Generelle ændringer i indberetningen
til Tilbudsportalen – 15. marts 2016

Automatisk godkendelse
Automatisk godkendelse
af oplysninger
Hvad har ændret sig?

Når man tilføjer eller opdaterer oplysninger i indberetningen, vil
spørgsmålene på nedenstående liste automatisk blive godkendt efter
to arbejdsdage. Dvs. at disse udvalgte oplysninger ikke længere skal
vente på myndighedens godkendelse, inden de offentliggøres.
Bemærk: For oplysningerne i indsatsen – dvs. takster, gyldighedsår og
kommentarer – er det kun opdateringer, der godkendes automatisk.
Hvis man opretter nye indsatser, eller ændrer på nogle af de øvrige
oplysninger i indsatsen, så skal den godkendes af myndigheden inden
den offentliggøres.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Hvis nogle af oplysningerne fra nedenstående liste er blevet tilføjet
eller opdateret, men endnu ikke godkendt af myndigheden, så vil de
automatisk blive godkendt efter to arbejdsdage.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Du vil stadig få besked om, at der er sket ændringer. Hvis du er uenig i
de opdaterede oplysninger, kan du inden for de to arbejdsdage afvise
ændringerne på kontroller-siden.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Ikke noget her og nu. Næste gang du opdaterer nogle af oplysningerne
fra listen, så vil de automatisk blive godkendte efter to arbejdsdag.

Liste med spørgsmål som bliver godkendt automatisk
Spørgsmål
Tilbuddets leder - Fornavn
Tilbuddets leder - Efternavn
Tilbuddets leder - Email
Tilbuddets leder - Telefonnummer
Tilbuddets kontaktperson for henvendelser - Samme som ovenstående
Tilbuddets kontaktperson for henvendelser - Fornavn
Tilbuddets kontaktperson for henvendelser - Efternavn
Tilbuddets kontaktperson for henvendelser - Email
Tilbuddets kontaktperson for henvendelser - Telefonnummer
Tilbuddets hjemmeside

Fane i indberetningen
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata

Side på fane
Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson

Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata

Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson

Hvem er driftsherre for tilbuddet
Hvis tilbuddet har en driftsaftale, hvem er aftalen så med
Hvis tilbuddet har en eller flere aftaler om fast køb af plader,
hvem er aftalen/aftalerne med
Er der udarbejdet en tilsynsrapport fra embedslægen
Hvis "ja", vedhæft da rapport
Hvilke råd er der på tilbuddet?
Ledige pladser (pr. afdeling, tilbudstype)
Ledige aflastningspladser (pr. afdeling, tilbudstype)
Ledige akutpladser (pr. afdeling, tilbudstype)
Ledige skærmede pladser (pr. afdeling, tilbudstype)
Hvor mange af de ledige pladser i det ambulante tilbud eller
dagtilbuddet er forbeholdt beboerne i botilbuddet
Her kan du beskrive særlige forhold omkring ledige pladser på
tilbuddet
Revisionspåtegning
Dato for revisionspåtegning
Vedhæft revisionspåtegning
Taksten er gældende for år
Takst
Kommentarer til taksten

Stamdata
Stamdata
Stamdata

Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson
Virksomhedsform og kontaktperson

Stamdata
Stamdata
Stamdata
Pladser
Pladser
Pladser
Pladser
Pladser

Samarbejdsrelationer
Samarbejdsrelationer
Råd
Ledige plader
Ledige plader
Ledige plader
Ledige plader
Ledige plader

Pladser

Ledige plader

Økonomi
Økonomi
Økonomi
Indsatser
Indsatser
Indsatser

Revisionspåtegning
Revisionspåtegning
Revisionspåtegning
Indsatser
Indsatser
Indsatser

Slettede spørgsmål
Sletning af spørgsmål
Hvad har ændret sig?

Som en del af arbejdet med at lette processen og forsimple indberetningen har vi slettet alle spørgsmålene på nedenstående liste.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Både spørgsmål og svar er fjernet helt fra indberetningen.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Ikke noget.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Ikke noget.

