
Tilsynsrapport
Driftsorienteret tilsyn

Tilbuddets navn: Gribskov Bo- og Støttecenter -
Bofællesskaberne Haragergård,
Kirkeleddet og Hestehaven.

Tilsynet er gennemført: 27-11-2020

Status for godkendelse: Godkendt

Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden



Indholdsfortegnelse
Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold 3

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen 3

Basisinformation 4

Basisinformation (Afdelinger) 4

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5

Særligt fokus i tilsynet 5

Sanktioner 5

Målgruppe, metoder og resultater 6

    Kriterium 3 6

Sundhed og trivsel 10

    Kriterium 4 10

    Kriterium 5 11

    Kriterium 6 12

    Kriterium 7 14

Organisation og ledelse 15

    Kriterium 8 15

    Kriterium 9 16

Kompetencer 19

    Kriterium 10 19

Fysiske rammer 22

    Kriterium 14 22

Økonomi 24

    Økonomi 1 24

    Økonomi 2 24

    Økonomi 3 24

Spindelvæv 24

Datakilder 25

Interviewkilder 25

Observationskilder 25

Side 2 af 25



Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet
set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor
der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en
eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Gribskov Bo- og Støttecenter - Bofællesskaberne Haragergård, Kirkeleddet og Hestehaven.

Hovedadresse Nygade 47
3200 Helsinge

Kontaktoplysninger Tlf.: 72496722
E-mail: kpoul@gribskov.dk
Hjemmeside: www.Gribskov bo - og stottecenter.dk

Tilbudsleder Kirsten Poulsen

CVR-nr. 29188440

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Pladser i alt 25

Målgrupper Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Henriette Aase Kær Phillipsen
Bitten Mailund

Dato for tilsynsbesøg 24-08-2020 16:30
24-08-2020 15:30
24-08-2020 14:30

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Hestehaven 5 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Kirkeleddet 10 - 20 6 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Haragergaard 14 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Hovedstaden har været på uanmeldt tilsynsbesøg ved Gribskov Bo- og Støttecenter - Bofællesskaberne Haragergård, Kirkeleddet og
Hestehaven den 24.08 2020, samt holdt dialog med medarbejdere den 25.08 2020 og med ledelsen den 24.09 2020.

Gribskov Bo- og Støttecenter - Bofællesskaberne Haragergård, Kirkeleddet og Hestehaven Tilbuddet er et botilbud med 25 pladser oprettet efter ABL
§ 105 stk. 2, hvor borgerne modtager støtte efter SEL §
85. Målgruppen er voksne borgere med udviklingshæmning uden behov for døgndækning.

Borgerperspektivet er inddraget gennem dialog med borgere på tilsynsdagen.

Hertil er der afholdt virtuelt interview med ledelse og medarbejdere, og der er foretaget dokumentanalyse af materiale fremsendt i forlængelse af
tilsynsbesøget, hvilket tilsammen udgør grundlaget for dette tilsyn.
Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse, været i høring hos tilbuddet.

Ved tilsynet er følgende temaer gennemgået:

Tema 3; Målgrupper, metoder og resultater

Delvist tema 4; Sundhed og trivsel - her er kriterium 5 og 6 behandlet

Tema 5; Organisation og ledelse

Tema 6; Kompetencer

Tema 7; Fysiske rammer

De øvrige temaer er overført fra tilsynet den 11.11 2019.

 

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at borgerne trives på tilbuddet.

Borgerne modtaget relevant støtte og vejledning fra medarbejderne. Indsatsen tager dog kun i nogen grad udgangspunkt i konkrete og klare mål.
Tilbuddet kan derfor højne den faglige indsats yderligere, ved at styrke indsatsen omkring målarbejdet samt dokumentationspraksis.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgerne mødes med respekt og anerkendelse af medarbejderne samt at medarbejdere har relevante kompetencer
og erfaring med målgruppen.

