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Tilsynsrapport 

Læsevejledning 

Tilsynsrapportens indhold 

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del 
af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. 

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. 

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. 

Kvalitetsmodellen 

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. 

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i 
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. 

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. 

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om 
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. 

Temaer 
- Uddannelse og beskæftigelse 
- Selvstændighed og relationer 
- Målgruppe, metoder og resultater 
- Sundhed og Trivsel 
- Organisation og ledelse 
- Kompetencer 
- Fysiske rammer 

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala: 

5. i meget høj grad opfyldt. 
4. i høj grad opfyldt. 
3. i middel grad opfyldt. 
2. i lav grad opfyldt. 
1. i meget lav grad opfyldt. 

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 
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Tilsynsrapport 

Stamoplysninger om tilbuddet 
Tilbuddets navn Rusmiddelcenter Slagelse 

Hovedadresse Ingemannsvej 26 
4200 Slagelse 

Kontaktoplysninger Tlf: 58574890 
E-mail: lenan@slagelse.dk 
Hjemmeside: www.rusmiddelcenter.slagelse.dk 

Tilbudsleder Lena Andersen 

CVR nr. 

Virksomhedstype Offentlig 

Tilbudstyper § 101 (ambulant behandlingstilbud til børn og unge) 

§ 101 (ambulant behandlingstilbud til voksne) 

§ 101 (dagbehandlingstilbud til voksne) 

§ 101a (ambulant behandlingstilbud til voksne) 

SUL § 141 (ambulant behandlingstilbud til voksne) 

SUL § 141 (dagbehandlingstilbud til voksne) 

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper 

Ingemannsvej 24 Ingemannsvej 24 
4200 Slagelse 

78 ambulant 
behandlingstilbud til 
børn og unge (§ 
101), ambulant 
behandlingstilbud til 
voksne (§ 101a), 

Ingemannsvej 26 Ingemannsvej 26 
4200 Slagelse 

308 ambulant 
behandlingstilbud til 
voksne (§ 101), 
ambulant 
behandlingstilbud til 
voksne (SUL § 141), 
dagbehandlingstilbud 
til voksne (§ 101), 
dagbehandlingstilbud 
til voksne (SUL § 
141), 

Parkvej 28 Parkvej 28 
4200 Slagelse 

206 ambulant 
behandlingstilbud til 
voksne (§ 101), 

Pladser på afdelinger 592 

Pladser i alt 592 

Målgrupper 18 til 85 år (stofmisbrug) 

13 til 25 år (alkoholmisbrug) 

18 til 85 år (misbrug af opioider, misbrug af andre rusmidler, stofmisbrug) 

13 til 25 år (misbrug af cannabis, stofmisbrug) 

18 til 85 år (misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, 
stofmisbrug) 
18 til 85 år (alkoholmisbrug) 
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Tilsynsrapport 

Resultat af tilsynet 
Status for godkendelse Godkendt 
Tilsynet er gennemført 08-03-2019 

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst 

Tilsynskonsulenter Helle Kausgaard (Tilsynskonsulent) 

Pernille Foged (Tilsynskonsulent) 

Indebar tilsynet et fysisk
besøg 

Ja 

Dato for tilsynsbesøg 30-10-18: Ingemannsvej 26, 4200 Slagelse (Anmeldt) 
30-10-18: Ingemannsvej 24, 4200 Slagelse (Anmeldt) 
30-10-18: Parkvej 28, 4200 Slagelse (Anmeldt) 

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 

Det er socialtilsynets vurdering, at Rusmiddelcenter Slagelse samlet set opfylder betingelserne for fortsat 
godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn, og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre 
at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om 
social service og efter gældende lovgivning og behandlingsstandarder for ambulant behandlingstilbud for borgere 
med rusmiddel forbrug. 
Socialtilsynet vurderer, at Rusmiddelcenter Slagelse på tilfredsstillende vis arbejder med fortsat udvikling, 
implementering og kvalitetssikring af faglige indsatser både i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Der 
tilbydes både social- og sundhedsfaglig behandling individuelt og i gruppesammenhænge. 
De individuelle tilbud består primært af rådgivning, vejledning og terapeutiske samtaleforløb, mens 
gruppebehandlingen består af coaching og adgang til det fællesskab og de refleksioner, man kan finde i 
gruppebehandlingen. 
Tilbuddet vurderes at have kompetent uddannede og fagerfarne medarbejdere, som sikrer at borgerne ud fra deres 
individuelle behov og forudsætninger, får tilgodeset deres særlige behandlingsbehov i relation til deres forbrug af 
rusmidler. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes kompetent og, at ledelsen har fokus på at sikre daglig drift med fokus på 
tilbuddets kerneopgaver. 
Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen 
og Rusmiddelcenter Slagelse kan således opretholde sin godkendelse jfr. Servicelovens §§ 101 og 101 a og 
Sundhedslovens § 141. 
Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper: 
- 18 til 85 år, stofmisbrug 
- 18 til 85 år, alkoholmisbrug 
- 13 til 25 år, stofmisbrug 
- 13 til 25 år, alkoholmisbrug 

Særligt fokus i tilsynet 

Der har ved besøget været særligt fokus på afdelingen Parkvej 28. 

Opmærksomhedspunkter 
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Vurdering af temaet Temavurdering
Uddannelse og beskæftigelse 

Uddannelse og beskæftigelse 

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang 
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. 
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer samlet, at Rusmiddelcenter Slagelse i høj grad understøtter borgerne i at have et 
meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse, uddannelse eller andet, tilpasset den enkelte borger. 
Borgerne støttes og motiveres med henblik på at opretholde en aktiv hverdag med stimulerende aktiviteter. 
Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samarbejder med eksterne aktører omkring uddannelse og 
beskæftigelse. 
I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: 
At det er jobcentret, som har ansvaret for at lægge planer i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse 
sammen med borgerne, men socialtilsynet vurderer, at Rusmiddelcenter Slagelse i meget høj grad understøtter, 
motiverer og guider borgerne. 
Konkret - og hvor det er relevant - samarbejder tilbuddet med jobcenter og UU- vejleder om forhold hvor borgerne 
har/ ønsker tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. 
På det overordnede plan bemærker socialtilsynet positivt, at tilbuddet tager initiativ til at videreudvikle og 
formalisere samarbejdet med jobcentret, og i øvrigt samarbejder gennem deltagelse i forskellige netværksgrupper 
med uddannelse og beskæftigelse som omdrejningspunkt. 
Gennemsnitlig vurdering 4 

Udviklingspunkter 

Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse 

Bedømmelse af kriterium 
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Det vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse eller 
andet indhold i hverdagen, og at tilbuddet arbejder systematisk og dokumenterende med mål og opfølgning herpå. 
At tilbuddet, hvor det er relevant, samarbejder med jobcenter og UU- vejleder forhold til at borgerne har tilknytning 
til uddannelse eller beskæftigelse. 
At tilbuddet systematisk samarbejder med eksterne aktører i tilblivelsen af borgernes beskæftigelse uddannelse, 
eller andet indhold i hverdagen. 
At den enkelte borger inddrages i tilrettelæggelsen og beskæftigelse, uddannelse eller andet indhold i hverdagen er 
individuelt tilrettelagt. 
Socialtilsynet bemærker, at det er jobcentret som har ansvaret for at lægge planerne i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse sammen med borgerne. 
Det vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddet i meget høj grad understøtter, motiverer og guider borgerne. 
At tilbuddet har taget initiativ til at videreudvikle og formalisere samarbejdet med jobcentret og i øvrigt samarbejder 
gennem deltagelse i forskellige netværksgrupper, hvor også UU-vejleder, B/U afdeling, skolerne og 
erhvervsskolerne deltager. 
Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 

at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 01.a 

Borgerne inddrages i at sætte egne mål for deltagelse i beskæftigelse- og uddannelsestilbud. 
Der er i bedømmelsen lagt vægt på medarbejdernes redegørelse om, at tilbuddet overordnet samarbejder med 
borger og jobcenter, herunder UU-vejleder for at sætte mål for den enkelte borger i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse. Ved bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at jobcentret har ansvaret for at opstille målene i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse. 
Tilbuddet opstiller mål for, hvordan borgerne understøttes i deres deltagelse i uddannelse, beskæftigelse eller 
samværs- og aktivitetstilbud, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund af flg.: 
Tilbuddet er delt i forhold til målgruppen: 
For Perron 3´s målgruppe, som er unge borgere, bliver der i samarbejder med borgerne og jobcenter og UU-
vejleder opstillet konkrete mål, hvor behandlingsplanen bliver medtaget i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. 
Medarbejder kan tage med en borger på jobcentret, såfremt borgeren ønsker eller har behov for det. 
Dagsbehandlingstilbuddets målgruppe er voksne borgere, hvor der også er samarbejde mellem borgerne og 
jobcenter i forbindelse med opstilling af konkrete mål. 
Tilbuddet har en systematisk praksis for, hvordan der arbejdes med at understøtte borgernes mål for deltagelse i 
beskæftigelse- og uddannelsestilbud. 
Dette bedømmes på baggrund af at medarbejderne ved tidlige tilsyn har redegjort for, at tilbuddet er i gang med at 
lave en samarbejdsaftale med jobcenter, hvor der bliver netværksgrupper på tværs af både tilbuddet og jobcenter, 
med henblik på at de to centre lærer hinanden at kende og på den måde får et bedre samarbejde. 
Medarbejderne har redegjort for, at der er fokus på samarbejdet med jobcenter i forhold til borgernes mål. Det er 
som udgangspunkt jobcentret som lægger planerne sammen med borgerne. Tilbuddet understøtter, motiverer og 
guider borgerne. 
I bedømmelsen vægtes oplysninger fra interview med ledelsen, hvor det fremgik, at mange af de unge, som er 
under behandling også er under uddannelse, og primært er i ambulant/ dag (stof) behandling. 
Ligeledes blev socialtilsynet informeret om, at der internt er samarbejde mellem ungeenheden og dagbehandlingen. 

Eksternt samarbejder man gennem deltagelse i forskellige netværksgrupper, hvor også UU-vejleder, B/U afdeling, 
skolerne og erhvervsskolerne deltager. 
Ligeledes vægtes oplysninger om, at der samarbejdes med jobcentret om, hvordan den gode efterbehandling 
skrues sammen f.eks. muligheden for 2 dage i dagbehandling og 2 dage i jobtræning. 
Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 

samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud. 

