
 

 

Anmeldt tilsyn  
 rapport 

 
Stedets navn: Behandlingscenter Svendborg - Unge 
Ungeafdelingen tlbyder ambulant behandling jf. servicelovens § 101 til unge mellem 14 og 25 år, der har 
eller har haft problemer med brug af stoffer som hash, amfetamin, ecstasy, heroin og kokain. Der er ca. 110 i 
behandling. 
Tilsynsbesøg udført:11.11.11 

Interview:  
Fra tilbuddet deltog: 
Medarbejder: 2 
Brugere: 1 
Såvel medarbejdere som brugere er så vidt muligt tilfældigt udvalgt ud fra hvem der var på arbejde og tilstedeværelse.  

Mødested: Behandlingscentret Nyborgvej 
Dokumenter: Behandlingsplaner 

Sammenfattende vurdering,  
Det er mit samlede indtryk af Behandlingscentret, at tilbuddet lever op til kravene i servicelovens § 
101. Det vurderes bekræftet gennem dialog med bruger, indblik i skriftligt materiale samt ved 
selvsyn. Der gives fra brugers side i vid udstrækning udtryk for tilfredshed med såvel medarbejdere, 
behandlingen som de fysiske rammer. 

1. Observation 
Jeg bliver ved ankomsten modtaget af konstitueret stedlig leder og bliver godt introduceret til stedet 
og behandlingen. Behandlingscentret for unge har en god fremtoning og opretholder en god 
anonymitet i området.  

2. Fysiske forhold 
Behandlingscentret har en god central beliggenhed, dejlige lokaler der er indrettet hyggeligt og 
indbydende. Behandlingscentret er ikke gennemført handicapvenligt. Der er pænt og rent og har en 
fin atmosfære af imødekommenhed og hjemlig hygge. Lokalerne er lyse og venlige og vurderes 
egnede til formålet. Beliggenhed og fysiske rammer har ikke haft betydning for brugeren. 
3. Psykiske forhold 
Brugeren fortæller at der ikke var de store forventninger til behandlingscentret. Startede modvilligt 
til et introduktionsmøde og blev meget positivt overrasket. Der var ingen ”løftede pegefingre”, 
hvilket kom som en overraskelse. Trods en fortsat skepsis fra brugerens side, blev der tildelt en 
behandler der var ”ung” hvilket var godt. Det har udelukkende været en positiv oplevelse og en god 
behandler der har haft forståelse for brugeren samt været professionel. Brugeren har en kæreste der 
har prøvet flere forskellige behandlingssteder udenfor Svendborg kommune, dog uden held. 
Kæresten har haft samme positive oplevelse af behandlingscentret. Brugeren har ligeledes en 
berøringsflade med andre unge der benytter behandlingscentret. Disse unge har også et positive syn 
og tilgang til behandlingscentret. Brugeren udtrykker det på egne vegne bla. ved at: ”Man kommer 
ind til tiden. Der er en god stemning og positivitet, så man bliver glad af at være her”! 

4. Sociale forhold 
Intet at bemærke. 

5. Brugerne 
Intet at bemærke. 

6. Pårørende 
Der er ikke deltagelse fra pårørende.  



7. Medarbejderne 
Der gives udtryk for et godt samarbejde med socialfagligt center der arbejder hurtigt og effektivt. 

8. Samarbejdspartnere 
Der gives fra medarbejdere udtryk for et godt samarbejde såvel internt på behandlingscentret som 
med eksterne samarbejdspartnere. 

9. Dokumentation 
Handle og behandlingsplaner. 

10. Bemærkninger og anbefalinger 
Der vurderes ikke at være behov for iværksættelse af yderligere tilsyn før næste ordinære tilsyn. 
 
 

Næste tilsynsbesøg 
Ikke fastsat. Der skal være ordinært tilsyn igen i 2012. 
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Tilsyn er udført og udarbejdet af: 
 
Jørgen Knudsen 
Sektionsleder 