Endvidere støttes borgerne til et sundt liv, såvel fysisk og mentalt, herunder til et selvstændigt liv på egne præmisser, med respekt for den enkeltes
borgers selv- og medbestemmelsesret.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har relevante uddannelses- og erfaringsmæssige kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Samtidig bemærker
socialtilsynet, at ledelsen ikke har ageret på flere af de opmærksomhedspunkter, der blev givet ved forrige tilsyn:

Socialtilsynet konstaterer, at medarbejderne fortsat har adgang til borgernes NemID, når medarbejderne støtter borgerne med deres private
økonomi. Selvom dette kendskab indgår som en del af et pædagogisk arbejde, peger socialtilsynet på, at det er et brud med borgernes
retssikkerhed. Socialtilsynet har derfor fastholdt opmærksomhedspunkt fra forrige rapport om at ændre på praksis for dette.

Ligeledes har socialtilsynet udarbejdede et opmærksomhedspunkt omkring at ledelsen skal sikre, at eventuelle magtanvendelser indberettes korrekt
og til alle instanser. Tilbuddet fik et lignende opmærksomhedspunkt ved forrige tilsyn, men ved indeværende tilsyn kan socialtilsynet konstatere, at
episoder med magtanvendelser fortsat ikke indberettes til socialtilsynet.

På to af bofællesskaberne er der i fælleslejligheder to køleskabe. Det ene køleskab aflåses for at begrænse borgernes adgang til mad. Dette er et
brud med borgernes selvbestemmelsesret og en ikke lovlig praksis, der også blev drøftet ved forrige tilsyn. Hertil finder socialtilsynet at tilbuddet
ikke har arbejdet med at finde alternative løsninger til aflåsning. Tilbuddet har et opmærksomhedspunkt omkring dette.

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

På indeværende tilsyn er der fokus på dokumentationspraksis og på, om borgerne mødes af medarbejdere med relevante kompetencer og med
viden om borgerne. Hertil vil tilsynet have fokus på, hvordan tilbuddet anvender de fysiske rammer.

$eg-print-section-heading-start$Særligt fokus i tilsynet$eg-print-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og
resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder.
Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er
opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og
kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en bred målgruppebeskrivelse, hvor borgerne har individuelle behov, som støttes ud fra faglige tilgange og
metoder, der er relevant for målgruppen og som imødeser individuelle behov og forudsætninger.

I lighed med tidligere tilsyn er det fortsat socialtilsynets konklusion, at tilbuddet med fordel kan arbejde med at præcisere målfastsættelsen samt
strukturere dokumentationspraksis. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet løbende har fået udviklingspunkter omhandlende dette emne.
Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan strukturere den faglige indsats yderligere, ved at lade indsatsen tage udgangspunkt i konkret
formulerede pædagogiske mål. Borgerne har for størstedelen pædagogiske mål, men disse fremgår aktuelt mindre konkrete og anvendes ikke som
retningsgivende i for den faglige indsats. Hertil kan socialtilsynet konstatere, at indsatsen i relation til målarbejder kun sporadisk dokumenteres,
hvorved grundlaget for opfølgning og evaluering af indsatsen er meget ringe. De fleste borgere har en bestilling fra den visiterende kommune, og
bestillingen danner grundlag for de pædagogiske mål.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,3

Udviklingspunkter
Socialtilsynet fastholder udviklingspunkter fra tilsynet i 2019, da de fortsat er aktuelle. Tilbuddet kan med fordel øge kvaliteten i indsatserne og
derved tilbuddets samlede kvalitet ved systematisk at arbejde med nedenstående punkter:

- Sikre at de pædagogisk mål fremstår konkret og handleanvisende.

- Sikre systematisk dokumentation af den pædagogiske indsats i relation til målarbejdet, så der er grundlag for evaluering og opsamling af
indsatsen.

- Fortsat fokus på, at det er den faglige indsat, frem for resultatet, der gøres til genstand for evaluering og refleksion.

