Fokuspunkter i Socialtilsyn Nords årsrapport
2014 - 2020
Foruden produktionsdata vælger socialtilsynet 1-2 fokuspunkter til årsrapporten.
Emnerne afspejler ofte årets fokus i tilsynsbesøgene eller en
udvikling inden for det specialiserede socialområde.
År

Emner
Fælles for de fem
socialtilsyn

2020

Sundhed og trivsel
Tilbuddene/plejefamiliernes
evne til at understøtte
borgerne/plejebørnenes fysiske
og mentale sundhed og trivsel.
Derudover
tilbuddene/plejefamiliernes
evne til at sikre at deres viden
og indsats i forhold til sundhed
og trivsel modsvarer
målgruppens alder og behov.
Selvstændighed og relationer
Tilbuddenes/plejefamiliernes
evne til at understøtte
plejebarnets/borgerens
mulighed for personlig
udvikling og aktiv deltagelse i
sociale aktiviteter og netværk
sammen med familie, venner,
det omkringliggende lokal- og
civilsamfund.

2019

2018

Emner
Socialtilsyn Nord

Plejefamiliernes
udvikling 2015 - 2018
Dataanalyse af
udviklingen på området i
forhold til

Derudover
tilbuddenes/plejefamiliernes
evne til at sikre at borgerne
opnår færdigheder, der kan
fremme borgerens mulighed
for, så hvidt muligt, at kunne
klare sig selv.
Læring
Tilbuddenes og
plejefamiliernes evne til
at understøtte læring inden for
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2017

2016

2015

2014

godkendelsesgrundlag,
pladsantal, demografi,
frafald og nye
plejefamilier.

skolegang/uddannelse, almen
viden og
social dannelse.

Regodkendelse af
alkoholbehandlingstilbud
Socialtilsynene har nu haft
to år til at regodkende alle
landets
alkoholbehandlingstilbud.
En analyse af området og
kvaliteten
(13 tilbud i Socialtilsyn
Nord)
Udviklingspunkter i
tilsynsrapporterne
Hvilke udviklingspunkter
får tilbuddene og
plejefamilierne flest
af, og hvilke tendenser ser
socialtilsynet.
Analyse af samtlige
udviklingspunkter.
Gennemgang af alle syv
temaer fra
kvalitetsmodellen
Nu hvor alle tilbud og
plejefamilier er blevet
regodkendt,
gennemgås samtlige
temaer i kvalitetsmodellen.
Første gang at
socialtilsynet kan komme
med en omfattende analyse
på
området siden etablering
af socialtilsynene.
5 områder blev belyst:
1. Overdragelse af
tilsynsopgaven fra
kommunerne til
socialtilsynet
2. Omsætning af
visiterende kommuners
indsatsmål i
tilbuddenes praksis

Overgreb
Tilbuddenes og plejefamiliers
arbejde med at forebygge
overgreb.
Tilsynskonsulenterne
har spurgt ind til det på alle
besøg og udfyldt et skema til
dataanalyse

Borgerperspektivet
Fokus på at tale med borgerne
på alle besøg. Intern
opfølgning på udfordringer
herved. Statistisk analyse
udarbejdet til årsrapporten.

Ingen yderlige fokusområder i
2015, da det fælles emne var
omfattende.

Ingen yderlige fokusområder i
2014, da de fælles emner var
omfattende.
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3. Magtanvendelser på
børne- og ungeområdet
samt
Voksenområdet
4. Særlige forhold på
plejefamilieområdet
5. Juridisk grundlag
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