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 01.b 

Borgerne i tilbuddet er delvist i beskæftigelse og uddannelsestilbud. Dette bedømmes på baggrund af, at 
medarbejderne har redegjort for, at de borgere, som har ressourcer og kompetencer enten er i uddannelse eller 
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beskæftigelse. Endvidere er indikatorens relevans bedømt i relation til, at borgerne, der er tilknyttet tilbuddet, har et 
ambulant tilbud hvor fokus er på behandling af misbrug. Tilbuddet samarbejder med jobcentret i forhold til at 
borgerne fastholdes i uddannelse eller beskæftigelse, idet tilbuddet planer bliver medtaget i jobcentrets planer. 
Det vægtes, jf. samtale med centerleder, at der er fokus på unge/Perron 3, da der er mange unge i kommunen som 
ikke har det godt. 
Ligeledes vægtes jf. samtale med medarbejderne, at samarbejdet er blevet mere organiseret, bla. med 
Selandia/ZBC hvor de sidder med i dialogforum, med Tjener/kokkeskolen og i Ungehuset/jobcenteret og 
Eventen/specialskole, som de fortæller er nye samarbejdspartnere, som de fast mødes med. 
Det vægtes, at der afholdes møder med SSP så man bedre finder ud af hvordan, man kan bruge hinanden. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Det vægtes, at centerleder har oplyst, at der er fortsat fokus på Parkvej 28, at se på udviklingsmuligheder i forhold 
til recovery-perspektivet, være understøttende på den enkelte borger til at denne selv får mulighed for at hjælpe sig 
selv. Et område hvor der er gode udviklingsmuligheder. Parkvej er ikke - og skal fortsat ikke være - et § 104 tilbud. 
Den sociale misbrugsbehandling handler ikke alene om at blive clean, men at kunne fungere bedst mulig i eget liv. 
I bedømmelsen er vægtet oplysninger fra afdelingsleder og medarbejdere om følgende: 
"Der er brugerråd. Der sidder 5 i brugerrådet. De er meget engageret og vil gerne inddrages. 
Ny medarbejder som er god til at lave pjecer og nyhedsbreve, så det er taget op på brugerrådet. Det ville de gerne. 
Nyhedsbrevet kom til at hedde Nyhedssprøjten. Nyhedssprøjten skal komme en gang om måneden. Udkom første 
gang 1. oktober 2018. 
Vi skal også i gang med at lave en træningsgruppe som kan komme i motionscenter. 
Måske også madklub. Cafeen skal laves om og gøres mere hyggelig - dette skal ske i samarbejde med brugerne. 
Måske kan man tage brugerne med ud og handle ind. 
Der er en god tilslutning til fællesarrangementer/julefrokost. Ofte omkring 20 borgere deltager. 
Vi har overvejelser i gang, om vi kan låne lokaler i Skælskør og Korsør området for at holde fælles julefrokost. 
Brugerne der kommer ikke her til Slagelse. 
I Odense er der Brugernes bazar som vi har deltaget i en gang. Det var en god succes." 
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Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer 

Temavurdering 

Selvstændighed og relationer 

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov. 
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv. 
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv. 

      

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer samlet, at Rusmiddelcenter Slagelse i høj grad har fokus på borgernes selvstændighed. 
Borgerne støttes i deres relationelle kontakter og færdigheder, ligesom tilbuddet systematisk understøtter 
borgernes deltagelse i lokalsamfundet - alt under hensyn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger. 
Det er ligeledes socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes kontakt til familie 
og netværk, under hensyn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger. 
I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft opmærksomhed på følgende: 
At ambulant - og dagbehandlingen tilrettelægges med fastsatte og individuelle mål - med elementer som kan 
understøtte nye handlemuligheder for den enkelte også hvad angår sociale kompetencer og selvstændighed. 
At tilbuddet arbejder på at hjælpe borgere, præget af mange års stofmisbrug, med at håndtere deres liv, ud fra den 
præmis, at mange af disse brugere af rusmiddelcentret er isolerede og ensomme - og der derfor arbejdes aktivt -
og sammen med andre kommunale instanser - for at udvikle og skabe kontakt til netværk i lokalområdet. 
At U-turn tilgang/ metode der er implementeret på ungeområdet, betyder, at tilbuddet kombinerer tidlig indsats, 
rådgivning og behandling til unge med et problematisk forbrug af rusmidler, og derved kan skabe muligheder for de 
unge til at få nyt netværk som alternativ til misbrugsmiljøet. 
Gennemsnitlig vurdering 4,7 

Udviklingspunkter 

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed 

Bedømmelse af kriterium 
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Det vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddet arbejder systematisk med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og udvikling af 
selvstændighed. 
At tilbuddet motiverer til og understøtter aktiviteter, der understøtter borgernes sociale kompetencer og udvikling af 
selvstændighed. 
At tilbuddet inddrager borgerne i at sætte individuelle mål. 
At tilbuddet prioriterer samskabelse med det omgivende samfund. 
At tilbuddet understøtter borgernes kontakt til familie og netværk, og at tilbuddet tilbyder aktiviteter, der understøtter 
borgernes kontakt til familie og netværk. 
Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 

at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. 

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 02.a 

Tilbuddet har opstillet individuelle sociale mål i samarbejde med den enkelte borger. 
Dette bedømmes på baggrund af, at medarbejderne har redegjort for, at der ved indskrivningen udarbejdes en 
behandlingsplan, med borgernes delmål og mål. 
Medarbejderne har redegjort for, at de arbejder ud fra mindst mulige indgriben. Medarbejderne har fokus på 
afvejningen imellem, hvornår de skal hjælpe med at kontakte f.eks. sagsbehandler og hvornår de skal motivere 
borgeren til selv at gøre det. Medarbejderne har oplyst, at de understøtter borgerne, men det er borgerne, som skal 
være med til at definere, hvilken hjælp de ønsker. 
Ligeledes vægtes oplysninger fra samtale med ledelsen om, at mange brugere af rusmiddelcentret er isolerede og 
ensomme, og at der arbejdes aktivt med at udvikle og skabe kontakt til kommunale og frivillige netværk i 
lokalområdet. 
Medarbejderne har redegjort for, at det handler om forbedret livskvalitet for borgerne. 
På stofområdet etableres kontakt til NA og i forhold til alkohol til Ringen, et alkoholfrit værested, hvor man tager på 
besøg sammen med brugerne eller henviser til stedet. Centret prøver at hjælpe borgere, præget af mange års 
stofmisbrug, med at håndtere deres liv i samarbejde med andre kommunale instanser. 
Tilbuddet har opstillet individuelle praktiske mål i samarbejde med den enkelte borger. 
Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra medarbejderne om, at dagbehandlingen tilrettelægges med 
fastsatte og individuelle mål - med elementer som: at få struktur på dagen, spise hver dag og andre nye 
handlemuligheder til at understøtte sociale kompetencer og selvstændighed. 
Tilbuddet har en systematisk praksis for, hvordan opnåede sociale og praktiske mål dokumenteres, og der følges 
op herpå. Dette bedømmes på baggrund af, at opfølgning på mål, sker gennem brug af FIT (Feedback Informed 
Treatment). 
Centret prøver at hjælpe borgere, præget af mange års stofmisbrug, med at håndtere deres liv i samarbejde med 
andre kommunale instanser. 
Der er i bedømmelsen lagt vægt på eksempel på behandlingsplan fra Perron 3, hvor sociale kompetencer indgår 
som et delmål. Medarbejderne har fortalt, at indsatsen overfor den enkelte unge dokumenteres i Sensum. 
Ligeledes, at de oplever at have et godt samarbejde med sagsbehandlerne i ungeindsatsen. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
I bedømmelsen vægtes følgende: 
Borger har fortalt, at borgerne deltager i egen behandlingskonference. Der laves en behandlingsplan ved opstart 
som evalueres undervejs. 
Medarbejderne oplyser: " Det er meget enkle behandlingsplaner og udelukkende borgens ønske. Nogle borgere 
kan være usikre på om de får taget deres medicin fra dem. Vi laver opfølgning med ønsker til ændringer hvert halve 
år. Borgeren skriver under på behandlingsplanen. 
Vi sætter borgeren i centrum. Vi gør alt, hvad vi kan, når borgerne er kommet i klemme fx at kriminalforsorgen ikke 
har orienteret os i forbindelse med løsladelse. Vi gør en stor indsats for at borgerne skal opleve sig godt behandlet. 
Vi tænker meget i individuel behandling. Vi er ikke rigide. Vi vil gerne stå inde for at have forhøjet borgernes 
livskvalitet. Vi tilbyder derfor sprøjter og kanyler samtidig med at vi tilbyder behandling hvis det er det borgeren 
ønsker." 
Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. 

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 02.b 

Borgerne deltager delvist i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette bedømmes på baggrund af, 
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oplysninger fremkommet i samtalen med medarbejderne, om at unge i stofmisbrugsbehandling ofte er i gang med 
en uddannelse, hvor f.eks. uddannelsesstedet motiverer til at påbegynde misbrugsbehandlingen, dette kan være 
under pres for at undgå at blive ekskluderet fra fællesskabet. 
Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for at understøtte den enkelte borgers deltagelse i nærmiljøet, 
med udgangspunkt i borgerne ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af, at medarbejderne har redegjort 
for, at tilbuddet prøver at give borgerne redskaber til at ændre deres situation. Der arbejdes eksempelvis med 
forældreforløb og pårørende gruppe, som har støttende effekt og samtidig giver tilbuddet værktøjer til håndtering af 
borgerne, som er i behandling. 
Tilbuddet har en systematisk praksis for samskabelse med nærmiljøet. Dette bedømmes på baggrund af, at 
medarbejdere har redegjort for, hvordan de motiverer og understøtter borgerne til at indgår i sociale relationer, 
f.eks. hvordan får man netværk uden for misbrugsmiljøet. Medarbejderne oplyser endvidere at der er mulighed for 
at låne kort til fitness. Ligeledes er der en del borgere som bruger NA (Narcotics Anonymous), og der er tæt 
samarbejde med Kirkens Korshær og Toften i forhold til café. 
Det vægtes, at medarbejderne har fortalt, at de informerer de unge om de muligheder der er. Eksempel herpå er 
Plexus som er et sted for ensomme unge. 
En ung, som socialtilsynet tidligere har talt med, oplyste, at det kan være svært, at etablere nye sociale kontakter 
udenfor misbrugsmiljøet, og man derfor kan opleve, at ensomhed bliver alternativet, hvis man vælger dette netværk 
fra. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Det er tidligere oplyst, at for borgere med mange års erfaring med misbrug, er der tillige ofte alvorlige psykiske 
udfordringer. Borgerne her lever i netværk med hinanden, og ellers er det substitutionsbehandlingen som udgør 
netværket. En del har sagt farvel til deres familier. 
Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær 

med deres familie og netværk i dagligdagen. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 02.c 

Tilbuddet har en inddragende systematisk praksis for, hvordan kontakt til og samvær med borgernes familie og 
netværk understøttes med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af, at det i 
samtale med borgere, medarbejdere og ledelse fremgår, at pårørende inddrages i behandlingen ud fra den enkelte 
borgers individuelle situation og betragtninger. 

