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Høringssvar vedr. tilsynsrapporten for bostedet Bramsnæsvig. 

Det er glædeligt at læse en tilsynsrapport efter et uanmeldt besøg, hvori Tilsynet vurderer, at 

kvaliteten på bostedet Bramsnæsvig forsat i høj grad er opfyldt.  

”Karakteren” 3 (i middelgrad opfyldt) bliver Tilsynets samlede vurdering. Det kan ses som 
udtryk for, at Tilsynet lægger stor vægt på, at medarbejdernes dokumentation af udvikling på 
området for beboernes uddannelses- og arbejdsliv lever op til de krav, der er opsat for 
dokumentation på området.  

HCR medgiver, at dokumentation er vigtigt for at vise, at borgernes rettigheder sikres. 
Bostedets målgruppe er mennesker med kommunikationsnedsættelse og udviklingshæmning, 
hver enkelt med meget komplekse behov for omsorg og støtte. Det betyder, at de befinder sig i 
udsatte positioner.  

Samtidig kan dokumentation blive en stor tidsrøvende aktivitet. Vi anerkender, hvis omsorgs- 
og pædagogisk arbejde i pressede perioder opprioriteres - frem for dokumentation - for at 
matche de komplekse behov hos bostedets beboere. Måske er der brug for mere simple 
dokumentationsredskaber, der ikke er så tidskrævende i hverdagen?  

Bostedets beboere er mennesker med komplekse psykiske, mentale og fysiske handicaps. Det 
ses, at ledelse og medarbejde har lagt vægt på at kvalificere ledelse, medarbejdere og faste 
vikarer kan varetage omsorg og pædagogisk støtte af stedets beboere, - vurderet ud fra den 
enkeltes egne muligheder og præferencer, i den udstrækning det er muligt for borgeren at 
give udtryk for deres ønsker for et tilfredsstillende liv i hverdagen.  

Tilsynets vurderinger i rapporten på dette område går fra ”karakter” 4-5. Hermed efterlades 
vi ikke med tvivl om, at ledelse og medarbejdere på bostedet lægger vægt på, at såvel 
retssikkerhed som trivsel og udvikling for bostedets beboere understøttes i det omfang, det er 
muligt i hverdagen.  

Det er glædeligt at se, at ledelsen prioriterer uddannelse i nyeste viden om hjernepsykologi og 
dertil udviklede pædagogiske redskaber, som redskab til faglig opkvalificering af ledelse og 
medarbejdere. Viden bringer mere sikkerhed og ro ind i arbejdet. Det er godt at se, at der er 
fokus på juridiske retningslinjer for magt, og at magtbrug indberettes. Det er positivt, at 
personalet undviger frem for at gå ind i konfliktsituationer, således at brug af magt kun sker i 
meget lille omfang.    
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