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Hjørring den 4. august 2021 

 

Altiden Ekko styrker ledelse og kompetenceudvikling på Botilbuddet 
Luneborg 

Altiden Ekko er i tæt dialog med Socialtilsyn Hovedstaden, der 28. juli 2021 har truffet afgørelse 
om påbud til Botilbuddet Luneborg. Altiden Ekko har allerede styrket ledelsen, øget 
kompetenceudviklingen af personalet og samarbejder tæt med Socialtilsynet om at efterleve de 
påbud, som er givet.  

Samarbejdet og dialogen med Socialtilsyn Hovedstaden er en yderst vigtig faktor i at sikre høj kvalitet i 
det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde i Altiden Ekkos botilbud.  

I Altiden Ekko deler vi Socialtilsynets opfattelse af, at der på en række områder er behov for at styrke 
både ledelse og kompetenceudvikling af medarbejderne på Botilbuddet Luneborg.  

Nye tiltag sikrer kvalitet og faglighed 

I Altiden Ekko har vi løbende fokus på både høj faglig kvalitet, borgernes trivsel, forebyggelse og 
håndtering af vold, trusler og overgreb både mellem borgere samt borger mod personale. Altiden Ekko 
har derfor allerede inden påbuddet iværksat en række tiltag, der skal styrke ledelsen samt sikre, at 
personalet har de nødvendige faglige kompetencer. 

Altiden Ekko har indsat en ny interim leder af Botilbuddet Luneborg. Det er en erfaren leder, der vil 
sikre, at de nye tiltag implementeres hurtigt, ligesom den nye leder samtidig vil forestå en del af 
kompetenceudviklingen af personalet. Alt sammen i samarbejde med nuværende leder, der 
sidemandsoplæres til at overtage Luneborgs ledelse igen i det nye år, og som fortsat vil være jeres 
kontaktperson. Samtidig er der ansat 4 nye medarbejdere, der har erfaring med målgruppen og 
neuropædagogik. 

Der er iværksat en række af initiativer for at øge den faglige kvalitet i tilbuddet, herunder forankring af 
tilbuddets faglige tilgange, metoder med videre i forhold til tilbuddets godkendte målgruppe.  

Det er blandt andet: 

• En revideret plan for kompetenceudvikling af medarbejderne 
• En indsats for at styrke dokumentationen af den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats 
• En gennemgang af alle borgersager  
• Indsatsmål for hver enkelt borger i tilbuddet samt opfølgning på disse mål 
• En plan for fastholdelse af medarbejdere  
• En ny sikkerhedspolitik, som alle medarbejdere undervises i 

Leder og medarbejdere er allerede i gang med at iværksætte disse initiativer. Der er udarbejdet en tids- 
og handleplan med angivelse af, hvordan kvaliteten på botilbuddet sikres og dokumenteres fremover. 

Kompetenceudviklingen af personalet består blandt andet af sidemandsoplæring af erfaren leder og 
supervisor samt undervisning i den anerkendende tilgang, de relationspædagogiske tilgange, Low 
Arousal samt psykiatri- og misbrugsforståelse. 
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Intern kvalitetskontrol i Altiden Ekko 

For Altiden Ekko er er det vigtigt, at vores tilbud har en høj faglighed og kvalitet samt en stabil 
medarbejderstab og ledelse. Vi har derfor en intern kvalitetskontrol, der nøje vil følge de initiativer, der 
er iværksat for de områder, som tilsynet peger på i afgørelsen. 

 

Yderligere oplysninger: 

Mads Thomsen 
Socialfaglig chef 
Tlf. nr. 41 77 66 13 
Mail: mat@altidenekko.dk 

 


