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Til Bofællesskabet Kroghen
Vurdering af redegørelse
I forbindelse med afvikling af driftsorienteret tilsyn den 19. marts 2019 hos
Bofællesskabet Kroghen har Socialtilsyn Nord konstateret forhold, som gav
anledning til at socialtilsynet har anmodet om redegørelse i forhold til følgende
punkter:
1. Hvordan ledelsen vil sikre, at medarbejderne har tilstrækkeligt kendskab
procedure/beredskabsplaner ved brug af magt.
2. Hvordan ledelsen vil sikre, at medarbejderne har tilstrækkeligt kendskab
procedure/beredskabsplaner i forhold til at forebygge vold og overgreb,
herunder seksuelle overgreb.
Sagsfremstilling
Socialtilsynet har skriftligt den 4. april 2019 anmodet om redegørelse i forhold til
ovenstående punkter.
Ledelsen for Bofællesskabet Kroghen har den 12. april marts 2019 indsendt
redegørelse i forhold til ovenstående punkter.
Socialtilsynet har nu vurderet redegørelsen og det vurderes at den er fyldestgørende
og tilstrækkelig.

Socialtilsynets vurdering af redegørelse
Ad 1
Det er Socialtilsyn Nords vurdering, at tilbuddet ikke aktuelt sikrer, at medarbejderne
har tilstrækkeligt kendskab til tilbuddets procedure/beredskabsplaner ved brug af
magt.

Side 2

Der er i denne vurdering lagt vægt på, at I, i jeres redegørelse har beskrevet at der
fremadrettet er tilføjet et fast punkt på dagsordenen ved personalemøder, som
omhandler ”magtanvendelse, herunder skjult magt” og som vil sikre den fremtidige,
fælles sparring blandt medarbejderne.
Yderligere er der lagt vægt på, at I beskriver at i vil opkvalificere samtlige
medarbejders viden omkring magtanvendelse i form af tilmelding af e-learnings
kursus i modulet ”magtanvendelse”. I oplyser at alle medarbejderne senest 1. juni
2019 vil have gennemført kurset.

Ad 2
Det er Socialtilsyn Nords vurdering, at tilbuddet ikke aktuelt sikrer, at medarbejderne
har tilstrækkeligt kendskab til tilbuddets procedure/beredskabsplaner i forhold til at
forebygge vold og overgreb, herunder seksuelle overgreb.
Der er i denne vurdering lagt vægt på, at I, i jeres redegørelse har beskrevet, at
ledelsen snarest vil gennemgå alle tilbuddets procedure og ajourføre
proceduremappen og, at dette vil ske inden den 1. juni 2019. Udover procedurerne
der vil forefindes i en fysisk mappe, oplyser I, at de tillige vil være tilgængelige i jeres
elektroniske fagsystem i en samlet mappe.
Yderligere er der lagt vægt på, at I, i jeres redegørelse har beskrevet, at der
fremadrettet vil blive en fast gennemgang af alle procedure én gang årligt. Sker der
ændringer vil dette tillige blive meldt ud til medarbejderne via jeres elektroniske
fagsystem.
Endelig er der lagt vægt på, at I oplyser, at I har indkaldt hele organisationen til
fællesmøde den 19. juni 2019 hvor tilbuddets revurderede og ajourførte procedure
vil blive gennemgået.
På baggrund af ovenstående er det således socialtilsynets vurdering, at den
indsendte redegørelse har været tilstrækkelig og der aktuelt ikke udmøntes
tilsynsmæssige konsekvenser.

Med venlig hilsen
Lise Damgaard Nielsen
Socialfaglig konsulent
Tlf. +4541936121

