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Afslutning af tilsyn
Socialtilsynet har den 22-23-24.3.2021 været på anmeldt tilsynsbesøg på Autisme Center Vestsjælland - 
Voksenområdet

Vi har behandlet sagen og jeres godkendelse fortsætter uændret, da I lever op til kvalitetsmodellen for 
sociale tilbud i henhold til bekendtgørelse om socialtilsyni § 14, stk. 1, nr. 1. 

Høringssvar
Vi har den 23.4.2021 sendt udkast til tilsynsrapport i faktuel høring hos jer. Vi har modtaget følgende 
bemærkninger hertil:

Samlet vurdering: 

Siden 6. 
Vi er blevet opmærksomme på, at den måde vi noterer i de medsendte skemaer i forhold til 
personalegennemstrømning, i vores perspektiv kan virke misvisende og måske er det begrebet 
gennemstrømning der kan opleves på flere forskellige måder. 
Når vi tænker gennemstrømning, er det ofte i perspektiv faste medarbejder der søger nye veje. Dem har 
vi haft nogle stykker af, men i det vi læser i skemaerne er det flere, da dette også tæller dem der af 
naturlige årsager skal videre, da de er der af tidsbegrænses årsager. Vi har noteret alt og alle, og oplever 
derfor at dette tegner et andet billedet end det vi anser for vores hverdag. 

1. Vi er en uddannelses institution, hvilket bevirker, at vi hele tiden får studerende, både ordinære 
pædagogstuderende og Pædagogiske assistenter, og andre gange socialrådgiver studerende. De 
kommer i forskellige perioder og kan derfor i en registrering opleves som genstrømning.

2. Der er et godt samarbejde med jobcenteret og de faglige organisationer, så ved uddannelse og 
kursus på fx 6 uger kommer der jobrotationsmedarbejder i afdelingerne.

3. Samarbejde med kriminalforsorgen og jobcenteret om jobprøvning, praktik perioder og 
jobafklaring.

4. Når vi sender egne medarbejdere på Fagligt fællesskab uddannelsen, PA uddannelse mv. vil de i 
vores systemer figurerer som ”aftrådte” indtil de vender tilbage igen, selvom de stadig er 
ansatte. 
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5. Ligeledes forholder det sig når man eks. skifter status fra vikar til fast medarbejder på timer. 
Eksempelvis ansætte vi i tidsbegrænsede stillinger i ferieperioder, det sikre kontinuitet for 
borgerne og vi lever op til overenskomsten for medarbejderne på området. 

Vi rejste ved det afsluttende møde en generel udfordring med jeres skemaer. Dels at I jævnligt skifter 
skemaerne ud og at de ikke er redigerebare, således at vi kan opdatere dem løbende. Det giver os rigtigt 
meget administrativt arbejde der går fra kerneopgaven, og som Torben sagde; ”det må vi kigge på, det 
er ikke vores intention at gøre det mere bøvlet end nødvendigt”.

Derudover arbejdes der fra politisk side i Slagelse kommune med fokus på netop gennemstrømning og 
fastholdelse af medarbejdere, da vi inden for hele CHP er udfordret på at tiltrække kompetente 
medarbejdere inden for specialområdet. Så det er et fokus vi har, og et fokus der arbejdes med på tværs 
af alle virksomhederne og i samarbejde med Professionshøjskolerne. 

Generelt er det positivt, at i som socialt tilbud tilbyder jer som uddannelsesinstitution og 
modtager studerende og at i har et samarbejde med jobcentret om at kunne modtage 
personer i jobprøvning etc.

Socialtilsynet vurderer dog personalegennemstrømning ud fra det flow af medarbejdere, faste, 
vikarer, praktikanter, rotationsmedarbejdere, jobprøvningsmedarbejdere og andet der har sin 
gang i de enkelte afdelinger og som kan have en indflydelse på borgernes dagligdag med 
mange skiftende personer at forholde sig til.

Kriterium 3. 

Side 11. 
Der nævnes at der er enkelte borgere der ikke har en §141.
ACV har ikke krav på at modtage §141 handleplanen fra kommune eller borger, men derimod en 
bestilling fra kommunen med indsats formål og indsats mål. På den baggrund udarbejdes der delmål, i 
videst mulig omfang sammen med borgerne og/eller dennes værge med afsæt i borgeren ønsker og 
drømme for eget liv. 

Ifølge rapporten vægtes det  ikke i bedømmelsen af tilbuddet, at der for enkelte borgere ikke 
er en § 141 handleplan eller at borgeren ikke kan medvirke ved formulering af sine egne mål.