Liste med spørgsmål som er blevet slettet fra indberetningen
Spørgsmål
Vælg hvilke andre parter tilbuddet har en formel samarbejdsrelation
med
Har du valgt 'Anden', skal du beskrive, hvem I har samarbejdsrelationer med
Vedhæftet materiale om samarbejdsrelationer
Godkendt af kriminalforsorgen til alternativ afsoning
Antal medlemmer i bestyrelsen, i alt
Antal pårørende i bestyrelsen

Fane i indberetningen
Stamdata

Side på fane
Samarbejdsrelationer

Stamdata

Samarbejdsrelationer

Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata

Samarbejdsrelationer
Samarbejdsrelationer
Råd
Råd

Antal beboere/brugere i bestyrelsen
Antal medarbejdere i bestyrelsen
Antal ledelsesrepræsentanter i bestyrelsen
Antal af andre repræsentanter i bestyrelsen
Beskriv 'Andre repræsentanter' i bestyrelsen
Vedtægter for bestyrelsen
Boligernes/værelsernes størrelse i antal m2
Tilgængelighed for kørestolsbrugere
Tilgængelighed for personer med mobilitetsnedsættelse
Tilgængelighed for personer med synsnedsættelse
Tilgængelighed for personer med hørenedsættelse
Tilgængelighed for personer med astma/allergi
Tilgængelighed for personer med udviklingshæmning
Tilgængelighed for personer med læsevanskeligheder
Skriv antallet af ansatte
Skriv antallet af frivillige årsværk
Antal ansatte (HR-, regnskabs- og bogføringsarbejde)
Samlet antal arbejdstimer pr. uge (HR-, regnskabs- og bogføringsarbejde)
Antal ansatte (almindeligt sekretærarbejde)
Samlet antal arbejdstimer pr. uge (almindeligt sekretærarbejde)
Antal ansatte (kost- og ernæringsarbejde, spedcialfunktioner)
Samlet antal arbejdstimer pr. uge (kost- og ernæringsarbejde,
spedcialfunktioner)
Antal ansatte (køkkenchef og kokkearbejde)
Samlet antal arbejdstimer pr. uge (køkkenchef og kokkearbejde)
Antal ansatte (rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.)
Samlet antal arbejdstimer pr. uge (rengøring, afrydning, medhjælp i
køkken mv.)
Antal ansatte (ejendomsinspektør- og pedel arbejde)
Samlet antal arbejdstimer pr. uge (ejendomsinspektør- og pedel
arbejde)
Fordel det ugentlige timetal på afdelinger for "Øvrige faggrupper"
Hvor mange timer direkte klient-kontakt har medarbejderen pr. uge
(cirka)
Har medarbejderen ledelsesfunktioner
Har medarbejderen erfaring med familieterapi
Hvis ja, hvilken type (fx multisystemisk, multifunc, systemisk)?
Hvilken funktion har den eksterne konsulent
Hvor ofte er den eksterne konsulent på tilbuddet
Hvis timer fast pr. uge, angiv antal
Adresse

Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Stamdata
Faggrupper og normering
Faggrupper og normering
Faggrupper og normering
Faggrupper og normering

Råd
Råd
Råd
Råd
Råd
Råd
Fysiske forhold
Fysiske forhold
Fysiske forhold
Fysiske forhold
Fysiske forhold
Fysiske forhold
Fysiske forhold
Fysiske forhold
Faggrupper
Faggrupper
Faggrupper
Faggrupper

Faggrupper og normering
Faggrupper og normering
Faggrupper og normering
Faggrupper og normering

Faggrupper
Faggrupper
Faggrupper
Faggrupper

Faggrupper og normering
Faggrupper og normering
Faggrupper og normering
Faggrupper og normering

Faggrupper
Faggrupper
Faggrupper
Faggrupper

Faggrupper og normering
Faggrupper og normering

Faggrupper
Faggrupper

Faggrupper og normering
Medarbejdere

Normering
Medarbejdere

Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere

Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere
Medarbejdere

OBS-beskeder
OBS-beskeder på udvalgte
spørgsmål
Hvad har ændret sig?