12 



Tilsynsrapport 

Vurdering af temaet Temavurdering
Målgruppe, metoder og result 

Målgruppe, metoder og resultater 

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne. 
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe 
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner. 
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer samlet, at Rusmiddelcenter Slagelse i høj grad har klare mål for indsatsen, og at disse har 
sammenhæng med evt. mål opstillet af visiterende kommune. Borgerne trives og understøttes i høj grad til 
udviklende ændringer som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. Tilbuddet redegør i meget høj grad relevant 
for valgte metoder og tilgange, og tilgange og metoder ses i høj grad at være forankret i praksis. Det er ligeledes 
socialtilsynets vurdering, at tilbuddet benytter resultatdokumentation i høj grad og dermed sandsynliggør en opnået 
positiv effekt af indsatsen, og at resultatdokumentation benyttes til forbedring af tilbuddets samlede indsats. 
I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: 
At Rusmiddelcenter Slagelse i høj grad arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse. 
At målgruppen for de enkelte indsatser for unge og voksne borgere i tilbuddet er klart definerede, og indsatsen 
systematiseret inden for både behandling af stof og- alkoholmisbrug opdelt i: ambulant behandling og dag- og 
efterbehandling og i enkelte tilfælde visitation til ekstern døgnbehandling i en periode. 
At behandlingen bygger på en kortlægning af borgers behov og situation, og indholdsmæssigt understøtter den 
enkeltes strategi for at opnå egne mål med behandlingen - herunder, at der introduceres forskellige metoder for 
borgerne til at forebygge tilbagefald eller øget forbrug af stof og alkohol. 
At tilbuddets kapacitet, er baseret på lang erfaring som geografisk centrum for misbrugsbehandling, og -qva at 
være så stort en tilbud - rummer flere målgrupper - og tilsvarende benytter forskelligartede tilgange og metoder 
målrettet specifikke grupper og under hensyn til borgernes individuelle målsætninger. 
Gennemsnitlig vurdering 4,5 

Udviklingspunkter 

Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne 

Bedømmelse af kriterium 
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Det vægtes i bedømmelsen: 
At Rusmiddelcenter Slagelse i høj til i meget høj grad arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse 
systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. 
At målgruppen for de enkelte indsatser for unge og voksne borgere i tilbuddet er klart definerede og indsatsen 
systematiseret inden for både behandling af stof og- alkoholmisbrug opdelt i: ambulant behandling og dag- og 
efterbehandling og i enkelte tilfælde visitation til ekstern døgnbehandling i en periode. 
At tilbuddet arbejder ud fra en fælles systemiske og løsningsorienterede metode, der er kendt af medarbejderne. 
At tilbuddets kapacitet, er baseret på lang erfaring som geografisk centrum for misbrugsbehandling i den gamle 
amtstid, og qva at være så stort en tilbud, rummer centret flere målgrupper og benytter tilsvarende forskelligartede 
tilgange og metoder målrettet specifikke grupper og under hensyn til borgernes individuelle målsætninger. 
At medarbejdernes specialistviden omsættes aktivt i den daglige praksis. 
At der udarbejdes klare mål for behandlingen og følges op herpå i tæt samarbejde med borgerne bl.a. gennem brug 
af FIT (Feedback Informed Treatment) som er ved at blive indført i hele organisationen. 
At indsatsen dokumenteres i behandlingsplan og journal. 
At den systematiske brug af metoden FIT anskueliggør både for behandler og borger hvorledes borgeren trives 
målt ud fra fastsatte parameter. 
At trivsel bruges som indikator for, hvor parat den enkelte er parat til at finde nye løsninger som kan være med til at 
reducere/ophøre forbrug af rusmidler. 
At U- turn metoden og arbejdet med de koordinerende indsatsplaner medvirker til positive resultater for de unge -
dette i erkendelse af, at rusmiddelforbruget ofte hænger sammen med den unges øvrige livssituation – blandt 
andet sociale forhold, skole/uddannelse, familierelationer, psykisk helbred og boligsituation. 
Ligeledes vægtes det positivt, at når de unge fra Perron 3 er udskrevet af tilbuddet, sker der en opfølgning efter 1 
måned og igen efter ½ år. Her fanger tilbuddet nogle unge op, som har behov for et nyt forløb. 
Socialtilsynet bemærker, at der ikke er fastlagt en tidsramme for forløbende, men at det er den enkelte behandler, 
der træffer beslutning om hvorvidt en ung skal afsluttes. Dette drøftes evt. i FIT supervisionen - og altid med den 
uge. Det er således subjektive kriterier, der afgør om den enkelte unge, har opnået tilstrækkelige positive resultater 
set i forhold til målet om at ophøre/ reducere forbruget af rusmidler. 
Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 

tilbuddets målsætning og målgrupper. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 03.a 

tilbuddet har veldefinerede relevante metoder og tilgange. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger på 
Tilbudsportalen og giver i samtaler med borgere, medarbejdere og ledelse,. 
I bedømmelsen vægtes, at leder og medarbejdere (Perron 3) samstemmende har fortalt, at tilbuddet er i gang med 
fortsat implementering af FIT (Feedback Informed Treatment). 
Medarbejderne fortæller, at generel rådgivning til både de unge og de pårørende er de lykkes rigtigt godt med. 
75 % får det mærkbart bedre ved at komme på Perron 3, dette vurderet ud fra FIT, set over det sidste år. I FIT kan 
man trække den slags data ud. Via trivslen får den unge mulighed for at finde nye løsninger som kan være med til 
at reducere/ophøre misbrug. 
Når de unge er udskrevet af tilbuddet, sker der en opfølgning efter 1 måned og igen efter ½ år. Her fanger tilbuddet 
nogle unge op, som har behov for et nyt forløb. Medarbejderne fortæller: " Vi ved at det virker, når vi som 
behandlere gør noget ud over dit job (fx når vi laver opfølgning ud over det halve år)." 
Ligeledes vægtes, at metoden U- turn er implementeret, hvilket vurderes relevant i forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe. 
Ligeledes vægtes, jf. oplysninger fra medarbejder i alkoholrådgivningen, at hun har oversat en engelsk beskrivelse 
af CRAFT - behandlingsmetoden til dansk, for at støtte en medarbejder som ikke var så hjemme i det engelske. 
Tilbuddet oplever at CRAFT særligt har nogle gode opgaver som kan anvendes. 
Medarbejder fortæller at det løbende optag i dagbehandlingen giver en god dynamik i gruppen. Tidligere kunne 
nogle forløb være lidt ”døde” når der var gået 6 uger. 
Ligeledes vægtes oplysninger fra Stofbehandlingen om, at forløbet er på 16 uger, med et nyt tema hver uge. 
Efterbehandlingen foregår 1 x om ugen af 2 timer. Dette er et forløb over 32 uger. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at afdelingsleder har informeret om, at der pågår undervisning i DAT. 1. 
december går man i gang med implementering sideløbende med undervisning. Der er valgt medarbejdere og 
borgere ud. 
Forløber over 16 uger -  1gang ugen. Der inviteres 8 borgere, hertil er tilknyttet 3 medarbejdere. 
DAT kan også bruges individuelt. Tanken bag udvælgelsen af borgere er at det gerne skulle blive en succes både 
for borgere og medarbejdere. Borgerne forventes, at kunne profitere af - og arbejde med følelser. 

14 



Tilsynsrapport 

Medarbejderen har oplyst, at det tegner rigtigt godt. "Spændende at vi samtidig med vores egen uddannelse skal 
opstarte gruppeforløb. Borgerne har taget godt imod DAT-forløbet. De oplever at de bliver ”vigtige”, at nogen vil 
dem noget." 
Borger oplyser, at han har fået tilbudt at deltage i DAT-forløb, han vil gerne, men det er svært at få det indpasset 
med faderens sygdomsforløb. 
Ligeledes vægtes tidligere oplysninger om, at der er tæt samarbejde med Kirkens Korshær og Toften i forhold til 
café. Ligeledes er der etableret en køkkenhave som brugerne af caféen (substitutionsbehandlingen) kan indgå i 
pasningen af. Borgerne har efter en indkøringsperiode vist stor interesse for, hvad køkkenhaven havde at byde på. 
Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 

borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 
Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 03.b 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, medarbejdernes oplysninger om, at der dagligt dokumenteres i Sensum, og at 
man her tager højde for at dokumentere indsatser og deres virkning i forhold til borgernes konkrete mål. Endvidere 
skal alle medarbejdere igennem et FIT - kursus. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal sikre udfoldelse af FIT 
som en del af arbejdet i alle afdelingerne. Lederne tager FIT certificering for at understøtte udvikling af brugen. FIT 
har en følgegruppe hvor leder og en medarbejderrepræsentant fra alle grupperne deltager. 
FIT bruges kontinuerligt på dagbehandlingsområdet. For medarbejderne er den store forskel at det ikke er et lukket 
rum mellem behandler og borger. Med FIT bliver der åbnet op i forhold til behandlingsrummet. 
Det vægtes, at den systematiske brug af metoden FIT (Feedback Informed Treatment) anskueliggør både for 
behandler og borger hvorledes den enkelte trives målt ud fra fastsatte parametre, og trivsel bruges som indikator 
for, hvor parat den enkelte unge er til at samarbejde om at finde egne løsninger til at reducere/ophøre forbrug af 
rusmidler. 
På alkoholområdet registreres i misbrugsdatabasen NAP - på stofområdet i ASI. Leder har udtalt, at det kunne 
være hensigtsmæssigt, hvis Rusmiddelcentret havde en bedre tilgang til at kunne trække oplysningerne i disse 
baser bl.a. over borgernes tidligere behandlingsforløb. 
Det vægtes i bedømmelsen, eksempelvis at medarbejder (Perron 3) har oplyst at behandlingsplanen bruges 
individuelt, afhængigt af den unge - så den kan bruges til at se, at der er sket en udvikling. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Det vægtes i bedømmelsen, at afdelingsleder har oplyst, at der arbejdes med FIT på behandlingskonferencerne. 
der er behandlingskonference hver uge, hvor 3-4 borgere drøftes. Det er også her der tales om borgere, som skal 
have et ændret tilbud, fx tilknyttes bussen eller bilen. 
Afdelingsleder anfører, at det har været svært at score borgerne, da de ikke altid kommer. Så nu har de aftalt at 
lægge det ind i en ramme sammen med lægesamtale, vejning og andet, så der kan scores mindst hver 2. måned. 
Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende 

