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SPARTA
Nørregade 5
Haderup
Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Indledning
Sparta er et privat opholdssted godkendt af Herning Kommune.
Målgruppen er marginaliserede børn og unge, der ofte er præget af massive omsorgssvigt med
dertil hørende psykosociale problemer
Der er 5 visiterede pladser.
Der er ført uanmeldt tilsyn d. 2.3.2010.
tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoteraput
leder af tilsynsenheden Stephen Motsi, sygeplejerske, MPH

Beskrivelse af tilsynet
Tilsynsrapporten er baseret på tilsynsførendes kontrol på udvalgt områder. Områderne der er
kontrolleret fremgår af overskrifterne i rapporten. Der ud over har tilsynsførende talt med et
personale og leder Michael Poulsen. Tilsynsførende er altid observerende under tilsynet og kan
vælge at tage andre emner op.

Deltagere i tilsynet
Leder Michael Poulsen
Personale 1

Konklusion

Sparta er veldrevet og velfungerende. Der arbejdes fagligt bevidst og målrettet og der dokumenteres yderst tilfredsstillende.
Der er kompetent personale og lederne er meget bevidste om hvilke kompetencer personalet
skal have.
Henstillinger
- persondataloven skal følges
- medicinadministration skal være i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens
vejledning.

Medicin: Medicinadministration skal følge de regler der fastsat i ” vejledning om ordination og
håndtering af lægemidler” udgivet af sundhedsstyrelsen 30. juni 2006. Der ud over har embedslægeinstitutionen præciseret hvordan nogle af disse regler skal efterleves.
Vurdering
Kendskabet til sundhedsstyrelsens vejledning er ikke tilfredsstilende.
Der må ikke findes fælles medicin
Medicinskemaer skal følge embedslægens krav.
Medicin skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende / aflåst
Opfølgning på tidligere tilsyn
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Råd og vejledning
Sundhedsstyrelsens vejledning og medicinskema med de oplysninger der stilles krav om medsendes.

Dokumentation: Opbevaring af personfølsomme data skal følge Persondataloven, vejledningen til
denne og Datatilsynets anvisninger. Den dokumentation der føres, skal følge Sundhedsstyrelsens
vejledning om sygeplejefaglige optegnelser fra april 2005. Denne vejledning gælder for sygeplejefagligt personale og personale der har fået overdraget sundhedsfaglige opgaver. For terapeuter og
dem der arbejder på terapeuternes vegne gælder sundhedsstyrelsens vejledning om terapeuters
faglige optegnelser. Der ud over er Herning Kommune`s værdier gældende
Opholdstedet er nystartet og derfor er der kun lidt dokumentation på beboerne

Vurdering
Opbevaring af personfølsomme data er ikke tilfredsstillende, da den ikke følger persondataloven og datatilsynets vejledning.
Lederen er klar over dette og det er tilfredsstillende at der er truffet forholdsregler for at beskytte data så godt som muligt
Det er meget tilfredsstillende at de elektroniske mapper er systematisk og overskueligt bygget
op.
Den måde der arbejdes med dokumentationen er yderst tilfredsstillende.
Opfølgning på tidligere tilsyn
Råd og vejledning
I persondataloven kan der læses nærmere om de krav der stilles til opbevaring og behandling
af personfølsomme data.
Der ud over kan der hentes hjælp på datatilsynets hjemmeside.

Hygiejne: Der findes ingen lovmæssige krav til hygiejne på institutioner, men sundhedsstyrelsen
har udarbejdet en vejledning om hygiejne i daginstitutioner, som også er anvendelig på andre typer institutioner. Der ud over følges vejledninger og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, hygiejnesygeplejerske og embedslægeinstitutionen og kendskabet til kendte smitteveje. Hygiejnen skal altid
være sundhedsmæssig forsvarlig.
Vurdering
Opfølgning på tidligere tilsyn
Råd og vejledning
Fødevarestyrelsen anbefaler at der anvendes engangshåndklæder i køkken og på toiletter.
Dette mindsker risikoen for overførsel af bakterier og virus.

Kommunikation: Kravene til god kommunikation findes i vejledning til god adfærd i det offentlige
( vejledning nr. 9472 af 2007). Der ud over kan der lokalt være udarbejdet krav til kommunikati-
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on/samarbejde med borgerne.
Vurdering
Der er en meget tilfredsstillende kommunikation fra personale til beboer og opmærksomhed
på at være nærværende
Opfølgning på tidligere tilsyn
Råd og vejledning

Personale Personalet skal kunne leve op til de kvalitetskrav der fordres af dem og der skal være
data der begrunder de beslutninger der træffes ( Herning Kommunes værdigrundlag ). Det vil sige
at personalets faglige kompetencer skal afspejle borgernes problematikker/ funktionsnedsættelse
Vurdering
Der er en tilfredsstillende personalesammensætning der matcher målgruppen.
Det er meget tilfredsstillende at der fra ledelses side er stor opmærksomhed på personalets
udannelse og erfaring med at arbejde med målgruppen samt fysisk og psykisk robusthed.
Opfølgning på tidligere tilsyn
Råd og vejledning

Den svage borger: Arbejdet med de svageste borgergrupper stiller krav til personalets viden om
denne gruppe. Personalet skal have mulighed for at få råd og vejledning. Der skal være adgang til
relevante hjælpemidler og instruktion i brugen af disse.
Vurdering
Der er arbejdes meget målrettet med de unge og der er en yderst tilfredsstillende bevidsthed
om målgruppens behov.
Det ses at faglig viden, viden om målgruppen og viden om den enkelte unges baggrund kombineres i tilrettelæggelsen af arbejdet med beboerne.
Opfølgning på tidligere tilsyn
Råd og vejledning
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