Side 12. 
3.C.
Jævnfør ovenstående, har ACV bestillinger på alle borgere, herunder også de fremsendte udvalgte 
borger, bemærkningen vedr. mål er derfor ikke i overensstemmelse med ACVs opfattelse.

Der er korrigeret i rapporten i forhold til at mål opstilles ud fra kommunens bestilling som er 
på alle borgere.

Kriterium 4. 
Side 13.

Opklarende spørgsmål.
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I skriver at ACV –voksenområde hver 3. måned skal informere Socialtilsynet i forhold til status på mål og 
udvikling af proces og tiltag iværksat i forbindelse med forebyggelse af forråelse.
Er det samlet for hele voksenområdet eller er det som aftalt særligt med henblik på det team hvor der 
har været en hændelse af særlig forrådt grad? På det afsluttende møde vedr. det pågældende team blev 
det aftalt at dette team hvert kvartal skulle sende status. Se også side 19, indikator 7A
Som aftalt ved den afsluttende dialog er det kun med henblik på den konkrete sag der 
håndteres i øjeblikket vi ønsker status.
Men det kan være relevant, at der internt løbende tages pejling i alle afdelinger for at sikre 
mod forråelse.

Kriterium 8
Side 21

8A
Det er først pr. 1.5.21 at der er 4 områdeledere
Der er en anden uddannelsesmæssig baggrund hos lederne, end den der er beskrevet.
Der er 8 daglige ledere, 7 uddannede pædagoger og 1 der er uddannet både pædagog og sygeplejerske. 
2 har diplom i ledelse og 1 er ved at færdiggøre sin diplom.

Dette er er rettet i rapporten

Kriterium 9
Side 23

9B
Vi unders over formuleringen i denne indikator. At gennemstrømningen ikke er højere men Socialtilsynet 
mener at det gennemstrømningen medfører høj risiko for tilbuddets kvalitet.

Der er omformuleret i teksten i rapporten.

9C
Seneste årsrapport ligger til godkendelse på tilbudsportalen

Der er taget udgangspunkt i årsrapport 2019 da årsrapport 2020 ikke var tilgængelig på 
tidspunkt for tilsynsbesøget.

Kriterium 14
Side 28

14B
I skriver at i har anmodet forhåndsgodkendte magtanvendelser. Jævnfør side 18 i rapport, blev vi ikke 
enige om på det opfølgende møde at I ikke ønskede dette, men alene samtykkeerklæring for den ene 
borger samt en plan for regelmæssig indhentning af informerede samtykke? Da den anden borger har 
egen udgang hvor der ikke er alarm på.

Der er korrigeret i rapporten, så opmærksomhedspunktet hedder: Socialtilsynet vil på 
fremtidige tilsyn være opmærksomme på at Æblehaven har samtykkeerklæring fra den ene 
borger samt en plan for regelmæssig indhentning af informeret samtykke? Da den anden 
borger har egen udgang hvor der ikke er alarm på.
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Side 28 
14B
”RV 77 –fremstår stadig som nyetableret og indretningen er ufærdig”. 
ACV bemærker at bygningen er indrettet til enkeltindsatser og der er ikke planlagt med fællesarealer for 
borgerne der bor i denne bygning. Borgernes lejligheder er indrettet særligt til pågældende borgeres 
behov. 

Der er korrigeret i rapporten.

Side 26
14
”afdelinger på satellitterne bærer præg af at de er nedslidte og ikke tidssvarende”
ACV bemærker at jævnførende 14B er det ikke alle afdelinger i ”Satellitterne” der er nedslidte og ikke 
tidssvarende, men derimod kun nogle af afdelingerne.

Det er korrigeret i rapporten.
 

Fortsat godkendt
Jeres nuværende godkendelse fortsætter uændret. Godkendelsen er beskrevet i den samlede vurdering i 
vedlagte tilsynsrapport, hvor det også fremgår, hvilken målgruppe/målgrupper I er godkendt til.  

Oplysningspligt
Det er jeres pligt af egen drift at informere socialtilsynet om væsentlige ændringer i forhold til 
godkendelsesgrundlaget. I har også pligt til at udlevere de oplysninger, vi finder nødvendige for tilsynet, 
jf. lov om socialtilsynii § 12.
Jeg kan kontaktes på mail eller telefon, hvis I har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Torben Jørgensen
Tilsynskonsulent

i BEK nr 617 af 03/05/2020  
ii LBK nr. 1377 af 21/09/2020

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194647
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/617
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1377

