Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud
Ny afdelingsleder hos Tilbudsafdelingen
Vi er glade for at kunne præsentere den nye afdelingsleder for Tilbudsafdelingen Susan
Havmand Stender. Susan er meget erfaren indenfor tilbudsområdet efter både at have
arbejdet i Tilbudsafdelingen og Sekretariatet hos Socialtilsyn Nord. Susan tiltræder den 1.
juni, og vi håber, I vil tage godt imod hende.

Nye indberetningsskemaer til magtanvendelser
Vi skal gøre opmærksom på, at indberetningsskemaet 1a til magtanvendelser, efter lov om
voksenansvar for anbragte børn og unge, er blevet opdateret den 1. februar 2019.
Derudover kom der den 1. februar et nyt indberetningsskema 1c, som kun henvender sig
til sikrede institutioner. De to indberetningsskemaer kan findes på Socialstyrelsens
hjemmeside her.

Årsmøde - sæt kryds i kalenderen
Vi holder årsmøde for tilbud den 28. august fra kl.: 9:30 – 13:00. På mødet fremlægger vi
Socialtilsyn Nords Årsrapport 2018. Årsrapporten har særligt fokus på læring, og hvordan
tilbud kan understøtte læring hos børn, unge og voksne. Dagen vil være en kombination af
plenum og workshops. Program og tilmelding følger senere, men vi håber, I allerede nu vil
sætte kryds i kalenderen.

Kursus i reglerne om magtanvendelse på voksenområdet
Er definitionen af magt ens på alle områder, uanset hvor man arbejder? Hvad er reglerne,
og hvordan omsætter man reglerne i praksis? Dette og meget andet kan du få mere viden
om ved at deltage i kurset i reglerne om magtanvendelse på voksenområdet, som vi
afholder den 28. maj. Tilmeldingsfristen er den 14. maj. Læs mere og tilmeld dig her.

Temadag om overgreb
Hvordan kan man konkret arbejde med at forebygge, håndtere og følge op på overgreb?
Det kan du få mere at viden om ved at deltage i temadagen om overgreb, som vi afholder
den 12. juni. Tilmeldingsfristen er den 29. maj. Læs mere og tilmeld dig her.

Nyt design på Tilbudsportalen
Den 11. juni får Tilbudsportalen nyt layout. Der vil i den forbindelse komme nogle
ændringer på Tilbudsportalen, som I vil høre mere om senere.

Styrelsen for Patientsikkerhed og socialtilsynets forskellige tilsynsperspektiver
Socialtilsyn Nord får en gang imellem spørgsmål om, hvad forskellen er på de tilsyn, som
henholdsvist socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed udfører hos de sociale
botilbud.

De to tilsynsmyndigheder fører tilsyn med nogle af de samme tilbud, men vores fokus og
formål er grundlæggende forskellige. STPS’ fokus er sundhedsfagligt, imens
socialtilsynets er socialfagligt. STPS’ tilsyn sker på baggrund af sundhedsloven og tager
hvert år afsæt i forskellige temaer med tilhørende målepunkter. Socialtilsynet fører
derimod driftsorienteret tilsyn med botilbud og plejefamilier. Tilsynet føres efter lov om
socialtilsyn og tager konkret afsæt i Kvalitetsmodellens syv temaer. Socialtilsynet aflægger
desuden mindst ét tilsynsbesøg årligt.
Der kan læses yderligere om Styrelsen for Patientsikkerhed her og socialtilsynet her.

Nyhedsbrevet kan tilmeldes her. Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan
du til enhver tid afmelde dem her.

