertelsvej har i det 
sidste år fået 
supervision ved 
autoriseret psykolog og 
specialist i klinisk 
psykologi 3-4 gange. 
 

Der er planlagt faglig 
supersivion internt 
såvel som eksternt for 
alle medarbejdere: 
 
Alle medarbejdere i 
botilbuddene modtager 
fra 2023 løbende 
ekstern  faglig 
supervision hver tredje 
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måned og ved akut 
opstået behov. 
 

Organisation og 
ledelse 
 

 Socialtilsynet vil på 
fremtidigt tilsyn 
være opmærksom 
på, at der er en plan 
for indsatsen med at 
nedbringe tilbuddets 
sygefravær og 
personalegennem-
strømning. 
 

Siden den nye ledelse 
tiltrådte er der arbejdet 
med nærværssamtaler, 
opnormering, 
vagtplanlægning og 
besættelse af vacante 
stillinger. 
 
Status juli 2022: 
-Ingen opsigelser. 
-Sygefraværet er faldet. 
 

Nærværssamtaler i 
forbindelse med 
sygefravær, med fokus 
på trivsel og 
arbejdsmiljø. 
 
Besætte vacante 
stillinger. 
 
Opnormering på 
Hertelsvej, som er det 
mest arbejdskrævende 
bosted. 
 
Vagtplanlægning ud fra 
medarbejder 
kompetencer og 
arbejdsrelationer. 
 
 

Kompetencer 
 

Socialtilsynet anbefaler, 
at tilbuddet udarbejder 
en langsigtet 
kompetenceudviklings-
plan, der målretter sig 
tilbuddets oplyste 
anvendte metoder og 
tilgange, samt tilbuddets 
målgruppes 
problematikker. 
 

  Efteråret 2022: 
 
Neuropædagogisk 
forløb for alle 
medarbejdere i 
Socialpædagogisk 
Center. 
 
Undervisningsforløb om 
Narrativ tilgang og 
metode, for alle 
medarbejdere i 
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Socialpædagogisk 
Center. 
 
Foråret 2023: 
 
Løbende ekstern faglig 
supervision omkring 
målgruppernes 
problematikker (pr 
botilbud) kvartalsvis for 
alle medarbejdere i 
Socialpædagogisk 
Center. 
 
Uddanne tre 
neuropædagoger hos 
Absalon hvert år 
(uddannelsen tager ½ 
år, med en ugentlig 
forelæsning). 
 
Efterår 2023: 
 
Intern praksislæring 
omkring enkelte 
borgere med Autisme, 
for relevante 
medarbejdere i 
Socialpædagogisk 
Center – Øst. 
 
Intern jobrotation i 
Socialpædagogisk 
Center – Øst, for 
optimering af faglighed 
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Gennem respektive 
fagforeninger løbende 
uddanne ufaglærte 
medarbejdere til 
pædagogiske 
assistenter. 
 

Kompetencer 
 

Socialtilsynet anbefaler, 
at medarbejdernes 
kompetencer og 
kvalifikationer 
understøtter de 
indskrevne borgeres 
problematikker og retter 
sig mod tilbuddets 
oplyste anvendte 
tilgange og metoder. 
 

  Forår 2023: 
 
Løbende ekstern faglig 
supervision på enkelte 
borgere med dobbelt 
diagnoser: Skizofreni, 
angst og alkolhol-
demens mv. 
 
 

 
 