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
Som ved tilsyn i 2019 vurderer socialtilsynet, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar, om end bred, målgruppe og med faglige tilgange og
metoder, der er relevante for målgruppen.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet i nogen grad arbejder systematisk med den faglige indsats. De fleste borgere har en bestilling fra
visiterende kommune og borgernes pædagogisk mål tager udgangspunkt heri. Tilbuddet har dog en udfordring i forhold til at præcisere den faglige
indsats på baggrund af målene, samt med at dokumentere den pædagogiske indsats, der skal understøtte målopfyldelse. Socialtilsynet bedømmer,
at indsatser derved er uden systematik, i det der ikke er grundlag for opsamling og evaluering, og det fremgår ikke tydeligt, at målene er
retningsgivende for den pædagogiske indsats.
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Indikator 3.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.a
På Tilbudsportalen angives fortsat at tilbuddet anvender strukturpædagogisk, anerkendende, kommunikationspædagogisk, relationspædagogisk
samt med social læringstilgang og metoderne værdsættende og jeg-støttende samtale. Medarbejderne bekræfter, at de genkender disse metoder
og uddyber, at alt efter hvad de enkelte borgere forstår i forhold til målopsætning, vælger medarbejderne en tilgang, der skal bruges ud fra det
mål, borgerne har.

Medarbejderen oplyser, at de også fortsat benytter struktur, piktogrammer og visualisering. I forhold til en borger benyttes det eksempelvis sådan,
at medarbejderen har en strimmel med over til borgeren, og så vælger borgeren en aktivitet ud fra strimlen. Og i forhold til en anden borger
lægges borgers uge op for borger, som piktogrammer.

 

I forhold til Effekt Plus oplyser medarbejderne, at de aktuelt ikke bruger metoden. Ved forrige tilsyn oplyste medarbejderen, at metoden er et
screeningsprogram hvor medarbejderne kan give borgerne point ud fra borgerens kompetencer og dermed få pejlemærker mod, hvad det er
givtigt at arbejde med. Medarbejderne tilkendegav ved forrige tilsyn, at metoden har vist sig som et givtigt redskab, der synliggør borgernes
udviklingspotentialer. Medarbejderne har dog kun arbejdet med skemaerne i 2018 og oplyser ved indeværende tilsyn, at de har et ønske om at
komme i gang med det igen. Medarbejderne vurderer dog, at de har brug for en startdag igen med underviserne, blandt andet fordi der er kommet
en del nye kollegaer.

 

Slutteligt vægter socialtilsynet, at tilbuddet er godkendt til målgruppen voksne med udviklingshæmning. Ved forrige tilsyn fortalte såvel ledelse
som medarbejdere om konkret borger, der ligger ud over tilbuddets kompetencer, om end borger ligger inde for den brede
målgruppebeskrivelsen, tilbuddet har defineret på Tilbudsportalen. Ved indeværende tilsyn oplyser medarbejderne at tilbuddet har en borger, hvor
det er ved at blive afklaret, om borger er indenfor tilbuddets målgruppe, i det borger profiterer af 1:1 kontakt og struktur i højere grad end de
øvrige borgere. Medarbejderne oplyser, at de arbejder med low arousal samt struktur omkring borgeren.

 

Endeligt oplyser medarbejderne, at målgruppe på to af de tre bofællesskaber er sammenfaldende, mens målgruppen på bofælleskabet Hestehaven
er mere velfungerende og selvstændige end målgruppen typisk er på Haragergård og Kirkeleddet.

 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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Indikator 3.b

Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 3.b
Socialtilsynet har fået fremsendt stikprøve materiale for tre borgere, en fra hvert bofællesskab.

Af dette materiale ses generelt ukonkret mål, hvor den specifikke pædagogiske handling ikke fremgår tydeligt. Hertil ses der i materialet ingen
dokumentation af de pædagogiske handlinger i relation til målarbejdet.

I forhold til alle tre borgere ses en opfølgning på VUM, hvor der beskrives, hvordan borger har udviklet sig indenfor forskellige områder. Her ud
over ses ingen evaluering af den pædagogiske indsats.

