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Til Bofællesskabet Lucernevangen
Vurdering af redegørelse
I forbindelse med afvikling af driftsorienteret tilsyn den 8. april 2019 hos
Bofællesskabet Lucernevangen har Socialtilsyn Nord konstateret forhold, som gav
anledning til at socialtilsynet har anmodet om redegørelse i forhold til følgende
punkter:
1. Hvordan vil ledelsen sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer i
forhold til at kunne kommunikere med borgere med mangelfuldt verbalt
sprog.
Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for implementering.

Sagsfremstilling
Socialtilsynet har skriftligt den 30. april 2019 anmodet om redegørelse i forhold til
ovenstående punkt.
Ledelsen for Bofællesskabet Lucernevangen har den 13. maj marts 2019 indsendt
redegørelse i forhold til ovenstående punkt.
Socialtilsynet har nu vurderet redegørelsen og det vurderes at redegørelsen er
fyldestgørende og tilstrækkelig.

Socialtilsynets vurdering af redegørelse
Ad 1
Det er Socialtilsyn Nords vurdering, at tilbuddet ikke aktuelt sikrer, at personalet har
de rette kompetencer i forhold til at kunne kommunikere med indskrevne borgere
uden meget verbalt sprog.

Side 2

Der er i denne vurdering lagt vægt på, at I, i jeres redegørelse har beskrevet, at der
løbende har været fokus på en konkret borger uden meget verbalt sprog. I beskriver,
at der har været samarbejdet omkring borgeren, blandt andet med dagtilbud, VISO
og Institut for Syn og Hørelse.
Yderligere er der lagt vægt på, at det dokumenteres i fremsendt delmål, at der siden
december 2018 løbende har været observeret, dokumenteret og evalueret på den
konkrete borger. Det fremgår endvidere, at borgeren udvikler sit sprog og er blevet
mere deltagende i hverdagen, herunder i beboermøder.
Derudover er der lagt vægt på, at I har oplyst, at samarbejdet med VISO blev sat i
bero da I blev opmærksomme på, at I forinden skulle sikre jer, at et lignende forløb
ikke kunne iværksættes kommunalt. I oplyser, at I derfor blev rettede henvendelse til
Institut for Syn og Hørelse, som valgte at gå ind i sagen i januar 2019.
Endelig er der lagt vægt på, at samarbejdet med Institut for Syn og Hørelse er
genoptaget og der den 5. juni 2019 i forbindelse med et personalemøde vil være
deltagelse af en kommunikationskonsulent. I oplyser endvidere, at dagtilbuddet vil
være deltagende og indsatsen dermed sikres på tværs af bo- og dagtilbud.

På baggrund af ovenstående er det således socialtilsynets vurdering, at den
indsendte redegørelse har været tilstrækkelig og der aktuelt ikke udmøntes
tilsynsmæssige konsekvenser.
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