Socialtilsyn Midt har den 6. april oplyst at de ophæver det skærpede tilsyn med Handicapcenter
Herning.
Dermed anerkender Socialtilsyn Midt at Handicapcenter Herning har fået rettet op de forhold som
tilsynet tidligere fandt kritisable. Der er tale om en kæmpe arbejdsindsats fra medarbejdere og ledere,
hvor der hele vejen har været fokus på også at styrke samarbejdet med forældre og sagsbehandlere.
Handicapcenter Herning vil fortsætte denne udvikling af arbejdspladsen selvom det skærpede tilsyn er
ophævet. Det skærpede tilsyn blev giver 27.10.2015 og var begrundet med følgende forhold:
1) Borgernes sundhed og sikkerhed skal sikres såvel på kort som på lang sigt
Ledelsen skal sikre, at borgerne hele døgnet mødes af medarbejdere med relevante kompetencer,
opdateret viden og erfaring med målgruppen, såvel generelt som i relation til den konkrete borger.
Ledelsen skal sikre, at alle medarbejderne, herunder også vikarer, er kompetente til at handle i akutte
behandlingskrævende situationer.
Ledelsen skal sikre, at der altid er et sundhedsfagligt beredskab, som er tilgængelig for tilbuddets
øvrige medarbejdere, særligt i akutte behandlingskrævende situationer.
Der skal udarbejdes forflytnings- og bespændingsvejledninger, som er tilgængelige for
medarbejderne i borgerens mappe. Ledelsen skal sikre, at medarbejderne har kendskab til
vejledningerne samt følger disse i praksis.
2) Brugen af vikarer skal mindskes, og de vikarer der anvendes, skal have de fornødne faglige
forudsætninger for at arbejde med borgerne.
Ledelsen skal udarbejde en handleplan med henblik på at mindske brugen af vikarer.
Ledelsen skal sikre, at alle vikarer modtager den fornødne introduktion, såvel praktisk som fagligt,
herunder at vikarer får relevant og ny information om de borgere de arbejder med.
Der skal udarbejdes en funktionsbeskrivelse for vikarer.
3) Generel handleplan
senest 2 uger efter endelig afgørelse, udarbejde en
handleplan, som konkret beskriver, hvilke initiativer tilbuddet påtænker at iværksætte med henblik på at
efterleve de udstedte påbud.
lsyn Midt, og effekten af de beskrevne initiativer skal
kunne måles i praksis, således at et markant løft i kvaliteten kan spores inden for den 3 måneders
periode det skærpede tilsyn løber.
temaer sammenholdt med den af tilbuddet udarbejdede handleplan. Tilsynets fokus vil være, hvorvidt
tilbuddet har gennemført initiativerne i handlingsplanen, herunder hvorvidt dette afspejler sig i praksis.
Dette vil ske på baggrund af drøftelser med ledelsen og samtaler med medarbejdere og pårørende på
en række tilsynsbesøg. Tilsynet vil endvidere i relevant omfang indhente udtalelser fra visiterende
kommuner.