 

I oplysningsskema tilkendegiver ledelsen, at der på borgernes hjemmedage arbejdes praktisk med de opsatte mål, hvilket efterfølgende
dokumenteres i Nexus. Og med afsæt i målene drøftes og reflekteres der i større og større grad fagligt på teammøder. Disse drøftelser giver ofte
anledning til inddragelse af andre metodikker herunder velfærdsteknologi. Under dialog oplyser medarbejderne, at de for nogle borgere
dokumenterer dagligt.

 

I det fremsendte notatark oplyser ledelsen, at der på tilbuddet arbejdes med kvalitetsudvikling af indsatsplanerne. Der er aftalt en struktur, som
sikrer kontinuerlig opsamling og evaluering af borgernes planer på teammøder. Hertil er der lavet aftaler for en struktur i opfølgningsdelen, hvor
de enkelte borgers hjemmevejledere står for at indsamle relevant dokumentation til opfølgningen.  Den efterfølgende opfølgning skrives ind i
statusskabelon som sendes til Myndighed.

 

Af den fremsendte borgerliste fremgår det, at to borgere aktuelt mangler en pædagogisk indsatsplan. For de øvrige borgere er cirka halvdelen af
borgernes planer opdaterede. Endvidere ses at en borger har en indsatsplan fra 2016 og ni borgere har en indsatsplan fra 2018, hvilket betyder de
er 1½ - 2 år gamle.

 

Socialtilsynet vægter, at det af stikprøverne ikke fremgår konkrete pædagogske handling, der skal understøtte borgernes undvikling. Og at der
dertil ikke ses dokumentation af en konkret pædagogisk indsats, i relationtil målarbejdet. Tillige vægter, at flere borgere har en indsatsplan, der er
mere end 1½ år gammel.

På denne baggrund fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad.

Indikator 3.c

Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.c
Af fremsendte borgerdokumentation, der indeholder en stikprøve fra hvert bofællesskab, fremgår at alle tre borgere har en indsatsplan med mål
fra visiterende kommuner. I det ene tilfælde er disse mål dog ikke omsat til en pædagogisk indsatsplan.

I forhold til alle tre borgere ses en opfølgning på VUM handleplanen, hvor tilbuddet evaluerer borgers status i relation til tidligere opsatte mål.

Medarbejderne oplyser under dialogen, at der afholdes handleplansmøder så godt som årligt. Og at tilbuddet tager handleplaner op i teammøder
ca. hvert halve år for hver borger

Endeligt oplyser medarbejderne, at indsatsplanerne altid tager udgangspunkt i VUM.

I oplysningsskema oplyser tilbuddet at indsatsmål evalueres årligt med relevant Myndighed, hvor der tillige besluttes hvorvidt målene er indfriet,
uændret eller skal afsluttes.

Af den fremsendte borgerliste fremgår det, at de fleste borgere har en opdateret bestilling fra visiterende kommune. Dog ses at to af disse er fra
2017 og en handleplan er tilbage fra 2016. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.
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Indikator 3.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Socialtilsynet vægter, at medarbejderne fortæller, at de samarbejder med eksterne aktører.

Medarbejderne oplyser som ved forrige tilsyn, at samarbejdet understøtter borgernes trivsel og udvikling, om end samarbejdet i mindre grad
indgår i borgerens konkrete målsætninger.

Medarbejderne oplyser, at de samarbejder med VISO, diverse speciallæger, fysioterapeuter, frisører, pårørende, oligofreniteamet,
demenskoordinator, kommunikationscentret i Hillerød samt borgernes beskæftigelse.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og
indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes
værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv
samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder
dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet
forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at borgerne støttes til et liv på egne præmisser, samt at tilbuddet i
nogen grad understøtter borgernes selv- og medbestemmelsesret.