kommuner har opstillet for borgernes ophold. 
Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 03.c 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet er selvvisiterende. Endvidere er der lagt vægt på medarbejdernes 
redegørelse for, at de dokumenterer i Sensum og med FIT, som er et måleredskab, der dokumenterer borgers 
oplevelse i forhold til behandlingen. Derudover er der lagt vægt på at tilbuddet er et ambulant tilbud. 
Der vægtes oplysninger fra tidligere drøftelse (Perron 3) hvordan effekten af indsatsen måles og dokumenteres. 
Det bemærkes, at der ikke er fastlagt en tidsramme for forløbende. Medarbejderne har oplyst, at det er 
konsulenterne der træffer beslutning om hvorvidt en ung skal afsluttes. Ofte ud fra en snak med en unge om hvad 
skal du lige have med dig som det sidste, før du slutter her. Afgørelsen tages evt. op med kollega eller i FIT 
supervisionen. 
Medarbejdere har anført at forløbene har meget forskellig varighed afhængig af den enkeltes forhold - der gives 
eksempler på at nogle unge er hurtigt igennem og videre, men andre har et længere forløb. Et typisk forløb varer 
oftest 5-5,5 måned, men der er fortsat nogle borgere som har været her i årevis. Samarbejdet med de unges 
kommune om mål og indsats kan foregå ved, at tilbuddet indgår i de koordinerende indsatsplaner. Der hvor der er 
lavet koordinerende indsatsplaner har medarbejderne anført, at samarbejdet er udmærket. 
Det vægtes i bedømmelsen, at U- turn metoden og arbejdet med de koordinerende indsatsplaner medvirker til 
positive resultater for de unge - dette i erkendelse af, at rusmiddelforbruget ofte hænger sammen med den unges 
øvrige livssituation. 
Ligeledes bemærkes det positivt, at tilbuddet ved opfølgning efter 1 måned og igen efter ½ år efter den unge er 
ophørt i tilbuddet, kan opfange de unge, som har behov for et fornyet forløb. 

15 



Tilsynsrapport 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Det vægtes i bedømmelsen, at medarbejderne oplyser: 
Med FIT vil vi bedre kunne måle på mål-opfyldelsen. Vi starter et forløb i starten 2019. FIT/Oasen omhandlende 
hvordan borgeren har det. Har du følt dig mødt? 
Medarbejderne har oplyst, at der er eksempler med borgere, som efter udtrapningsforløb er blevet stoffri. Nok en 
håndfuld, som er kommet i arbejde. Der føres ikke konkrete statistikker hermed. 
Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 

målene for borgerne opnås. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 03.d 

Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejdere og ledelse har oplyst, at kerneopgaven for rusmiddelcentret er 
behandling, men at man i denne funktion ofte bliver tovholder for at koordinere samarbejdsmøder med relevante 
parter. Dette i erkendelse af, at hvis man som borger skal arbejde med at komme ud af sit misbrug, skal man have 
en eller anden form for fundament - herunder hører økonomi, boligsituation og at forholde sig bl.a. til uddannelse 
og beskæftigelse og eventuelle psykiske problemstillinger. 
Ligeledes vægtes oplysninger fra samtale med borger om, at hvis der er møde f.eks. på jobcenteret tilbyder 
behandlerne at gå med til dette. 
Socialtilsynet har i samtale med borgere, medarbejdere og ledelse fået indblik i, hvordan Rusmiddelcenter Slagelse 
er ansvarlig for at visitere til døgnbehandling og således har et samarbejde med døgnbehandlingstilbud, der skal 
matches med borgernes behov for indsats for støtte og behandling til at arbejde sig ud af misbruget. 
Hvad angår misbrugende gravide kvinder, samarbejdes med familieambulatoriet i Næstved. Der er få kvinder i 
behandling. Medarbejder fra rusmiddelcentret har tidligere været på konference herom. Medarbejderne har fortalt, 
at de prøver at få problemet italesat, men oplever at de ude i primærsektoren ikke har nok opmærksomhed herpå. 
Der er usikkerhed omkring hvor meget sundhedsplejerskerne er opmærksomme på ordningen. Medarbejdere fra 
rusmiddelcentret har været ude og tale om emnet på møder med praksissygeplejersker. 
Det vægtes i bedømmelsen, at forældre (Perron 3) er (kan være) særligt relevante aktører i forhold til at understøtte 
de unge. Her har medarbejderne oplyst, at der arbejdes med forløb i ungegrupper. Herudover er der 
forældregrupper á 4 gange 4 gange - på disse møder deltager 2 medarbejdere. 
Leder og medarbejdere har oplyst, at for unge under 18 år, der kommer i kontakt med tilbuddet tages med det 
samme kontakt med kommunal sagsbehandler, som er den relevante myndighed i ft. denne gruppe. 
Det vægtes at medarbejderne har oplyst, at de indgår i de Koordinerende indsatsplaner. De kan desuden sagtens 
gå med de unge til boligvejlederen eller ringe til UU vejleder. De kan hjælpe med at søge engangsydelse. De 
oplever det er en balancegang i ft. det sociale sagsbehandlerarbejde, men opgaver som de udfører for at mindske 
barrierer ift. behandling af de unges misbrug. 
På det generelle plan er tilbuddet blevet mere organiseret i samarbejdet med eksterne - medarbejdere har givet flg. 
eksempler: 
" Samarbejdet er blevet mere organiseret, bla. med Selandia/ZBC hvor vi sidder i deres dialogforum, 
Tjener/kokkeskolen og i Ungehuset/jobcenteret og Eventen/specialskole er nye samarbejdspartnere som vi fast 
mødes med. 
Desuden uformelle møder med børn og familie, intromøde med dem er næste step. I har møde med SSP så vi kan 
finde ud af, hvordan vi kan bruge hinanden." 
Centerleder har oplyst, at tilbuddet har brugt meget tid på at bygge samarbejdsrelationer op og være synlige. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
I bedømmelsen vægtes, at medarbejderne har oplyst, at de samarbejde med jobcenter, udbetaling mv. Her kan de 
tilbyde at holde møderne med sagsbehandlere på Parkvej, eller tage med borgerne på jobcentret. Herunder kan de 
være behjælpelig med at sikre at borgerne får sms påmindelser. 
Nogle gange tilbydes en borger en mentorordning og her er medarbejderne typisk bindeleddet mellem mentoren og 
borgeren. 
Ligeledes vægtes oplysninger om, at tilbuddet samarbejder med somatikken. Juni 2018 er der kommet en 
brobygger sygeplejerske (ansat af Regionen) og det virker som et godt tilbud. Det har fremmet samarbejdet med 
somatikken, da sygeplejersken kan bane vej. Der gives eksempel med borger, der skulle have sårbehandling, og 
brobyggersygeplejersken kom til tilbuddet og skifter forbindingen. 
Medarbejderne har desuden oplyst, at de f.eks. er behjælpelige i forhold til borger, som er afvist til smerteklinikken. 
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Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel 

Temavurdering 

Sundhed og Trivsel 

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. 
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. 
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer samlet, at Rusmiddelcenter Slagelse i høj grad understøtter borgernes mentale sundhed og 
generelle trivsel, med forståelse for og med udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation samt fysiske og 
psykiske forudsætninger. 
Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i meget høj grad respekterer borgernes selvstændighed, 
selvbestemmelsesret og integritet. 
Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet i meget høj grad inddrager borgerne i beslutninger, der vedrører 
borgernes liv, og at tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger indsatsen med et hensyn til borgernes ønsker og 
behov. 
Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne trives i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samarbejder med sundhedssystemet, med henblik på at hjælpe borgere med 
helbredsudfordringer. 
Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i meget høj grad forbygger, håndterer og dokumenterer evt. 
magtanvendelser, vold og overgreb. 
Gennemsnitlig vurdering 4,8 

Udviklingspunkter 

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. 

Bedømmelse af kriterium 
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Det vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet. 
At tilbuddet prioriterer borgernes muligheder for at kommunikere ønsker og behov. 
Ligeledes vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddets ledelse og medarbejdere er fagligt erfarne indenfor misbrugsbehandling og forstår de forskellige 
målgruppers kompleksitet ud fra et anerkendende perspektiv Dette, vurderer socialtilsynet, understøtter, at 
borgerne mødes og inddrages ud fra et nuanceret positivt menneskesyn. 
At der er fokus på, at borgeren har ejerskab af sit behandlingsforløb - herunder vurderes at der løbende i 
behandlingsforløbet foretages refleksioner og evaluering sammen med borgeren, således at behandlingsforløbet 
kontinuerligt målgradueres. 
At behandlingen bygger på en kortlægning af borgers behov og situation, og indholdsmæssigt understøtter den 
enkeltes strategi for at opnå egne mål med behandlingen. 
At det ligger implicit i metoden FIT, at den enkelte borger inddrages. 
Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 04.a 