Som en del af arbejdet med at højne datakvaliteten har vi sat nye
OBS-beskeder på spørgsmålene på nedenstående liste. Det sker for
at sikre, at tilbuddene ser og retter fejl på centrale spørgsmål i indberetningen, inden oplysningerne sendes til godkendelse.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Der sker ikke noget med indholdet af indberetningerne. Men hvis et
af de spørgsmål, der har en OBS-besked tilknyttet, ikke er udfyldt
eller har et forkert format, så vil OBS-beskeden dukke op.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Hvis der er en OBS-besked på et felt, næste gang du åbner tilbuddets
indberetning, skal du bede tilbuddet om at udfylde eller rette feltet
inden det næste driftsorienterede tilsyn.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Inden det næste driftsorienterede tilsyn skal du tjekke, at der ikke er
OBS-beskeder i din indberetning.

Nye felter med OBS-besked
Spørgsmål
Beskriv plejefamilien
Her kan du beskrive målgruppen
eller målgrupperne nærmere
Pladser
Ledige pladser
Normering (fordeling af timer)
Revisionspåtegning
Opret indsatser

Fane i indberetningen
Stamdata
Stamdata

Side på fane

Hvornår vises den nye OBS-besked

Familieforhold
Målgruppe

Hvis feltet ikke udfyldes
Hvis feltet ikke udfyldes

Pladser
Pladser

Pladser
Pladser

Faggrupper og
normering
Økonomi
Indsatser

Normering

Hvis der indtastes negative tal
Hvis der indtastes negative tal eller et antal
ledige pladser, der er større end pladser i alt
Hvis sum af fordelte timer overstiger samlet
antal arbejdstimer pr. uge.
Hvis feltet ikke udfyldes
Hvis en type af botilbud ikke har minimum én
indsats med en opholdsydelse

Revisionspåtegning
Indsatser

Konkrete ændringer i indberetningen
til Tilbudsportalen – 15. marts 2016
Plejefamilier
Målgrupper
Hvad har ændret sig?

Indberetningen af målgrupper for plejefamilier er blevet mere overskuelig. Vi har fjernet de målgruppekategorier, som ikke bliver brugt.
På Tilbudsportalens søgeside for sagsbehandlere er beskrivelsen af
plejefamilien noget af det første sagsbehandleren ser. Derfor er det
helt afgørende, at beskrivelserne er udfyldt og retvisende. Fremover
kommer der en OBS-besked, hvis feltet ”Beskriv plejefamilien” ikke er
udfyldt.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Der er ikke ændret på de eksisterende indberetninger.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

I forbindelse med det næste driftsorienterede tilsyn skal du tjekke, at
feltet er udfyldt, og at beskrivelsen er korrekt og fyldestgørende.
Du skal ikke gøre yderligere i forhold til målgrupper.

Fanen ”Tilbudstype”
Slettet paragraf
Hvad har ændret sig?

Under tilbudstypen "ambulant behandlingstilbud til børn og unge" er
hjemmelparagraffen ”§ 101a” fjernet.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Der sker ikke noget med de oplysninger, der eventuelt er indberettet for
denne tilbudstype.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Hvis tilbudstypen "ambulant behandlingstilbud til børn og unge" hjemlet i ”§ 101a” er valgt for et tilbud, skal du i forbindelse med det næste
driftsorienterede tilsyn fjerne krydset i denne tilbudstype/lovhjemmel.
Når du fjerner krydset, forsvinder tilbudstypen og de tilhørende oplysninger fra tilbuddet. Hvis tilbuddet skal flytte nogle af de indberettede
oplysninger over på en anden tilbudstype, skal dette gøres, inden du
fjerner krydset.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Hvis du har indberettet noget på "ambulant behandlingstilbud til børn
og unge" hjemlet i ”§ 101a” skal du snarest slette de oplysninger, der
knytter sig til denne tilbudstype/lovhjemmel, eller du skal flytte disse
oplysninger over på den korrekte tilbudstype/lovhjemmel.

Tilbudstype har fået nyt
navn
Hvad har ændret sig?

