Region Hovedstaden Handicap

Regionsgården
Blok E-stuen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Uanmeldt tilsyn 2008

Dato: 9. februar 2009

Tilbuddets navn:

Rønnegård, Strøvej 93, 3330 Gørløse

Dato for tilsyn:
Tilsynet foretaget af:

6.11.2008
Jurist Helle Vibeke Carstensen og
pædagogisk konsulent Bjarne Spanggaard

Tilsynet talte med:

Mette (pæd)

Forudsætninger for det uanmeldte tilsynsbesøg:
Tilsynet mødte op på tilbuddet klokken 9.30 og kontaktede forstander Anne Thomsen. Tilsynet
anmodede om at få lov at tale med en eller flere medarbejdere under hensyn til botilbuddets
muligheder for at afsætte tid hos personalet hertil. Pædagog mette fra afdelingen Stokrosen
havde mulighed for at deltage i samtale med tilsynet.

Tilsynets samlede vurdering
De to tværgående temaer vedrørende medicinhåndtering og magtanvendelse og det specifikke
tema for Rønnegården vedrørende arbejdsmiljø blev gennemgået sammen med medarbejderen Mette. Det er tilsynets vurdering at den tilfældigt udvalgte medarbejder på tilbuddet var
godt opdateret på såvel medicinhåndteringen i hendes afdeling som på magtanvendelsesbekendtgørelsen og procedurerne internt på botilbuddet. Samtalen foregik en i god atmosfære
og i en god og rolig dialog, som vidnede om en sikkerhed hos medarbejderen omkring procedurer og håndtering af rutiner. Siden tilsynet sidst var på besøg er der sket en opstramning af
procedurer i forbindelse med arbejdsskadesanmeldelser og der foreligger nu fuldstændig faste
procedurer herfor.

Generelle tværgående temaer for tilbuddene
Grundlag

Vurdering

1. Temaer

a) Medicinhåndtering

Er pågældende medicinansvarlig:
”Sikring af kvalitet og sikkerhed omkring Har pågældende medicinkursus:
medicinering”
Har pågældende kendskab til:
1. de generelle regler:
2. procedurerne på stedet:
3.

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Øvrige bemærkninger: Medarbejderen udtrykte
overfor tilsynet sikkerhed i håndteringen af medicin,
herunder i procedurerne omkring fejlmedicinering

b) Magtanvendelse
Har pågældende kendskab til:
”Sikring af kvalitet og sikkerhed omkring
1. de generelle regler:
magtanvendelse og andre indgreb i selv2. procedurerne på stedet:
bestemmelsesretten”
3.

Ja
Ja

Har pågældende modtaget information om
regler og procedure:
Ja

Nej
Nej

Nej

Hvordan:
Der anvendes
papirskemaer, som personalet udfylder i de konkrete
situationer. Herudover har magtanvendelser været
gennemgået og drøftet på tidligere personalemøder
og efter konkrete indgreb bliver disse altid drøftet på
det efterfølgende personalemøde.
Øvrige bemærkninger: Hvis medarbejderen selv
kom ud i at skulle anvende magtanvendelse, ville
hun altid tage det op med sikkerhedsgruppen og med
stedfortræderen.
Det var tilsynets vurdering, at en fornyet
gennemgang af magtanvendelsesbekendtgørelsen
ville være profitabelt for medarbejdergruppen.
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Opfølgning på tidligere tilsyn, specifikt for dette tilbud
Grundlag
2. Øvrige punkter, specifikt for tilbuddet:
a) arbejdsmiljø, herunder vold og trusler om
vold mod personalet
b)
c)

3. Møde/samtale med medarbejdere:
1) én medarbejder mødte tilsynet
2)
3)
4)
4. Møde/samtale med barn/ung, bruger eller
pårørende.

(Uanmeldt tilsyn)

Vurdering
Det er tilsynets opfattelse, at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet omkring vold og trusler om vold. Således er der faste procedurer for
håndteringen af konkrete konfliktsituationer og
der arbejdes med såvel forebyggende tiltag som
opfølgning på eventuelle hændelser
Ikke yderligere bemærkninger

Ingen bemærkninger
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