Tilbuddet har en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet 
tilpasset målgruppens og den enkelte borgers forudsætninger. 
Dette bedømmes på baggrund af, at borgere som socialtilsynet hat talt med samstemmende har givet udtryk for at 
blive hørt, respekteret og anerkendt. Ligeledes har borgerne givet udtryk for at føle sig trygge ved at henvende sig 
og at de har tillid til medarbejderne. 
Endvidere har borgerne oplyst, at medarbejderne snakker til dem og ikke ned til dem. 
I bedømmelsen vægtes oplysninger fra samtale med borgere om, at det er dygtige, engagerede og 
tryghedsskabende medarbejdere, de møder.
Én borger har redegjort for, at en af de behandlere, han er i kontakt med, selv har været misbruger, og derfor 
udviste forståelse for ham på en anden måde end andre, hvilket han fandt meget værdifuldt. 
Ligeledes vægtes den beskrevne metode (Handleguide) for iværksættelse af behandlingsforløbet, hvori det 
fremgår, at behandlingen bygger på en kortlægning af borgers behov og indholdsmæssigt understøtter den 
enkeltes strategi for at opnå egne mål med behandlingen. 
Det vægtes i bedømmelsen, at borger (ung i Perron 3) har udtrykt, at vedkommende: " ikke oplever, det er 
behandling, men mere råd og vejledning til, hvordan jeg selv kan gøre noget. Jeg er begyndt at tænke mere over 
tingene og tænke længere frem i tiden." 
Borger har fortalt, at der bliver ringet til en hvis man ikke dukker op som aftalt, og at vedkommende finder det 
positivt, "man føler ikke de er ligeglade med én - man føler sig ikke overset." 
Ligeledes vægtes udsagn fra samtale med medarbejderne (Perron 3): 
"Vores håndværk er at hjælpe den unge med selvrefleksion omkring deres misbrug/udfordringer. Vi samarbejder 
meget med forældrene/pårørende grupper. Har både ambulante samtaler, ungegruppe og forældresamtaler. Bruger 
FIT, som udgangspunkt hver gang. Vi får FIT-supervision. Vi ser på kurverne og får hjælp til at se på hvordan disse 
kan forstås/tolkes. Der er flere medarbejdere som er certificeret." 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Det vægtes i bedømmelsen, at medarbejderne har oplyst: 
" Vi spænder bredt, fra borgere, der er i arbejde, til borgere, der "kun" kommer her for at få deres medicin. Der er 
også borgere på halvhøje doser, som sagtens kan passe deres job ved siden af. Hvis borgerne har skiftende 
arbejdstider tilpasser vi tiden, så de kan få deres medicin. Vi gør meget for at holde frustrationsniveauet nede hos 
borgerne i forhold til både udlevering eller udstedelse af recepter. 
Selvom der ikke er åben udlevering om onsdagen, så er det ikke mere lukket, end der er aftaler med borgerne, og 
der er mulighed for udlevering, hvis det er nødvendigt. Medarbejderne oplever ikke at åbningstiden er et problem 
for borgerne." 
Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 

hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 04.b 

Borgerne i tilbuddet inddrages systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på 
baggrund af oplysninger givet i samtale med borgere, medarbejdere og ledelse. 
Det fremgår, at hverdagen i tilbuddet er fastlagt ud fra en fast ramme, afhængig af hvilket tilbud der er tale om -
hverdagen i tilbuddet er således afhængig af, om borgerne er i ambulant behandling, i dagbehandling eller i 
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stabiliserende substitutionsbehandling. 
Det vægtes, at tilbuddets medarbejder fremstår som fagligt erfarne indenfor rusmiddelbehandling, og ved interview 
er de forskellige målgruppers kompleksitet beskrevet ud fra et anerkendende perspektiv. 
Borgerne i tilbuddet inddrages i beslutninger vedrørende egne målsætninger. 
Dette bedømmes på baggrund af, ledelse, medarbejdernes og borgeres beskrivelse af, at behandling og indsats 
tager udgangspunkt i den enkelt borgers situation. For socialtilsynet understøtter dette, at borgerne mødes og 
inddrages ud fra et nuanceret positivt menneskesyn med fokus på, at borgeren har ejerskab af sit 
behandlingsforløb, og at der løbende i behandlingsforløbet foretages refleksioner /evaluering sammen med 
borgeren, således at behandlingsforløbet kontinuerligt målgradueres. 
Det vægtes i bedømmelsen at ung fra Perron 3, som socialtilsynet har talt med, har udtrykt, at  vedkommende selv 
tager beslutningen om, hvor ofte han vil komme - måske er han ikke enig med sin rådgiver, men det er noget han 
bestemmer. 
Han oplever, det er ham selv, der sætter mål og ved at udfylde FIT hver gang, kan behandleren følge med i, 
hvordan han har det. 
Han anfører, at han i samtalen med behandleren drøfter både konkrete emner og fremtidsdrømme. 
Ligeledes vægtes i bedømmelsen, at socialtilsynet i samtale med anden borger er informeret om, at selvom 
vedkommendes dagbehandlingstilbud er fastlagt til at vare i 16 uger, er der en fleksibilitet i forhold til forlængelse, 
indtil andre forhold er stabiliseret i borgers liv, og vedkommende var parat til at overgå til et efterbehandlingsforløb. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Det vægtes i bedømmelsen, at borger har givet udtryk for, at der altid er mulighed for at tale med en behandler. 
Ligeledes vægtes oplysninger fra medarbejdere om, at hvis der er noget der fylder for borgerne, skal de nok sikre at 
møde op til brugerrådsmøderne. 

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 

Det vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte borgers og målgruppens trivsel. 
At tilbuddet har en praksis, der understøtter og prioriterer borgernes adgang til sundhedsydelser. 
At tilbuddet prioriterer indsatser, der modsvarer borgernes behov i forbindelse med udvikling og/eller opretholdelse 
af borgernes fysiske og mentale sundhed. 

Ligeledes vægtes i bedømmelsen: 
At der er åbenhed omkring misbrugsproblematikken 
At der er et fremadrettet perspektiv i behandlingen, i gruppearbejdet og i den netværksunderstøttende indsats. 
At udkørende teams varetager sundhedsmæssige forhold for borgere, der af forskellige grunde ikke benytter at 
komme på rusmiddelcentret. 
Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. 

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 05.a 

Borgerne i tilbuddet trives . 
Dette bedømmes på baggrund af udsagn fra interviewede borgere, som har givet udtryk for at trives i tilbuddet. I 
samtalerne har der bl.a. været lagt positiv vægt på åbenhed omkring misbrugsproblematikken, at der bliver taget 
hånd om borgerne, at pårørende inddrages, at der er et fremadrettet perspektiv i behandlingen, vigtigheden af 
gruppearbejdet og det netværksskabende. 
Tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for 
målgruppen, den samlede gruppe af borgere og for den enkelte borger i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund 
af, eksempel med ung, der har udtalt, at vedkommende trives i tilbuddet individuelt og med de gruppeaktiviteter der 
er mandag og torsdag i den træningsgruppe vedkommende deltager i. Dette er et tilbud om fysisk træning og 
efterfølgende socialt samvær og spisning på Perron 3. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Det vægtes i bedømmelsen, at borger har udtalt, at han føler sig godt hjulpet i tilbuddet, medarbejderne støtter i 
kontakt til myndigheder, læger og andre, hvor man ellers kan føle sig set ned på, når man er misbruger. 
Medarbejderne har udtalt, at de kan mærke, at der er et hierarki borgerne imellem, hvilket understøttes af, at borger 
har udtalt at :"Man skal ikke vise at man er svag overfor de andre brugere, der kommer i huset." 
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Ligeledes vægtes udsagn fra borger om, at ”Vi er meget forskellige. Nogle er meget akut misbrugende, andre er et 
helt andet sted i forløbet – så vi har ikke specielt meget med hinanden at gøre. De fleste kender hinanden fra 
misbrugsmiljøet." 
Ligeledes vægtes, at borger oplever, at der ind imellem er udfordringer med salg af metadon udenfor tilbuddet." 
Endelig vægtes borgers beskrivelse af, at han kommer på alle åbne dage. Spiser morgenmad og får en snak med 
de medarbejdere som er her - hvilket ses som udtryk for at trives med stedet. 
Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 05.b 

Borgerne i tilbuddet har relevant adgang til nødvendige sundhedsydelser. 
Dette bedømmes på baggrund af, at der er en ansat psykiater og psykolog fælles for hele rusmmiddelcentret, 
ligeledes er der tilknyttet en behandlingsansvarlig læge og ansat sygeplejersker. 
I bedømmelsen vægtes, at borger fra Parkvej 28 har oplyst, at medarbejderne kan tage med til læge og tandlæge. 
Ligeledes oplyses, at der er lægesamtaler hver ½ år, og man har behandleren med til samtalen, hvilket er godt. 
Borger giver eksempel med, at han har fået mulighed for at komme i en smerteklinik, efter hans behandler er gået 
ind i sagen, da han først fik afslag. 
Det vægtes, at der samarbejdes med somatikken og brobyggersygeplejerske ansat i Region Sjælland, hvilket er 
oplyst af medarbejderne. 
I sundhedsklinikken tilbydes somatiske udredninger f.eks. EKG og undersøgelse/ vaccination i ft. hepatitis. 
Ligeledes vægtes, at socialtilsynet har fået fremvist "Bilen" som er et udkørende team, der udleverer 
Metadon/Suboxone, tilbyder samtaler med sundheds-/socialfagligt personale og f.eks. sårpleje til borgere, der ikke 
magter at komme i - eller har karantæne fra - Rusmiddelcentret. 
Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 

modsvarer borgernes behov. 
Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 05.c 

Tilbuddet har en praksis, der afspejler viden og forståelse for borgernes mulighed for fysisk og mental sundhed. 
Dette bedømmes på baggrund af at medarbejderne har oplyst, at de har fokus på borgernes sundhed. 
Medarbejderne har uddybet med oplysning om, at en del af borgerne ikke bruger deres penge på mad, så tilbuddet 
sørger for, at der er mulighed for at spise morgenmad og frokost på tilbuddet. Endvidere er der mulighed for at låne 
kort til fitness. 
Ligeledes vægtes, at der har været afholdt temadage med diætister. 
I bedømmelsen vægtes udtalelser fra borger, der har fortalt, at noget af det, der virker bedste for ham, er at bruge 
muligheden for at træne i fitnesscenteret og cykle mountainbike, hvilket desuden er med til at give mulighed for at 
indgå i nye sociale netværk. 
Det vægtes, at NADA, mindfulness og Gi gong introduceres for borgerne, og at de har tilkendegivet, at disse 
metoder/ redskaber er hjælpsomme til at modarbejde trangen til at indtage stoffer eller alkohol. 
Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne sundhedsfaglige mål, dokumenterer og følger op herpå. 
Dette bedømmes på baggrund af eksempel med, at indholdet i dagbehandlingen har fokus på såvel den fysiske 
som mentale sundhed, gennem de individuelle opgaver og gruppearbejdet. 
Andet i forhold til indikator 5.c: 
Centerleder har oplyst om, at afrusning i forhold til alkohol, der som sådan ikke en kommunal skal-opgave, har 
tilbuddet altid kunnet tilbyde tidligere. De har en læge som er tilgængelig, men det er blevet indskærpet af Styrelsen 
for Patientsikkerhed, at det kun er undtagelsesvist, at afrusningsforløbet kan igangsættes telefonisk. Det skal gøres 
når lægen er tilstede, hvilket betyder, at tilbuddet ikke kan tilbyde afrusning i samme omfang som tidligere. 

