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Til Bofællesskabet Under Bøgen
Anmodning om redegørelse
I forbindelse med afvikling af driftsorienteret tilsyn den 26. marts 2019 hos
Bofællesskabet Under Bøgen, har Socialtilsyn Nord konstateret forhold, som giver
anledning til, at socialtilsynet hermed anmoder om en redegørelse.
Socialtilsyn Nord ønsker en redegørelse i forhold til følgende:
1. Hvordan vil Bofællesskabet Under Bøgen sikre, at alle medarbejdere er
bekendte med magtreglerne – herunder målgruppe og procedure for
indberetning.
2. Hvordan tilbuddets ledelse vil sikre, at alle medarbejdere har kendskab til
udarbejdede beredskabsplan i forhold til overgreb og at den anvendes i
praksis.
3. Hvordan tilbuddets ledelse vil sikre, at der ikke kommer borgere udefra og
spiser med på andre borgers regning uden forudgående aftale.
Begrundelse
Nedenfor følger begrundelsen for den ønskede redegørelse.
Ad 1
Det er Socialtilsyn Nords vurdering, at tilbuddet ikke aktuelt sikrer, at alle
medarbejdere er bekendt med magtreglerne.
Det er i denne forbindelse vægtet, at det på tilsynsbesøget er konstateret, at en
medarbejder ikke kender reglerne for magtanvendelse.
Ad 2
Det er Socialtilsyn Nords vurdering, at tilbuddet ikke aktuelt sikrer, at alle
medarbejdere har kendskab til den udarbejdede beredskabsplan i forhold til
overgreb og hvordan den anvendes i praksis.
Det er i denne forbindelse vægtet, at det på tilsynsbesøget er konstateret, at en
medarbejder ikke har hørt om en beredskabsplan i forhold til overgreb borger og
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medarbejdere imellem. Medarbejderen kender udelukkende til, at der er udarbejdet
kriseplan, såfremt der sker noget med medarbejderne.
Ad. 3
Det er Socialtilsyn Nords vurdering, at tilbuddet aktuelt ikke sikrer, at der kommer
borgere udefra og spiser med på andre borgers regning uden forudgående aftale.
Det er i denne forbindelse vægtet, at en medarbejder oplyser, at der ofte kommer en
borger til middag og at vedkommende ikke betaler for maden.
Medarbejdere oplyser videre, at det har været drøftet i tilbuddet, at vedkommende
skal betale, men det er aldrig blevet endelig besluttet.

Frist
Ovenstående redegørelse bedes fremsendt hurtigst muligt og senest den 23. april
2019. Gerne med tidsplan i forhold til de enkelte punkter.
Når Socialtilsyn Nord har modtaget jeres redegørelse, vil socialtilsynet forholde sig til
denne og give en skriftlig tilbagemelding herpå.
-o0oHar I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede på mail:
karina.vibaek@hjoerring.dk eller telefon 41 93 6130.

Med venlig hilsen
Karina Vibæk
Tilsynskonsulent

Lov om socialtilsyn - LBK nr. 42 af 19/01/2018
§ 12. Tilbud, der søger om godkendelse efter § 5, skal til brug for vurderingen af
ansøgningen give socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske
oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet anmoder om.
Stk. 2. Tilbud, der er godkendt efter § 5, skal
1) af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold,
der lå til grund for godkendelsen, jf. § 5, stk. 1,
2) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der har
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ansvar for at yde hjælp til borgere, der har ophold i tilbud, som er nævnt i § 4,
stk. 1, nr. 1-3, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område,
3) efter anmodning give socialtilsynet oplysninger om, hvilke kommuner der i
henhold til sundhedslovens § 141, stk. 1, har visiteret borgere til
behandlingsstedet, og
4) efter anmodning give socialtilsynet de oplysninger, som er nødvendige for, at
socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn.
Stk. 3. Sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6, skal efter anmodning give
socialtilsynet oplysninger om borgere i sundhedsfaglig behandling, jf.
sundhedslovens § 5, på tilbud omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, når de er
nødvendige, for at socialtilsynet kan udføre det driftsorienterede tilsyn.
Stk. 4. Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, der er godkendt efter § 5, skal
udarbejde en årlig rapport om tilbuddets virksomhed.
Stk. 5. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om tilbuddenes
oplysningspligt efter stk. 1-4.