Vi har ændret navn på en tilbudstype på børn og unge-området. Den
tilbudstype, der før hed ”delvist sikret døgninstitution” hedder nu ”delvist lukket døgninstitution”.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Ikke noget. Alle de stedet, hvor tilbudstypen optræder, er navnet skiftet.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Ikke noget.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Ikke noget.

Fanen ”Virksomhedsform og kontaktoplysninger”
CVR- og EAN-numre
Hvad har ændret sig?

Oplysninger om tilbuddenes EAN-numre og CVR-numre indsamles til
socialtilsynene. Derfor vises disse spørgsmål fremover kun for tilbud
under socialtilsynet.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Tilbud som hører under en kommunal eller regional myndighed vil ikke
længere få vist spørgsmålene.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Ikke noget.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Ikke noget.

Fanen ”Stamdata”
Beskrivelse af målgruppe
Hvad har ændret sig?

På Tilbudsportalens søgeside for sagsbehandlere er beskrivelsen af tilbuddets målgruppe noget af det første, sagsbehandleren ser. Det er derfor blevet obligatorisk at udfylde fritekstfeltet med beskrivelse af målgruppen.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Ikke noget.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Hvis der er en OBS-besked på fritekstfeltet, næste gang du åbner tilbuddets indberetning, skal du bede tilbuddet om at udfylde feltet, inden det

næste driftsorienterede tilsyn.
Hvad skal tilbuddet gøre?

Hvis du ikke allerede har beskrevet din målgruppe, skal du gøre det inden
det næste driftsorienterede tilsyn.

Udvidet målgruppe
Hvad har ændret sig?

Vi har forenklet indberetningen af målgrupper med stofmisbrug. Underkategorier til ”stofmisbrug” og 12 kategorier under ”øvrig målgruppe” indsamles og overføres til stofmisbrugsdatabasen (SMDB). Alle disse kategorier er blevet samlet i en sektion for sig selv, og de vil fremover kun blive
vist for behandlingstilbud for stofmisbrugere godkendt efter § 101.
Behandlingstilbud for stofmisbrugere (§ 101) skal fortsat benytte underkategorierne. Når disse tilbud vælger ”stofmisbrug”, vises sektionen ”Udvidet målgruppe” nederst på siden. Denne sektion rummer alle kategorier, som anvendes i Stofmisbrugsdatabasen.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

For tilbud som ikke er godkendt efter § 101: Sektionen med den udvidede
indberetning til stofmisbrugsdatabasen vises ikke. Hvis man tidligere har
valgt nogle af underkategorierne til ”stofmisbrug”, så er disse kryds blive
flyttet til overkategorien ”stofmisbrug”. Hvis man har valgt nogle af de 12
kategorier under ”øvrig målgruppe”, så er disse kryds slettet.
For tilbud som er godkendt efter § 101: Sektionen med den udvidede
indberetning til stofmisbrugsdatabasen vises. Alle afkrydsninger er flyttet
til den nye sektion uden ændringer.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

I forbindelse med det næste driftsorienterede tilsyn skal du tjekke, at
målgrupperne fortsat er korrekte og retvisende.

Hvad skal tilbuddet gøre?

For tilbud som ikke er godkendt efter § 101: Du skal inden næste driftsorienterede tjekke, at målgrupperne fortsat er korrekte og retvisende.
Hvis du tidligere har lavet flere målgrupper med forskellige kombinationer
af underkategorierne til ”stofmisbrug” eller ”øvrig målgruppe”, så kan
nogle af dine målgrupper være blevet identiske, fordi oplysninger er flyttet eller slettet. I disse tilfælde skal du slette overflødige målgrupper.
For tilbud som er godkendt efter § 101: Du skal ikke gøre noget.

Samarbejdsrelationer
Hvad har ændret sig?

Vi har præciseret spørgsmålet "Er tilbuddet VISO-leverandør?" ved at
ændre det til "Har tilbuddet indgået kontrakt med VISO om at være leverandør af specialistydelser".
Da nogle af de øvrige spørgsmål på siden er blevet slettet, er spørgsmålet
"Beskriv indholdet i de angivne samarbejdsrelationer" ændret til "Beskriv
tilbuddets samarbejdsrelationer med andre parter uden for tilbuddet".