Socialtilsynet konstaterer fortsat, at der på to af de tre boenheder er aflåsning på køleskabe i fællesrummet, som indeholder mad borgerne har
betalt. Tilbuddet oplyser, at dette pågår efter borgernes samtykke. Socialtilsynet anerkender de dilemmaer, der ligger bag denne løsning, men
peger på at en sådan aflåsning ikke er tilladt. Hertil har tilbuddet ikke arbejdet med at bevidstgøre borgerne omkring betydningen af et samtykke
og at dette kan tilbagetrækkes, som anført ved udviklingspunkt i tema 4 ved forrige rapport. Socialtilsynet har udarbejdet et
opmærksomhedspunkt omkring, at tilbuddet skal finde alternativ løsning til aflåsning af køleskabe.

Borgerne støttes endvidere til et sundt liv, såvel fysisk som mentalt. Eksempelvis støttes borgerne i deres kontakt til sundhedsvæsenet efter behov.
Og tilbuddet har fokus på borgernes sindsstemninger og tilbyder støttende samtaler efter behov.

Tilbuddet arbejder forebyggende i forhold til at undgå konfliktsituationer, der kan føre til magtanvendelser og/eller episoder med overgreb.
Medarbejderne har forskellige tiltag de gør, for at undgå konfliktsituationer og fremstår også refleksive omkring praksis. Socialtilsynet vurderer
dog, at indsatsen og refleksionerne i mindre grad foregår systematisk og at tilbuddet ikke samler op og drager læring af de tiltag, der foregår.

Socialtilsynet konstaterer også ved indeværende tilsyn, at tilbuddet har magtanvendelser, der er indberettet til visiterende kommune, men ikke til
socialtilsynet. Socialtilsynet fastholder derfor opmærksomhedspunkt fra forrige tilsyn omkring dette, med henblik på at ledelsen sikrer, at alle
magtanvendelser fremadrettet indberettes korrekt.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,7

Opmærksomhedspunkter
- Tilbuddet har praksis for at forhindre borgernes adgang til mad, de selv har betalt for, ved at aflåse køleskab. Dette er ikke lovligt og tilbuddet skal
finde alternative løsninger, der ikke indebærer aflåsning.

- Tilbuddet bør sikre, at reglerne for indberetning af magtanvendelser er kendte af alle på tilbuddet og at retningslinjerne følges. Herunder at
socialtilsynet får kopi af de magtanvendelser, der måtte finde sted.

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Tekst og vurdering er overført fra tilsynet den 11.11 2019:

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en pædagogisk praksis, der understøtter borgernes ret til selv- og medbestemmelse. Borgerne inddrages i
beslutninger omkring egen hverdag og hverdagen på tilbuddet. Medarbejderne kan overveje om det vil være udbytterigt at arbejde med borgernes
bevidsthed omkring selv- og medbestemmelse. Eksempelvis havde en enhed fået nye møbler i fælleshuset. Da borger spørges om hvem der har
bestemt den nye indretning, svarer borger at det har en konkret medarbejder. Videre vurderer socialtilsynet, at borgerne mødes med respekt og
anerkendelse samt at medarbejderne understøtter en god omgangstone på tilbuddet.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tekst og score er overført fra tilsynet den 11.11 2019:

Under dialog med borgere ved de tre enheder, giver alle borgere udtryk for at medarbejderne er rare, lyttende og at borgerne modtager støtte i
forhold til de emner, der er relevante for den enkelte. Eksempelvis til samtaler om mentale udfordringer, til økonomi, læsning af breve eller
struktur på dagligdagen. Her ud over bedømmer socialtilsynet, at indeværende tilsyn ikke har givet anledning til ændringer, hvorfor teksten
bibeholdes som ved tilsynet den 19.4.2018. Socialtilsynet vægter, at medarbejderne fortæller, at de har fokus på at høre borgerne og få den
enkeltes synspunkt frem. Eksempelvis fortæller medarbejderne, at de har fokus på at sikre, at borgerne kan træffe egne valg på så oplyst et
grundlag som muligt og medarbejderne fortæller om, hvordan borgerne inddrages i udarbejdelsen af egen indsats plan, således at borgernes egne
ønsker medtages. Videre vægtes, at medarbejderne oplyser, at de har fokus på at sikre et positivt sprogbrug på tilbuddet, blandt andet gennem
deres egen kommunikation. Medarbejdere fortæller, at borgerne kan påvirke hinanden indbyrdes gennem kommunikation og giver eksempel med
en borger, der griner meget, også af ting, der ikke var sagt i sjov. Dette giver anledning til snakke medarbejdere og borgere imellem, eksempelvis
over maden, omkring det at tale ordentligt. Medarbejderne udtrykker, at de oplever omgangstonen er god på tilbuddet, hvor borgerne rummer
hinanden og hvor hver især har fokus på ikke at hidse sig op men bevare roligt sprog. Medarbejderne formoder desuden, at borger ville reagere på
eksempelvis en vikar, der ikke taler pænt og ordentligt til dem. Ud af 14 besvarelser på socialtilsynets spørgeskema med Smileys tilkendegiver 12
borgere med glad Smiley, at medarbejderne er gode til at lytte og forstå borgeren. En borger giver en mellemfornøjet Smiley. 1 borger svarer ikke.
Dette bekræftes af en borger, der under dialog giver udtryk for, at medarbejderne er søde og har tid til at snakke. På baggrund af ovenstående
fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 4.b

