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Afgørelse vedr. re-godkendelse som socialt tilbud
Socialtilsyn Øst har nu foretaget en vurdering af det samlede tilbud, Egholt, i forbindelse
med re-godkendelse i henhold til § 26 jf. § 5 i Lov om Socialtilsyn nr. 608 af 12. juni 2013.
Socialtilsynet har truffet følgende afgørelse:
Socialtilsynet godkender Egholt til 23 pladser efter § 66, stk. 1, nr.5 og § 107 samt § 104 i
serviceloven.
Målgruppen for tilbuddet er børn, unge og unge voksne (ved indskrivning mellem 10 og 35
år), der forud for indskrivningen har været indlagt én eller flere gange på psykiatriske sengeafsnit eller på anden vis har været i kontakt med det psykiatriske hjælpesystem. Børn,
unge samt voksne med diagnoser som gennemgribende udviklingsforstyrrelser, skizofreni,
affektive sindslidelser og/eller personlighedsforstyrrelser. Målgruppe er præget af psykiske
sygdomme, som påvirker deres liv i følgende grad: • De er i risiko for at blive udstødt
og/eller marginaliseret i.f.t. bolig, uddannelse og arbejde. • De har brug for støtte til at indgå i sociale relationer og til at være i kontakt med omverdenen. • De har brug for en struktureret dagligdag samt tæt støtte til alt fra egen omsorg til aktiviteter ud af huset. • De kan
have brug for støtte til at blive realitetskorrigeret. • De kan have let vakt paranoidt beredskab og være nærtagende og selvhenførende. • De kan, på trods af relevant medicinsk behandling, ind i mellem være åbent psykotiske. • De har ofte umodne forsvarsmekanismer
og har brug for støtte til at rumme sig selv følelsesmæssigt.
Egholt henvender sig til borgere med:
-

Angst
Personlighedsforstyrrelser
Forandret virkelighedsopfattelse
Autismespektrum
Anden udviklingsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Tilknytningsforstyrrelse
Andre psykiske vanskeligheder
Omsorgssvigt
Selvskadende adfærd

Godkendelsen er gældende i forhold til de af Socialtilsyn Øst besigtigede lokaler på adressen:
-

Egholt Botilbud, Næstvedvej 78, 4180 Sorø – her er i alt 11 døgnpladser godkendt efter
§ 107 og § 66, stk. 1, nr. 5, samt 18 pladser godkendt efter § 104 i Serviceloven.
Egholt Opholdssted, Næstvedvej 74, 4180 Sorø – her er 5 pladser godkendt efter § 66,
stk. 1, nr. 5 og 2 pladser godkendt efter § 107 i Serviceloven.
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-

Egholt Botilbud, Østervej 4, 4180 Sorø – her er 2 pladser godkendt efter § 107 i serviceloven.
Egholt Botilbud, Frederiksbergvej 40, st., 4180 Sorø – her er 2 pladser godkendt efter §
107 i Serviceloven.
Egholt Botilbud, Enkeltmandsprojekt, Lundsgårdsvej 23a, 4180 Sorø – her er 1 plads
godkendt efter § 107 i serviceloven.

Begrundelse
Socialtilsyn Øst finder ud fra en samlet vurdering, at Egholt opfylder betingelserne for regodkendelse jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn.
Socialtilsynets kvalitetsmodel, som fremgår af bekendtgørelse om socialtilsyn bilag 1 eller 2,
har været anvendt til at vurdere tilbuddet.
Det vurderes i tilsynsrapport af 13.11.2014, at Egholt opfylder alle punkter rapportens 7
kvalitetstemaer.
Vejledning
Der kan ikke ske flytning til andre lokaler eller ibrugtages yderligere lokaler uden forudgående godkendelse fra socialtilsyn Øst.
Socialtilsyn Øst skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift at give Socialtilsyn Øst oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, der eksempelvis kan omfatte ændring af antal pladser, målgrupper, fysiske rammer med mere. I
er endvidere forpligtet til, hvis Socialtilsyn Øst anmoder om det at give socialtilsynet oplysninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om socialtilsyn.
Socialtilsyn Øst skal gøre opmærksom på, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke har
været brugt til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år jf. § 5, stk. 6 i
Lov om Socialtilsyn.

Med venlig hilsen
Birgit Kähler
Teamleder
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