Møde med socialtilsyn

Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2014. Med denne lov blev der etableret fem socialtilsyn (Nord, Midt, Syd, Øst og
Hovedstaden), der har til opgave at godkende og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med alle plejefamilier og tilbud på det
sociale område, herunder offentlige og private botilbud for borgere med Prader-Willi Syndrom i Danmark.
Socialstyrelsen understøtter de fem socialtilsyns arbejde med relevant vejledning og materiale samt følger løbende praksis og
foretager kvalitetskontrol. De fem socialtilsyn er beliggende i Hjørring Kommune (dækker Region Nordjylland), Silkeborg Kommune
(dækker Region Midtjylland, herunder botilbuddet Grankoglen og Myrholmsvej), Faaborg - Midtfyn Kommune (dækker Region
Syddanmark, herunder botilbuddene Engbo, Kirstinelund og Oxen), Holbæk Kommune (dækker Region Sjælland, herunder
botilbuddene Orions Bælte, Startskuddet og Solvang) samt Frederiksberg Kommune (dækker Region Hovedstaden, herunder
botilbuddet Guldbergshave).
Sociale tilsyn - af hvem og hvor ofte?
Alle tilbud og plejefamilier skal have mindst 1 tilsynsbesøg om året – anmeldt eller uanmeldt.
Socialtilsynet er et af flere tilsyn, som kontrollerer og udvikler de sociale botilbud og plejefamilier. De kommuner, som har ansvaret
for de børn og borgere, der bor i tilbuddene/plejefamilierne, har stadig ansvaret for at føre et personrettet tilsyn med den enkelte
borgers trivsel. Derudover besøger embedslæger (ved behov), brandmyndigheder, arbejdstilsyn og fødevarekontrollen også
tilbuddene og foretager tilsyn på deres respektive områder.
Socialtilsynets opgave – godkendelse og driftstilsyn
Socialtilsynet fører et fortløbende driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne
kvalitet. Socialtilsynet skal, som led i det driftsorienterede tilsyn, både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med
tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Temadag for socialtilsynene om Prader-Willi Syndrom
Sidst i juni var overlæge Susanne Blichfeldt inviteret til et møde med de fem socialtilsyn for at fortælle om Prader-Willi Syndrom.
Mødet var arrangeret og indkaldt af Socialtilsyn Øst. Ønsket var at uddybe og orientere om Prader-Willi Syndrom og de behov,
voksne med PWS har. Ikke at have adgang til mad og køleskab betragtes ved nogle tilsyns besøg som en form for
magtanvendelse og derfor – firkantet sagt – i strid med eksisterende lovgivning.
Det siger sig selv, at det er et stort dilemma for botilbud for PWS at skulle navigere i en lovgivning, der på den ene side skal
fremme selvstændiggørelse af den enkelte borger så meget som muligt, samtidig med at man skal ”bevise”, at det ved PWS ikke
er ”overgreb og svigt”, når man beskytter de voksne og hjælper dem m.h.t. mad og måltider for at undgå sygelig, ja dødbringende
overvægt. Der er ofte meldt om vanskeligheder fra bostederne, når de har tilsynsbesøg, fordi de, der foretager tilsynene, måske
ikke har megen viden om PWS og samtidig har lovparagraffer, der skal overholdes.
På den baggrund var det meget glædeligt, at Socialtilsyn Øst tog initiativ til temadagen.
Herunder kan ses to af de oplæg, der blev præsenteret ved mødet med socialtilsynet. Det ene ”Psykologiske perspektiver på
balancen mellem omsorg og magt i relation til mennesker med Prader-Willi Syndrom” blev præsenteret af cand.psyk. Nina
Navntoft, medlem af fagrådet ved Landsforeningen for PWS. Det andet ”Prader-Willi Syndrom” af overlæge Susanne Blichfeldt.
Herudover var der oplæg ved Susanne Jakobsen (leder) og Helle Demant (medarbejder) fra PWS-botilbuddet Orions Bælte i
Næstved. De fortalte om hverdagen og udfordringer med borgerne med PWS og understregede ved mange eksempler, hvor vigtigt
det er at styre mad og kost og i tæt samarbejde med diætist. Orions Bælte ( http://xn--socialpdagogiskcenterl3b.dk/index.php/2014-04-12-07-30-16/orionsbaelte) har netop tilsyn fra Socialtilsyn Øst, som ønskede temadagen.

Temadagens forløb
Efter hvert oplæg var der spørgsmål fra tilhørerne, som også havde tid til indbyrdes at drøfte indbyrdes, hvad de havde hørt.
VI oplevede stor lydhørhed og forståelse og også stor interesse, men samtidig stadig problemet med, at lovgivningen ikke tager
højde for de særlige behov, der er ved PWS. Indtrykket var, at temadagen nok vil hjælpe til en bedre forståelse af PWS fremover,
og at tilsynene gerne ønsker helt klare lovmæssige vejledninger for PWS.
Vi arbejder nu på at få dialog med selve Socialstyrelsen om, hvordan vi får dette etableret.
Overlæge Susanne Blichfeldt og formand for Lands. f. PWS Jytte Helgogaard