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Ikke noget.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

I forbindelse med det næste driftsorienterede tilsyn skal du tjekke, at
svarene fortsat er korrekte og fyldestgørende i forhold til de nye formuleringer.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Inden det næste driftsorienterede tilsyn skal du tjekke, at svarene fortsat
er korrekte og fyldestgørende i forhold til de nye formuleringer.

Råd
Hvad har ændret sig?

Under spørgsmålet "Hvilke råd er der på tilbuddet?" er de to svarmuligheder "Pårørenderåd" og "Forælderråd" lagt sammen til en: "Pårørende/forælderråd".
Spørgsmålet "Forretningsorden" er slettet.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Hvis du har sat kryds i en af de to sammenlagte svarmuligheder under
"Hvilke råd er der på tilbuddet?", er dette automatisk overført til det nye
svar.
Hvis du har vedhæftet noget under spørgsmålet "Forretningsorden”, er
din vedhæftning flyttet til siden "Virksomhedsform og kontaktperson"
under spørgsmålet "Hvis tilbuddet har vedtægter, vedhæftes de her".

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Ikke noget.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Hvis du har vedhæftet det samme dokument under spørgsmålet "Forretningsorden” og under spørgsmålet "Hvis tilbuddet har vedtægter, vedhæftes de her", så ligger dette dokument nu to gang under spørgsmålet
"Hvis tilbuddet har vedtægter, vedhæftes de her". Inden næste driftsorienterede tilsyn skal du slette det ene af dem.

Fysiske forhold
Hvad har ændret sig?

En række spørgsmål er slettet (se første afsnit om generelle ændringer). I
forhold til handicaptilgængelighed er brugerne primært interesseret i
forholdene for kørestolsbrugere. Sektionen om handicapforhold er derfor
skåret ned til et enkelt spørgsmål, og vi har ændret "Tilgængelighed for
kørestolsbrugere" til "Hvordan er tilbuddets handicaptilgængelighed".

Hvad er der sket med
de nuværende indberetninger?

Spørgsmålet "Hvordan er tilbuddets handicaptilgængelighed" har svarmuligheder: ”god” og ”dårlig”. Svarene fra det gamle spørgsmål er ændret
således: ”meget god”, ”god” og ”middel” er omdannet til ”god” og ”dårlig” og ”meget dårlig” er omdannet til ”dårlig”.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Ikke noget.

Hvad skal tilbuddet
gøre?

Ikke noget.

Fanen ”Pladser”
Pladser
Hvad har ændret sig?

Når man indtaster oplysninger om pladser, tjekker systemet, at man
ikke har indtastet negative tal.
Når man indtaster oplysninger om ledige pladser, tjekker systemet, at
man ikke har indtastet negative tal og ikke har indtastet flere ledige
pladser, end der er pladser i alt.
Når man indtaster oplysninger om delte pladser, tjekker systemet, at
man ikke har indtastet flere pladser, end der er hhv. på botilbuddet og
på dagtilbuddet/det ambulante tilbud.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Ikke noget.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Hvis der er en OBS-besked i skemaerne, næste gang du åbner tilbuddets indberetning, skal du bede tilbuddet om at rette fejlen, inden det
næste driftsorienterede tilsyn.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Inden det næste driftsorienterede tilsyn skal du tjekke, at de oplyste
pladser, ledige pladser og delte pladser er korrekte, og at der ikke er
OBS-beskeder i skemaet.

Fanen ”Faggrupper og normering”
Faggrupper
Hvad har ændret sig?

Vi har reduceret 40 spørgsmål til to spørgsmål og et skema med 10
rækker. Vi har slettet 14 spørgsmål – antal ansatte og antal ugentlige
arbejdstimer for 7 faggrupper.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Antal ansatte og antal ugentlige arbejdstimer for de 10 faggrupper som
bevares er overført til det nye skema.
Antal ansatte og antal ugentlige arbejdstimer, for de 7 faggrupper som
slettes, er samlet og overført til rækken med ”øvrige arbejdsfunktioner”
i det nye skema.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?
Hvad skal tilbuddet gøre?

