Tilsynsrapport

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet har fokus på magtbegrebet. Der arbejdes konfliktnedtrappende, hvilket
kan ses gennem beboernes beskrivelser af, hvordan der løses konflikter på tilbuddet.
Leder fortæller, at der ikke foregår fysisk magtanvendelse i tilbuddet. Der bruges meget tid på refleksion i forhold til
tilgangen til beboerne. Det drøftes løbende på personalemøde. Leder beskriver, hvordan tilbuddet ser det som
vigtigt, at beboerne kan administrere eget liv. Derfor tages der i de fleste forhold udgangspunkt i beboernes egen
motivation. Men i nogle tilfælde kan der blive tale om ”skal” ting, hvis beboerne ikke er motiveret selv. Tilbuddet
reflekterer løbende over balancen mellem selvbestemmelsesretten og omsorgspligten. Det drøftes jævnligt på
personalemødet og altid, hvis der har været en situation, hvor leder har måttet sige: "nu skal der gøres rent, ellers
bliver det sundhedsskadeligt". Oftest komme det dog ikke så vidt.
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har udarbejdet en skriftlig retningslinje for alle medarbejdere vedrørende
magtanvendelse.
Indikator 06.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt
undgås.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Det vægtes, at tilbuddet grundet deres
relations arbejde med beboerne samt tilgang og metode sikrer, at magtanvendelser kan undgås. Socialtilsynet
bemærker, at tilbuddet har indført jævnlig refleksion omkring fysisk og psykisk magtanvendelse samt retningslinjer
for medarbejderne i forhold til brugen af magt over for beboere. Beboerne selv oplever, at de trives og fungerer
godt med tilbuddets personaler samt har stor selvbestemmelse og medindflydelse.
Indikator 06.b

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Der forekommer ingen magtanvendelser i
tilbuddet jævnfør leder, medarbejdere og beboeres udsagn. Socialtilsynet bedømmer, at det i høj grad skyldes
tilbuddets metode og tilgang samt medarbejdernes og leders relationer til beboerne. Medarbejderne og tilbudsleder
er løbende i dialog omkring, hvordan de undgår magtanvendelser og særligt forholdet mellem
selvbestemmelsesretten og omsorgspligten drøftes løbende.
Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt forebygger overgreb og vold. Tilbuddet har en relevant
opmærksomhed på overgreb og vold mellem beboerne, og der forekommer generelt ikke voldsomme fysiske eller
verbale overfald mellem borgerne på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets metode og tilgang til
borgerne er konfliktnedtrappende og forebygger overgreb og vold. Beboerne beskriver, hvordan de oplever, at de
passer på hinanden, og overgreb ikke er forekommende. De oplever også, at der er god mulighed for at inddrage
medarbejderne, hvis de er det mindste i tvivl om, én af de andre beboere har det godt. De beskriver det, som en
forpligtelse de har over for hinanden, når de bor side om side. Der har i 2018 været to episoder, hvor politiet har
været tilkaldt, pga. en tidligere gæst der har tiltvunget sig adgang til Stubben. Sådan som medarbejdere og leder
forklarer det, fremstår det som en relevant håndtering af situationen, vurderer socialtilsynet.
Indikator 07.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Tilbuddets tilgang og metoder understøtter
forsat, at der ikke forekommer overgreb eller vold i tilbuddet beboerne imellem. Der er intet, der tyder på, at der
forekomme overgreb blandt beboerne i tilbuddet. Der har dog været en ubuden gæst på tilbuddet et par gange.
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har håndteret episoderne relevant.
Indikator 07.b
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