Juli 2017
Nyt til sociale tilbud

Tilbud skal af egen drift oplyse socialtilsynet om ændringer, der kan få betydning for
godkendelsen
Socialtilsyn Nord oplever fra tid til anden, at tilbud glemmer at oplyse socialtilsynet om uforudsete
ændringer i godkendelsesgrundlaget, der kan få betydning for tilbuddets godkendelse.
Eksempelvis i den situation, at flere medarbejdere med specialiserede kompetencer, som var en
forudsætning for godkendelsen, har sagt deres stilling op.
Efter lov om socialtilsyn § 12 stk. 2 nr. 1 har tilbud pligt til at orientere tilsynet om sådanne
ændringer.
Socialtilsyn Nord oplever ligeledes, at tilbud glemmer at ansøge om at få godkendt væsentlige
ændringer i godkendelsesgrundlaget, inden disse træder i kraft. Det kan eksempelvis være den
situation, at tilbuddet flytter til en anden adresse eller opretter en ny afdeling.
Det er en forudsætning for, at et tilbud kan benyttes, at tilbuddet er godkendt efter lov om
socialtilsyn. Er der sådanne væsentlige ændringer, skal disse derfor være godkendt for, at
tilbuddet fortsat kan benyttes.
Det er derfor vigtigt, at I retter henvendelse til jeres tilsynskonsulent, hvis der måtte opstå eller
være behov for ændringer i jeres godkendelsesgrundlag.

Samtykkeerklæringer
Socialtilsyn Nord har konstateret, at flere tilbud har svært ved at administrere reglerne omkring
informeret samtykke, herunder om de borgere som bor i tilbuddet er i stand til at give samtykke.
For at en borger kan give et informeret samtykke, skal borgerne forstå omfanget af det, borgeren
giver samtykke til. Borgeren skal være klar over, at samtykket er frivilligt og at det til enhver tid kan
tilbagekaldes. Borgeren skal vide, at borgeren selv har givet samtykke: Hvis borgeren siger ja til
noget, men efterfølgende ikke kan huske det, kan det ikke betragtes som informeret samtykke.
Der er flere tilfælde som kræver informeret samtykke fra borgeren, det kan eksempelvis være:




Samtykke til at have en sele i kørestol
Samtykke til bo i egen bolig – underskrift af lejekontrakt
Samtykke til videregivelse af personfølsomme oplysninger om borgeren

Nogle borgere har en værge, som i visse tilfælde kan samtykke på borgernes vegne. En værge
kan dog aldrig samtykke til, at borgeren bliver udsat for magtanvendelse.

Nygodkendelser det sidste halve år
I første halvår af 2017 har Socialtilsyn Nord godkendt ni nye tilbud, som vi byder velkommen.
Af tabellen nedenfor fremgår, hvilke kommuner de ni tilbud eller den koncern tilbuddet hører ind
under er beliggende i.
Sociale tilbud skal godkendes af Socialtilsyn Nord for at kunne levere deres ydelser til
kommunerne. Godkendelsen foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for tilbudsområdet,
hvor en række temaer er med til at belyse tilbuddets kvalitet. Læs mere om godkendelse af nyt
tilbud her

Kommune

1. januar – 30. juni 2017

Brønderslev

0

Frederikshavn

1

Jammerbugt

2

Læsø

0

Mariagerfjord

0

Morsø

0

Rebild

0

Silkeborg

3

Thisted

3

Vesthimmerland

0

Aalborg

0

I alt

9

Informationsmøde d. 30. august
Vi håber, at mange af jer har lyst til at komme til informationsmødet onsdag, den 30. august 2017.
Se program og tilmeld jer her

Kurser i reglerne om magtanvendelse
Der er stadig ledige pladser på kurserne om magtanvendelsesreglerne på henholdsvis børne- og
voksenområdet, som afholdes på følgende tidspunkter:
Børneområdet
 6. september 2017

Voksenområdet
 1. november 2017
På kurserne vil formål, baggrund og indholdet af reglerne blive behandlet. Der vil så vidt muligt
blive suppleret med konkrete eksempler fra praksis.
Kurserne afholdes i Vendsyssel Idrætscenter og vil foregå fra kl. 10 til 15 inklusiv pauser. Der kan
max. deltage 40 på de enkelte kurser.
Se program og tilmeld jer her

God sommer og åbningstider
Sommerferien er i gang og vi vil gerne ønske jer alle en god sommer.
Socialtilsyn Nord har åbent i sommerferieperioden, men med andre åbningstider end normalt. Der
er åbent mellem kl. 09:00 og 14:00 i ugerne 29-30-31-32, fredage som vanligt dog kun til kl. 12:00.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid afmelde disse. Afmeld
nyhedsbrev.
Omvendt kan personer, der ikke automatisk modtager vores nyhedsbreve, tilmelde sig disse på
vores hjemmeside Tilmeld nyhedsbrev.