Ikke noget.
I rækken med ”øvrige arbejdsfunktioner” har vi samlet antal ansatte og
antal ugentlige arbejdstimer for de 7 faggrupper, som slettes. Hvis du
har udfyldt nogle af de sammenlagte felter, skal du opdatere eller tilfø-

je en beskrivelse i feltet ”Beskriv øvrige arbejdsfunktioner”.

Normering
Hvad har ændret sig?

Når du fordeler en faggruppes timer på tilbuddets forskellige afdelinger/tilbudstyper, så får du en OBS-besked, hvis du fordeler flere timer
end det samlede antal arbejdstimer pr. uge, som du indtastede på siden med faggrupper.
Til venstre i skemaet kan du både se det samlede antal arbejdstimer pr.
uge og summen af de fordelte arbejdstimer ved siden af hinanden, så
du kan kontrollere, om du får fordelt det rigtige antal arbejdstimer.
Rækkerne med ”øvrige faggrupper” og ”Borgerrettede timer fra andre
faggrupper end ovenstående” er lagt sammen.
Indberetningen af oplysninger om belægningsprocent er flyttet til normerings-skemaet.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Fordelte timer fra rækken ”Øvrige faggrupper” er lagt sammen med
timerne i rækken ”Borgerrettede timer fra andre faggrupper end ovenstående”.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Hvis der er en OBS-besked i skemaerne, næste gang du åbner tilbuddets indberetning, skal du bede tilbuddet om at rette fejlen, inden det
næste driftsorienterede tilsyn.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Inden det næste driftsorienterede tilsyn skal du tjekke, at de fordelte
timer er korrekte, og at der ikke er OBS-beskeder i skemaet. Du skal
også opdatere oplysningerne om belægningsprocenter.

Fanen ”Indsatser”
Indsatser
Hvad har ændret sig?

Systemet tjekker, at der for hver type af botilbud, er minimum én
indsats, som indeholder en af ydelserne under overskriften ”ophold”.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Ikke noget.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Hvis der er en OBS-besked på siden, hvor man opretter indsatser,
næste gang du åbner tilbuddets indberetning, skal du bede tilbuddet
om at rette fejlen, inden det næste driftsorienterede tilsyn.

Hvad skal tilbuddet gøre?

Inden det næste driftsorienterede tilsyn skal du tjekke, om der er
OBS-beskeder på siden, hvor man opretter indsatser. Hvis der er en
OBS-besked, skal du rette eller tilføje de manglende oplysninger.

Fanen ”Medarbejdere”
Medarbejdere
Hvad har ændret sig?

Siden ”Medarbejdere” skal ikke længere udfyldes af ambulante behandlingstilbud og dagbehandlingstilbud. Siden skal fremover kun vises for
tilbudstypen "døgnbehandlingstilbud til voksne" godkendt efter § 101,
og siden er blevet skåret ned fra 20 til 12 spørgsmål.

Hvad er der sket med de
nuværende indberetninger?

Der er ikke slettet nogen oprettede medarbejdere.
Spørgsmål og svar for de 8 udfasede spørgsmål er slettet.

Hvad skal tilsynskonsulenten gøre?

Tjek at "døgnbehandlingstilbud til voksne" godkendt efter § 101 fortsat
indberetter medarbejdere.

Hvad skal tilbuddet gøre?

For tilbud som er "døgnbehandlingstilbud til voksne" godkendt efter §
101: Du skal fortsat indberette og opdatere oplysninger om medarbejdere.
For tilbud som ikke er "døgnbehandlingstilbud til voksne" godkendt
efter § 101: Hvis du tidligere har indberettet medarbejdere, vil du fortsat kunne se dine indberetninger. Du er ikke længere forpligtet til at
opdatere dem, og du kan slette dem. Når du har slettet alle de medarbejdere, du har indberettet, vil fanen ”Medarbejdere” forsvinde.