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser 

Bedømmelse af kriterium 

Det vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddet sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb. 
At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb. 
At tilbuddet har en systematisk praksis for registrering og dokumentering af vold og overgreb. 
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Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt 
undgås. 

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 06.a 

Tilbuddet har opdateret viden, der understøtter at magtanvendelser undgås og tilbuddets medarbejdere er 
uddannet i at håndtere magtanvendelser. 
Dette bedømmes på baggrund af at medarbejderne har redegjort relevant for, hvordan de skal forholde sig ved 
overgreb og trusler. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne bevidst bruger viden om 
konflikthåndtering for at dæmpe konflikten. Medarbejderne har redegjort for, at der bliver lagt vægt på en god 
omgangstone over for borgerne, samt at borgerne ved det er et frivilligt tilbud, hvilket gør at konflikter oftest kan 
undgås. Såfremt der er konflikt internt mellem borgerne, mens de er på tilbuddet, går medarbejderne imellem. 
Tilbuddet har en strategi for at sikre, at medarbejderne har den nødvendige viden og færdigheder i forhold til at 
forebygge magtanvendelser. Dette bedømmes på baggrund af at tilbuddet i sin pædagogiske tilgang gør et stort 
arbejde ud af at motivere og understøtte borgernes selvstændighed i forhold til graden af frivillighed og motivation 
for at samarbejde omkring deres stof/alkoholforbrug. Således arbejdes der ud fra borgernes ønsker og 
forudsætninger, hvilket sikrer, at der i behandling som oftest er en stor grad af tillid og tryghed mellem borgere og 
behandler. 
Ledelsen har informeret om, at 0-3 borgere om året har karantæne, og her foregår udlevering af 
substitutionsmedicin på politigården. Borgere der får karantæne, har typisk været oppe at slås eller været yderst 
grænsesøgende overfor personalet. 
Andet i forhold til indikator 6a: 
I bedømmelsen er det ligeledes vægtet, at der siden 2011 ikke har været medarbejdere sygemeldte begrundet i 
trusler eller konflikter. 
Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 

op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 06.b 

Borgerne forventes inddrages i efterbearbejdning af magtanvendelser. 
Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets oplysninger givet i samtale med borgere, medarbejdere og ledelse, 
hvor det fremgår at i tilgangen til borgerne, er inddragelse af den enkelte grundlæggende i samarbejdet med 
borgeren. 
Medarbejderne forventes at modtage supervision som en del af efterbehandlingen af magtanvendelser. Dette 
bedømmes på baggrund af at ledelse og medarbejdere har oplyst, at der arbejdes med debriefing og supervision til 
håndtering af episoder og konfliktnedtrapning generelt. Desuden er der en beredskabsplan. 
Tilbuddet har en praksis for registrering og dokumentering af magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. 
Dette bedømmes på baggrund af, at ledelsen har oplyst, at man på tilbuddet vægter højt, at nye medarbejdere får 
en grundig introduktion til magtanvendelsesområdet - og at der i det hele taget sker løbende drøftelser og refleksion 
i forhold til konflikthåndtering. Endvidere at der er nedskrevet procedure i forhold til magtanvendelser. 

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb 

Bedømmelse af kriterium 

Det vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddet sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb. 
At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb, da tilbuddet i sin pædagogiske tilgang gør 
et stort arbejde ud af at motivere og understøtte borgernes selvstændighed i forhold frivillighed og motivation for at 
samarbejde omkring deres stof/alkoholforbrug. 
At tilbuddet delvist har en systematisk praksis for registrering og dokumentering af vold og overgreb. 
Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 

overgreb i tilbuddet. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 07.a 

Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der er forebyggende i forhold til vold og overgreb. 
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Dette bedømmes på baggrund af at tilbuddet - jf. samtaler med borgere, medarbejdere og ledelse - i sin 
pædagogiske tilgang gør et stort arbejde ud af at motivere og understøtte borgernes selvstændighed i forhold til 
graden af frivillighed og motivation for at samarbejde omkring deres stof/alkoholforbrug. Således arbejdes der ud 
fra borgernes ønsker og forudsætninger, hvilket sikrer, at der i behandling som oftest er en stor grad af tillid og 
tryghed mellem borgere og behandler. 
I bedømmelsen er det vægtet, at ledelsen har informeret om, at 0-3 borgere om året har karantæne, og her foregår 
udlevering af substitutionsmedicin på politigården. Borgere der får karantæne, har typisk været oppe at slås eller 
været yderst grænsesøgende overfor personalet. 
Ligeledes oplyses, at der siden 2011 ikke har været medarbejdere sygemeldte begrundet i trusler eller konflikter. 
Tilbuddet har en systematisk praksis for efterbehandling af voldsomme episoder. 
Dette bedømmes på baggrund af, at der er oplyst, at man arbejder med debriefing og supervision til håndtering af 
episoder og konfliktnedtrapning generelt. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Det vægtes i bedømmelsen, at afdelingsleder oplyser, at der fortsat er få borgere, der får udleveret medicin på 
politigården, men tilbuddet gerne vil undgå dette, og prøver om der kan være alternative tiltag. 
Ligeledes oplyses, at nye regler om at indtaget skal overvåges kan give udfordringer. Der give eksempel med, at 
særligt en borger har haft det svært. Tilbuddet foreslog, at behandleren kørte ud til ham to gange om ugen, 
hvorefter det blev meget bedre. Nu arbejders der med at han skal tilbage og indtage sin medicin i tilbuddet. 
Ligeledes vægtes oplysninger fra medarbejderne: "Borgerne selv kan være grænseløse i forhold til at vise fx sår. Vi 
skal være opmærksomme på at skærme borgeren. Vi har nummersystem, på baggrund af borgerønske. Det er 
vigtigt for dem, at vi som personale har styr på tingene." 
Ligeledes vægtes oplysning fra borger om, at " Er der nogle der laver ballade får man karantæne. Det er typisk en 
gruppe på 3-5 borgere som laver ”ballade”. 
Generelt er der en god tone borgerne imellem er personalets oplevelse - hvilket også vægtes i bedømmelsen. 
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Vurdering af temaet Temavurdering
Organisation og ledelse 

Organisation og ledelse 

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer samlet, at driften af Rusmiddelcenter Slagelse i meget høj grad varetages forsvarligt af en 
kompetent og ansvarlig ledelse, og at ledelsen har fokus på tilbuddets strategiske udvikling. Socialtilsynet vurderer, 
at tilbuddets organisering er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet. Ledelsen prioriterer i 
meget høj grad relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer. 
Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets ledelse prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos 
medarbejderne, således at personalegennemstrømning og sygefravær er minimal. 
I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: 
At tilbuddet siden sidste tilsyn har etableret en ny ledelsesstruktur. 
Gennemsnitlig vurdering 5 

Udviklingspunkter 

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse 

Bedømmelse af kriterium 

Det vægtes i bedømmelsen: 
At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring 
At vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer prioriteres 
At tilbuddet prioriterer ekstern supervision af både medarbejdere og ledelse 
At tilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring 
Andre forhold: 
Socialtilsynet bemærker, at der siden sidste tilsyn er ændret i den ledelsesmæssige organisering og ansat en ny 
leder for dagbehandlingen (stof) og Perron 3. 
Der har ved tilsynet været særligt fokus på Parkvej 28. Leder her deler sin ledelsestid 50/50 mellem Parkvej 28 og 
dagbehandlingen (alkohol) 
Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 08.a 

Tilbuddets ledelse har relevant uddannelse og erfaring. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger i den skriftlige 
dokumentation og interview med ledelsen. Det fremgår, at centerleder er uddannet socialrådgiver og har været 
ansat i Rusmiddelcenter Slagelse siden 1.10.13.  Har inden da i en lang årrække erfaring som leder på 
misbrugsområdet i forskelligt regi. Har Sundhedsvæsenets diplomlederuddannelse, systemisk konsulent- og 
ledelsesuddannelse samt en certificeret coachuddannelse. 
Afdelingsleder af dagbehandling (Alkohol) og Parkvej er uddannet socialrådgiver. Hun har endvidere bred 
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projektledelseserfaring, kognitiv efteruddannelse og diplom i ledelse. Har været ansat siden 01.08.2014. 
Afdelingsleder for dagbehandling (stof) og Perron 3, er ansat siden 1.4.2018. Han er uddannet psykolog. 
Der startes fælles ledelsesuddannelse for mellemledere i Slagelse i 2019. Først skal den ene afdelingsleder afsted 
og derefter den anden. Det svarer til et modul i diplomuddannelsen. Det har været svært at finde et fælles 
ledelsesmæssigt grundlag som afsæt, da nogle har meget ledelseserfaring og andre næsten ingen har. Ligeledes 
er der også meget forskellig grunduddannelse mellemledergruppen imellem. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Afdelingsleder oplyser, at hun fordeler sin ledelsestid 50% på substitutionsbehandlingen (Parkvej 28) og 50 % på 
alkoholbehandlingen, hvor hun tillige er leder. Hun møder gerne ind på Parkvej om morgenen og deltager i 
morgenmødet. 
Der afholdes teammøde hver 14. dag for hele huset. 
Der holdes behandlingskonference hver uge. Afdelingsleder arbejder med at få et mere socialfagligt fokus ind i 
disse møder, således det ikke kun er den medicinske og sundhedsfaglige vinkel som italesættes. 
Tilbuddets ledelse udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede 
tilbuddet. 
Dette bedømmes på baggrund af beskrivelse fra medarbejdere om, at det fungerer godt med den "nye" leder. De 
udtaler, at det sidste års tid, er det blevet en bedre arbejdsplads at være på. De oplever det positivt, at 
afdelingsleder har erfaringen med målgruppen og ledelseserfaring. Afdelingsleder er god at sparre med. Hun er 
også empatisk. Hun er god til at uddelegere. Hun har mange bolde i luften, men de dato-sætter, så det hele ikke 
bliver sat i værk på en gang, men medarbejdere kan følge med. 
Ligeledes vægtes udsagn fra afdelingsleder om, at hun er startet en proces med beskrivelse af, hvad man får i de 
forskellige ydelser tilbuddet leverer. "Hvad er et ambulant tilbud. Hvordan kører vi FIT mv. Altså en kvalitetssikring 
så vi kan få fokus, på det vi laver, og måske også hvad vi mangler." 
Det vægtes, at afdelingsleder fremstår engageret og udtrykker, at hun brænder for målgruppen og gerne vil give 
borgerne nogle bedre tilbud. 
Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 

ledelse og medarbejdere. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 08.b 

