19. marts 2012

Finn Rudaizky, MB

Sagsnr.
2012-38400
Dokumentnr.
2012-219447
Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse som opfølgning på mødet i
Borgerrepræsentationen
ationen den 8. marts 2012 vedr. Valmuen, hvor du har
stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:
”1. Dokumentation for, at man havde overholdt sine
lovgivningsmæssige forpligtelser fsva. de sociale handleplaner.
handleplaner
2. Har Socialforvaltningen ydet brugerne af Valmuen den
psykosociale behandling, der er forudsat?”
forudsat?
Socialforvaltningens svar
Ad spørgsmål1:
Alle
lle de 53 københavnske borgere, der er indskrevet på Valmuen, har
fået tilbudt en handleplan efter Servicelovens § 141. Heraf har 35
borgere fået udarbejdet en handleplan, 14 borgere har ønsket ikke at få
en handleplan og 4 borgere er udeblevet fra deres mødeaftale:
m
Valmuen
Antal
Bruger ønsker ikke handleplan
Kvitteret af Rådgivningscenter og underskrevet
af bruger
Udeblevet
Hovedtotal

14
35
4
53

Dataene er trukket fra Socialforvaltningens ledelsesrapport SOFLIS,
SOFLI
og viser handleplansstatus på alle indskrevne københavnske borgere
på Valmuen. Opgørelsen baserer sig på registreringer fore-taget
fore
i
journalsystemet Brugerjournalen, hvor borgerens handleplan
registreres og journaliseres.
Serviceloven rummer ikke noget krav om, at handleplaner skal
sk
opdateres efter en bestemt tidsmæssig kadence. Socialforvaltningen
har en intern målsætning om halvårlige opdateringer af handleplanerhandleplaner
ne på misbrugsområdet. Rådgivningscenter København er bagud i
forhold til opdatering af handleplanerne, jf. denne interne
inte
målsætning.
Der er dog ikke tale om en overskridelse af frister i forhold til lovens
krav.
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Ad spørgsmål 2:
Til varetagelse af den psykosociale indsats samt bemanding af
venterum er der pt. fem pædagoger ansat. Arbejdet består i at passe
venterumsfunktionen, motivere borgere til at benytte stedets eller
eksterne tilbud, til at arbejde med/regulere brugernes adfærd i forhold
til øvrige brugere og personalet på Valmuen. Dertil arbejdes der
sammen med det sundhedsfaglige personale om opfølgning på
borgernes mål med behandlingen.
Valmuen har i opstartsfasens første periode haft færre brugere end
forventet. Der har derfor tidligere været flere ressourcer til den
psykosociale behandling på Valmuen, end der er nu. Derudover har
man på Valmuen haft ressourcer til at varetage nogle rådgivnings– og
brobygningsopgaver, som normalt varetages af vores
rådgivningscenter.
Nu, hvor der er flere brugere, er der ikke de samme ressourcer til at
varetage de socialfaglige opgaver, som tidligere. For at kompensere
for denne neddrosling afgiver Rådgivningscentret med virkning fra 1.
april eller 1. maj ressourcer til den psykosociale del af behandlingen
på Valmuen.
Hermed sikres det, at Socialforvaltningen yder brugerne af Valmuen
den psykosociale behandling, som de har krav på ifølge lovgivningen.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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