Udsatterådets Kommentarer til kvalitets standarder på CAS.
•

•
•
•
•
•

Maj-20.

Glæde over, at der er taget initiativ til at formulere standarderne. Også glæde over, at der tænkes,
på at der skal tages udgangspunkt i det enkelte individ, der skal ses på helhedsløsninger og på
retten til selv at bestemme.
Lidt tvivl om, hvilke rusmidler der er tale om. / uklart sprog. Der er ønske om mere specifikke
formuleringer.
Er der specifikke kvalitets standarder for alkoholmisbrug ?
Der står beskrevet, at borgere skal vide hvad de går ind til. - Hvordan sikres det ?
Der bør laves et kort formuleret værdisæt, som kan udleveres til den enkelte borger.
No size fits all, - er et fint concept. Der ønskes også : No wrong door. Altså at ligegyldig hvor
borgeren henvender sig, så bliver fulgt det rigtige sted hen -

•

I § 101 stk. 7 ligger en skjult mulighed for magtanvendelse. Det skal tydeliggøres hvem der har lov
til at træffe en sådan beslutning. Er det den enkelte medarbejdere, skal der et team -eller ledelse til
at træffe beslutningen. Det skal kniv skarpt stå hvordan det foregår, og hvordan klagemuligheden
er.

•

Uenighed omkring begrundelse for dagsbehandling i miljøet kontra døgnbehandling væk fra
miljøet. Der skal været øget opmærksomhed på dilemmaet, og det er den enkelte borgers behov,
og ikke økonomien der skal vægte højest.

Der er en generel bekymring for, at de flotte ord ender i en skuffe. Hvordan sikrer vi, at der arbejdes efter
værdisættet, at hver enkelt medarbejder lever op til de beskrevne værdier ?
Hvor kan man klage, hvis ikke de gør ?
Udsatterådet har kontakt til en del borgere med erfaringer og oplevelser af, at det ikke er disse flotte ord,
der har præget deres kendskab og evt. forløb i på CAS
For at hver enkelt borger skal kunne føle sig velkommen, ønskes bedre fysiske rammer for ophold /
venteposition I CAS.