Tilbuddet har sparring/ supervision for både for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af, at
ledelse og medarbejdere har oplyst, at der er kontinuerlig supervision for medarbejderne. Årligt er der som 
udgangspunkt planlagt med 10 gange supervision af 2-3 timers varighed for alle teams. I alkoholenheden har man 
planlagt med færre gange af længere varighed. Supervisorer er eksterne psykologer med erfaring indenfor 
henholdsvis stof- og alkoholafhængighed. 
Tilbuddet har en fast praksis for faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes 
på baggrund af, at FIT og systemisk terapi har været emner på supervisionen. På Ungeområdet er U- turn indført, 
en tilgang/ metode hvor der er indbygget sagssupervision. 
I bedømmelsen er vægtet at medarbejderne har oplyst, at der nu er flere medarbejdere i centeret der er FIT -
certificerede. 
Ligeledes at centerleder har oplyst, at der er FIT supervision rundt i teamsne og mulighed for at få supervision ved 
siden af, hvis der er behov herfor. 
Ved akut opståede kriser- informere medarbejderne om - kan de gøre brug af Falk Help Care. Internt på 
rusmiddelcentret er der en "Ambulancetjeneste", der gøres brug af, hvis man har været udsat for noget 
ubehageligt. Ligeledes er der de-briefing med nærmeste leder. 
Det vægtes i bedømmelsen, at centerleder er med i en fælles ledelsesgruppe bestående af 7 virksomhedsledere. 
Herunder tages strategiske ledelsesdrøftelser og der tales om, hvad de hver især er optagede af. 
Ledelsen på tilbuddet afholder ledermøder ca. hver 14. dag, men taler sammen dagligt, da de sidder på samme 
gang. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
I bedømmelsen er vægtet, at medarbejderne oplyser, at de nu har FIT supervision – om alt hvad der er 
sagsrelevant, hvilket er noget, de ellers ikke har praktiseret i årevis. 
De har også Falck Healthcare hvis de har behov herfor. 
Samarbejdsrelationer tages op på personalemøderne. "Vi har også brugt meget tid på at blive bedre til at tage ting 
op løbende, så ting ikke hober sig op." 
Det vægtes, at afdelingsleder er med i Stoffagligt forum, Alkohol forum og mellemlederforum på handicap- og 
psykiatriområdet i Slagelse (de er ca. 60 personer). Der holdes arrangementer med både faglige emner, men også 
politisk. Desuden medvirker deltagelsen i disse mellemledermøder til etablering af relationelle kontakter og 
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kendskab til hinanden og det at blive en del af ledelsesdelen. 
Der er ikke decideret ledelsessupervision i tilbuddet, men det er noget der overvejes. 

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent 

Bedømmelse af kriterium 

Det vægtes i bedømmelsen: 
At ledelsen sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. 
At ledelsen sikrer den enkelte borger kontakt og adgang til professionelle rådgivere og behandlere. 
At ledelsen prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimal personalegennemstrømning og 
sygefravær. 
Andre forhold: 
Det vægtes i bedømmelsen, at den store og bredt sammensatte personalegruppe besidder en bred vifte af 
relevante kompetencer - set i forhold til borgernes behov og formålet med tilbuddet. 
Det vurderes, at faglig supervision med erfarne eksterne supervisorer og intern sparring og ledelsessikret de-
briefing er kontinuerligt brugt i alle afdelinger og teams. 
Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med 

relevante kompetencer. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 09.a 

Tilbuddets ledelse sikrer at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres 
behov. 
Dette bedømmes på baggrund af, at borgere har givet udtryk for, at de har tilstrækkelig kontakt med personale med 
relevante kompetencer. Gennemgang af dataindsamling viser en bredt sammensat personalegruppe. Det 
bedømmes, at centeret profiterer af sin størrelse, hvor der er volumen til en bred sammensætning af 
personaleressourcer. 
Tilbuddets ledelse sikrer, at personalet har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at ledelsen 
såvel som medarbejderne har redegjort for, at der er gode muligheder for videreuddannelse, og at ledelsen 
prioriterer dette højt. 
Ligeledes vægtes det, at det i tidligere samtale med medarbejdere fra Perron 3 fremgik, at medarbejdergruppen 
samlet set er erfarne indenfor området og med relevante kompetencer i ft. kontakt med unge og deres pårørende. 
Ligeledes er vægtet udsagn fra ung om, at kontakten til personalet, til dels er noget han selv styrer: " Det er en 
beslutning jeg selv tager, de vil gerne at jeg kommer oftere. Jeg skriver selv til dem hvis jeg ikke kommer. Jeg er 
blevet ringet til, hvis jeg har sovet for længe. Positivt at de ringer, man føler at de ikke er ligeglade med én, man 
føler sig ikke overset." 
Vedkommende beskriver, at han aldrig har oplevet at blive afvist, hvis han har et behov, og at han har mulighed for 
at kontakte rådgiver telefonisk, hvis der bliver behov. 
Ligeledes vægtes det, at det i samtalen med medarbejderne fremgår, at medarbejdergruppen samlet set er erfarne 
indenfor området og med relevante kompetencer i ft. kontakt med unge og deres pårørende. 
Ligeledes vægtes, at medarbejder i alkoholrådgivningen oplyser, at medarbejderne kører turnus på alle opgaver, 
men at man fx er ansvarlig for dagbehandlingen ét år ad gangen. Det samme gælder pårørendebehandling, åben 
rådgivning og ambulant behandling. Der afvikles 3 pårørendeforløb hen over året 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Det vægtes i bedømmelsen, eksempel hvor borger giver udtryk for, at behandlerne er fleksible i forhold til at lave 
aftaler ved behov. " ”Hvis man åbner munden, kan man få hjælp. De kan hjælpe med bolig, læge mm. Jeg 
modtager NADA. Det tager mellem 30-60 minutter. Det giver en god ro. Har samtaler med behandler efter behov, 
ikke efter faste aftaler. Det er min behandler som giver mig NADA." 
Der lægges vægt på oplysninger fra medarbejderne om, at i alt er 3 behandlere i huset. Hertil 2 på bilen og 2 på 
bussen og så 2 sygeplejersker. Alle med forskellige faglige kompetencer, som kan imødekomme mange af 
borgernes behov. 
Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end 

sammenlignelige arbejdspladser. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 09.b 
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Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Dette 
bedømmes på baggrund af at personalegennemstrømningen i årsrapporten er oplyst til 7,69% 
Andet i forhold til indikator 9.b: 
Centerleder har oplyst, at der er blevet færre medarbejdere, dels er en projektstilling på Perron 3 ikke blevet 
forlænget. En af de opgaver var at være opmærksom på de yngste. 
2 psykologer er stoppet, men en ny starter snart igen. Den ene psykologstilling var finansieret/indtægtsdækket af 
VISO, men da tilbuddet har fået færre VISO opgaver, så holder de lidt igen med at få denne besat. 

Særligt fokus på Parkvej 28: 
Afdelingsleder oplyser, at en pædagog er rejst. Ville gerne prøve noget andet. 
En sygeplejerske er stoppet, men blev headhuntet til en anden afdeling under centeret. 
Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 

arbejdspladser. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 09.c 

Tilbuddets sygefravær er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på 
baggrund af at sygefraværet i årsrapporten er oplyst til at være 7,88 i gennemsnit pr. medarbejder. 
Tilbuddets ledelse prioriterer personalemæssige tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimalt sygefravær 
hos personalet. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger om, at der har været afholdt fysisk APV og 
trivselsundersøgelse efterår 2017 og der PT er psykisk APV, som afholdes dialog baseret. 
Det vægtes, at tilbuddet følger Slagelse Kommunes fraværspolitik. 
Ligeledes vægtes, at medarbejderne alle har tilbud om vaccinationer. 
Ligeledes vægtes, at oplysninger i den skriftlige dokumentation (Psykisk APV handleplan) har vist, at medarbejdere 
og ledelse er glade for og stolte af det lave sygefravær. Det anføres som grund hertil, at man er opmærksomme på, 
at have fokus på procedurer, kommunikation. At tale med hinanden og ikke om hinanden. 
Emnet har tidligere været drøftet med centerleder, hvor centerleder har anført " Folk kan lide deres arbejde. At 
være organiseret i teams er med til at give stor ansvarlighed. Der var f.eks. dialog baserede gruppemøder i 
forbindelse med udarbejdelsen af APV." 
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Vurdering af temaet Temavurdering
Kompetencer 

Kompetencer 

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes 
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med 
nære og stabile relationer. 
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. 
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne 
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer samlet, at medarbejdere på Rusmiddelcenter Slagelse i meget høj grad har relevante 
faglige, relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og møder borgernes aktuelle, 
individuelle og særlige behov. Tilbuddet har i meget høj grad strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af 
medarbejdernes kompetencer, samt fokus på specialistkompetencer. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at 
tilbuddet i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed. 
I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: 
At tilbuddet profiterer af sin størrelse, hvor der er volumen til en bred sammensætning af personaleressourcer og 
gode muligheder for efteruddannelse. 
At tilbuddets ledelse sørger for at holde sig løbende opdateret mht. udvikling på området på nationalt plan, og har 
fokus på at omsætte ny viden til praksis i tilbuddet. 
At implementering og brug af Feedback Informed Treatment (FIT) medvirker til at stille skarpt på relevans og effekt 
at indsatsen til - og samspillet med- den enkelte borger i tilbuddet. 
At medarbejderne har både fagligt og personligt engagement, hvilket kommer borgerne til gode i den relationelle 
tilgang, der praktiseres i tilbuddet. 
Gennemsnitlig vurdering 5 

