SELVEJENDE INSTITUTION BETESDA
Blåhøjvej 66
Karstoft
6933 Kibæk

18. november 2016

Afgørelse om re-godkendelse og ændring af godkendelse af 13.
marts 2015
Socialtilsyn Midt har d. 27-09-2016 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som
døgnbehandlingstilbud til voksne med alkoholmisbrug efter SUL 141. Ansøgning om re-godkendelsen
er

behandlet

samtidig

med

at

der

er

foretaget

driftsorienteret

tilsyn

med

Betesdas

døgnbehandlingstilbud til voksne jævnfør servicelovens § 101 og midlertidigt botilbud jævnfør
servicelovens § 107, som er godkendt 13.03 2015. Betesda Rehabiliterings samlede godkendelse er
vurderet i forbindelse med det samlede tilsyn.
Socialtilsynet har behandlet jeres ansøgning og træffer i henhold til lov om socialtilsyn § 5, stk. 1 afgørelse om,
at I kan godkendes som døgnbehandlingstilbud til voksne med misbrug af alkohol og stof .
I er godkendt til at modtage følgende:
Afdeling/adresse

Pladser

Paragraf

Målgruppe/aldersgruppe

Betesda Rehabilitering,

10

SUL 141

Voksne mellem 18 og 70 år, som på grund af

Blåhøjvej 66, 6933 Kibæk

pladser,

SL § 101

alkohol- og/eller stofmisbrug har behov for

Heraf

SL § 107

døgnbehandling. Flere af borgerne er socialt

anvendes

udsatte. En del af borgerne har tillige psykiske

en del af

lidelser og eller psykiatriske diagnoser.

pladserne

Borgerne kan være underlagt strafferetlige

til

foranstaltninger.

udslusning

Begrundelse
Begrundelse for afgørelsen er, at I samlet set opfylder betingelserne i § 6 i lov om socialtilsyn.
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Betesdas målgruppe er voksne mellem 18 og 70 år, som på grund af alkohol- og/eller stofmisbrug
har behov for døgnbehandling. Flere af borgerne er socialt udsatte. En del af borgerne har tillige
psykiske lidelser og eller psykiatriske diagnoser. Borgerne kan være underlagt strafferetlige
foranstaltninger. Der modtages borgere både med og uden kommunal betaling.
I afgørelsen er der lagt vægt på nedenstående:
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold
til uddannelse og beskæftigelse og at tilbuddet styrker borgernes kompetencer og selvstændighed.
Tilbuddet støtter borgerne i kontakten til familie, herunder i at genetablere kontakt til egne børn.
Borgerne indgår under opholdet i det kirkelige fællesskab, som Betesda er en del af og har her
mulighed for at skabe et nyt socialt netværk. Det forudsættes, at borgerne ønsker at tage del i dette
fællesskab.
Socialtilsynet vurderer, at Betesda arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og anvender
relevante faglige tilgange og metoder i behandlingsarbejdet. I behandlingen anvendes kognitive
metoder samt behandlingskoncepter udviklet af den kristne organisation Teen Challenge. Den
specifikke behandlingsindsats og det daglige miljø er velstruktureret, med et indhold afpasset de
aktuelt indskrevne borgere. For at profitere af tilbuddet skal borgeren være åben overfor tilbuddets
kristne værdier.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Ved indflytning
underskriver borgeren en beboeroverenskomst, der efter socialtilsynets vurdering er meget
indgribende i forhold til borgerens selvbestemmelse. Det vurderes, at overenskomsten forvaltes
etisk forsvarligt og at der søges pædagogiske løsninger og dialog ved uoverensstemmelser.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og
trivsel gennem samarbejde med sundhedssystemet samt sund kost og motion. Det vurderes, at
tilbuddet er i stand til at sikre, at afrusning og afgiftning foregår forsvarligt og at den medicinske
behandling iværksættes og følges op af en læge.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser og overgreb
via tydelige forventninger til acceptabel adfærd og en pædagogisk indsats, der forebygger overgreb
og konflikter.
Det er socialtilsynets vurdering, at Betesda har en aktiv bestyrelse og en kompetent ledelse.
Tilbuddets daglige drift varetages kompetent og ressourcerne udnyttes fleksibelt.
Medarbejderne har efter socialtilsynets vurdering relevante kompetencer.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en økonomi, der har en fuldt ud tilstrækkelig soliditetsgrad til at
kunne betragtes som økonomisk bæredygtig.

Side 2

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Betesda understøtter borgernes trivsel og
udvikling. De fysiske rammer giver mulighed for tilpasning til borgernes behov under hele
behandlingsforløbet.
Kommentarer til kvalitetsmodellen
I har haft mulighed for at komme med rettelser til faktuelle oplysninger samt kommentarer til det
øvrige indhold i kvalitetsmodellen. Da vi ikke har hørt fra jer indenfor høringsfristen er
kvalitetsmodellen offentliggjort på Tilbudsportalen.
Oplysningspligt
Vi skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift, at give Socialtilsyn Midt oplysninger om væsentlige
ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. I er endvidere forpligtet til, hvis Socialtilsyn Midt anmoder om det, at
give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om
socialtilsyn.
Klageadgang
Der kan klages over afgørelsen til Ankestyrelsen i henhold til lov om socialtilsyn § 19 jf. retssikkerhedslovens kap. 10.
Inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse skal klagen fremsendes til Socialtilsyn Midt, som vil genvurdere
afgørelsen inden for 4 uger. Hvis Socialtilsyn Midt fastholder sin afgørelse helt eller delvis, vil klagen blive videresendt
til Ankestyrelsen.
Klagen sendes til: Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg eller elektronisk via sikker post på adressen
sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk. Anfør undertegnede som attention i mailens emnefelt.
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