Udviklingspunkter 

Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder 

Bedømmelse af kriterium 

Det vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddet har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov. 
At tilbuddets metoder og tilgange afspejles i praksis. 
At tilbuddets medarbejdere har relevante relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og 
borgernes individuelle behov og forudsætninger. 
At tilbuddet prioriterer et strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, 
herunder specialistkompetencer. 
Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 

erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 10.a 

Tilbuddets medarbejdere har relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden. Dette bedømmes på baggrund af 
ledelsen har oplyst, at vægter faglighed, herunder uddannelse, meget højt i forbindelse med rekruttering af nye 
medarbejdere. Endvidere ligger ledelsen vægt på samarbejdsevne og personlige kompetencer. Tilbuddet har en 
overvægt af fagligt uddannet personale. Ligeledes er der personale, som selv tidligere har haft et misbrug, hvilket 
tilbuddet dog redegør for, ikke i sig selv udgør en faglig kvalifikation, men personalet har tillige faglige 
kvalifikationer. 
Tilbuddets medarbejdere kan redegøre for anvendelse af tilgange og metoder i praksis. Dette bedømmes 
eksempelvis på baggrund af tidligere oplysninger fra Perron 3, hvor det fremgik, at implementering og arbejdet med 
U turn har rystet personalegruppen mere sammen. Det vurderes således, at være blevet en fælles metodisk tilgang 
for Perron 3. 
Tilbuddet har en kompetenceudviklingsplan der sikrer, at tilbuddet opdateres med nødvendige kompetencer. Dette 
bedømmes på baggrund af, oplysninger i den skriftlige dokumentation og i samtaler med ledelse og medarbejdere. 
Følgende er oplyst: 
DAT uddannelse i teams, alle medarbejdere i Stof og på Parkvej. 
FIT Certificering, alle ledere og nøglemedarbejdere. 
FIT kompetenceudvikling, alle medarbejdere 
U turn model, alle medarbejder på Perron 3. 
Andet i forhold til indikator 10.a: 
Der indhentes straffeattester på alle medarbejderne ved ansættelsen. 
Ledelsen har oplyst, at man løbende følger med på det nationale plan, hvad der sker på misbrugsområdet. Ifølge 
ledelsen vil tilbuddet gerne være "fremme i skoene" og løbende holde sig opdateret om ny viden. 
Ligeledes vægtes oplysninger om, at medarbejdere, som ikke har en socialfaglig uddannelse, støttes i at tage en 
grunduddannelse. 
Ligeledes vægtes eksempel fra Alkoholbehandlingen, hvor afdelingsleder har fortalt om 2 nyansatte medarbejdere, 
der aktuelt afsted på alkoholbehandleruddannelse på COK. Uddannelsen består af en grundpakke, et kognitivt 
modul, et familieorienteret modul, et dobbelt fokuseret modul. Uddannelsen løber over flere perioder og samlet 
svarer det til et års undervisning. 
Der er lige afholdt en mindfullness- dag for medarbejderne – hvor det er interne medarbejdere som står for det. Det 
omhandlede indsigt og praktiske øvelser i forhold til: Mindfullness, Afspænding, Meditation. 

Særlig fokus på Parkvej 28: 
Det oplyses i skriftligt materiale og i samtaler, at medarbejderne har forskellig faglig baggrund og efteruddannelse, 
og de faglige kompetencer kan imødekomme borgernes forskellige behov. 
Eksempelvis de medarbejdere socialtilsynet talte med: 
1) sygeplejerske i udleveringen i huset. Været her i 4,5 år. Har specialvidereuddannelse i psykiatri. 
2) behandler på Parkvej. Været her i 11 år. Uddannet krops- og samtaleterapeut samt DAC-uddannet. 
Efteruddannelse i systemisk løsningsfokuseret terapi, to moduler for rusmiddelbehandlere. Uddannet indenfor FIT 
og skal i gang med DAT-uddannelse. Der er anden undervisningsgang på fredag. 
Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 

relevante kompetencer. 
Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 10.b 

Det er afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Dette bedømmes på 
baggrund af observation af samspillet og interview med borgerne. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne har fortalt, at de oplever, at medarbejderne er yderst kompetente 
og gode til at trække på hinandens faglighed og kompetencer. 
Tilsynet har under besøget observeret, at der i centeret hersker en god og rolig atmosfære. Der observeres en 
respektfuld tone i omtalen af - og i samtalen med - borgerne. 
Ligeledes vægtes eksempel med borgeres udsagn, om at de er glad for at være i tilbuddet og føler sig godt hjulpet. 
Ligeledes er der bedømt ud fra, at medarbejdere har fremstået og givet udtryk for, at have et meget stort 
engagement i forhold til arbejdet med borgerne i tilbuddet. 
Det vægtes positivt, at FIT bruges i samspillet, da denne metode fremmer borgernes indflydelse i ft. indsats, og 
afdækker deres trivsel. 
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Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017. 

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017. 

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017. 
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Vurdering af temaet Temavurdering
Fysiske rammer 

Fysiske rammer 

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer samlet, at Rusmiddelcenter Slagelses fysiske rammer i høj grad kan medvirke til at 
understøtte borgernes udvikling, tryghed og trivsel ved på relevant vis at understøtte formålet med tilbuddets 
indsats. Socialtilsynet vurderer desuden: 
At bygningen Ingemannsvej 26 fremstår fint vedligeholdt og indrettet til de mange forskellige indsatser og aktiviteter 
med borgerne. 
At rammerne på Ingemannsvej 24, Perron 3, er optimale til gruppen af unge borgere, der både har behov for 
individuelle samtaler/ behandling og fælles aktiviteter. 
At bygninger på Parkvej 28 er velindrettet til borgere med behov for substitutionsbehandling. Der er café og 
sundhedsklinik, herunder skranke, hvor udleveringen af medicin forgår under sikrede forhold. 
At de fysiske rammer imødekommer behovet for anonymitet, når dette er aktuelt for borgeren, dog bemærkes, at 
borgere tilknyttet Parkvej 28 i nogle tilfælde kan føle sig udstillede qua skiltning og stedets beliggenhed. 
Gennemsnitlig vurdering 4,7 

Udviklingspunkter 

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 

Det vægtes i bedømmelsen: 
At tilbuddets fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning. 
At tilbuddet understøtter borgernes inddragelse i brug og indretning af fysiske rammer beregnet til de mange 
forskellige indsatser og aktiviteter med borgerne 
At de fysiske rammer og faciliteter fremstår i overvejende grad velholdte og imødekommende 
Andre forhold: 
Ved det særlige fokus på Parkvej 28 fremgik det, at borgere i nogle tilfælde kan føle sig udstillede qua skiltning og 
stedet beliggenhed. 
Ligeledes bemærkes, at der er en proces i gang - sammen med borgerne - for at indrette cafeen mere hyggeligt. 
Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. 

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 14.a 

Borgerne anvender de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af flg.: 
Rusmiddelcenter Slagelse har til huse i tre bygninger. To på Ingemannsvej, som ligger som en del af Slagelse 
Sygehus, og et på Parkvej 28, som er i umiddelbar nærhed. 
Ingemannsvej 26: Bygningen er en typisk sygehusbygning og ligner dermed de andre bygninger på området. Man 
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kan være anonym i sit ærinde, når man færdes i området. Indvendig er bygningen fint vedligeholdt og indrettet til 
målgruppen. Huset bruges til åben rådgivning, ambulant- og dagbehandlingsforløb. Der er opholdsarealer, 
mulighed for kreativt værksted og køkken, grupperum og flere kontorer og samtalerum. Borgere som socialtilsynet 
tidligere har talt med, har ikke forslag til ændringer og følte sig godt tilpasse med at komme i huset. 
Perron 3, som også er beliggende Ingemannsvej: Huset er en ombygget overlægebolig, som er ny istandsat. Der 
var ved besøget ikke borgere i tilbuddet, men det bedømmes at rammerne er optimale til gruppen af unge borgere, 
der både har behov for individuelle samtaler/ behandling og fælles aktiviteter. 
Parkvej 28: En stor gammel ombygget villa, som ligger umiddelbart op til et grønt område. Bygningen er indrettet til 
substitutionsbehandlingen. Der er café og sundhedsklinik, herunder skranke, hvor udleveringen af medicin forgår 
under sikrede forhold. 

Borgerne er delvist tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter på Parkvej 28.
 Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fremkommet ved interviews samt observationer ved rundvisningen. 
Borger oplyser, at man godt kan have oplevelsen af at føle sig udstillet. Dels er der skilt ved vejen som signalerer 
”det er her narkomanerne kommer” og dels ligger haven ugenert ud til vejen. 
Ligeledes vægtes oplysninger fra medarbejderne om, at de oplever at der er mulighed for diskretion i forbindelse 
med udleveringen, idet der kan lukkes for døren. 
Det vægtes ligeledes, at medarbejderne oplever, at tilbuddet er heldige med beliggenheden - hvis der er borgere 
som skal på sygehus eller psykiatrisk skadestue, er det let for dem at hjælpe borgeren hen dertil. 
Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 14.b 

Tilbuddets faciliteter er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at i alle tre bygninger er der 
mulighed for at være sammen med andre, men også at være på tomandshånd med en behandler. Der er desuden 
mulighed for NADA, og hertil er der knyttet særlige hvileområder. 
Der hersker en åben, rolig og venlig atmosfære, mens tilsynet finder sted. 
Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at de to bygninger på 
Ingemannsvej kan man komme til, uden det er åbenlyst for enhver, hvad man har af ærinde. Parkvej 28 ligger helt 
op til en meget trafikeret vej, men adspurgt har ledelsen svaret, at ingen brugere har nævnt problemer med at 
komme i huset. 

Særlig fokus på Parkvej 28: 
Det vægtes i bedømmelsen, at medarbejderne oplyser: 
"Vi har i flere år haft ønsket om at gøre cafeen mere hyggelig. Det er bare ikke kommet i gang endnu. Vi håber at 
det kommer til at ske nu. Vi vil gerne have et kælderrum om til et ekstra mødelokale. Generelt er vi ok tilfreds med 
rammerne. Der er en charme ved at være i et gammelt hus. " 
Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem. 

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 14.c 

Indikatoren bedømmes ikke, da den ikke findes relevant for tilbuddet, der er et ambulant/ dagtilbud. 
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Økonomisk Tilsyn 

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi 
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt. 
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. 
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig. 
Økonomisk bæredygtig? 

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt. 
Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? 

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. 
Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? 

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig. 
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 
Dokumenter Oplysningsskema ved driftsorienteret tilsyn 

- Ansatte Parkvej 28 
- Oversigt over antal indskrevne borgere 
- Kompetenceudvikling 
- Opgørelse over fratrådte og nyansatte 
- Oversigt over alle ansatte 
- Opgørelse af vikarforbrug 

Observation Besigtigelse af de fysiske rammer på det samlede center. 
Observationer ved ophold i caféen på Parkvej 28 

Interview Der er foretaget interview med centerleder og med leder for Parkvej 28, der 
ligeledes er leder for dagbehandlingen (alkohol). 
Der er interviewet 2 medarbejdere på Parkvej 28 
I forbindelse med ophold i caféen på Parkvej 28 var socialtilsynet i dialog med 2 
borgere. 
Ved rundvisning i det samlede center, var der samtale med flere medarbejdere og 
leder af dagbehandlingen (stof´) 

Interviewkilder Beboere 

Ledelse 

Medarbejdere 

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 
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