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Tekst og score er overført fra tilsynet den 11.11 2019:

Socialtilsynet vægter, at to enheder har fået opsat en IPG skærm. Socialtilsynet fik de to skærme demonstreret af borgere. Her så socialtilsynet
hvordan borgerne kan orientere sig i hvilke medarbejdere, der møder ind, hvad der er til aftensmad samt se billeder af forskellige begivenheder.
En borger demonstrerede endvidere at teksten kan blive læst højt, hvis man ikke selv kan læse. Socialtilsynet bemærkede endvidere, at der fortsat
er lås på køleskabet, der står i fællesrummet på enheden Kirkeleddet. Medarbejderne oplyser, at de gerne så låsen taget af, men at det er borgerne
selv, som ønsker lås på køleskabet. Borgerne har tidligere erfaring for, at ting til aftensmaden forsvinder. Der er for nyligt indkøbt et ekstra
køleskab til fællesrummet, som står uden lås på. Medarbejderne oplyser, at der på Haragergård er samme ordning med to køleskabe, et med og et
uden lås. Herud over vægter, at medarbejderne fortsat giver udtryk for at der på tilbuddet er fokus på at sikre, at borgerne inddrages i og har
indflydelse på forhold vedrørende dem selv og egen hverdag. Dels afholdes månedlige husmøder på alle tre enheder, hvor emner af fælles
interesse diskuteres. Det kan eksempelvis være menuplanen, forslag til ture og ferier, praktiske forhold omkring fælleslejligheden eller penge til
overs på fælleskonto, hvor fællesskabet beslutter, hvad de skal bruges på. Ved tilsyn i 2018 giver medarbejderne udtryk for, at de er bevidste om
de mekanismer, der kan medføre, at nogle borgere har tendens til at mene det samme som flertallet, hvorfor medarbejderne også afholder
individuelle samtaler med borgerne, for også at få tilkendegivelser frem på denne måde, inden flertallet afgør en beslutning. På baggrund af
ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer at borgerne trives på tilbuddet. Borgerne bor i alle tre bofællesskaber, i selvstændige boformer, hvor medarbejderne er
tilstede på afmålte tidspunkter. Borgerne virker som udgangspunkt trygge i dette, men på Haragergård og Kirkeleddet er der også elementer af, at
mere ressourcestærke borgere agerer som støtte og tryghed for borgere med færre ressourcer.

Hertil vurderer socialtilsynet fortsat, at tilbuddet har fokus på fortsat at understøtte borgernes trivsel samt sundhed, såvel fysisk som
mentalt. Medarbejdere har fokus på eventuelle adfærdsændringer hos borgerne og tilbyder støttende samtaler efter behov. Hertil sikres den
mentale sundhed gennem den pædagogiske praksis, der understøtter borgernes mulighed for et selvstændigt liv med mulighed for social kontakt i
henhold til den enkeltes ønsker og behov. Endeligt vurderer socialtilsynet, at borgerne ledsages efter behov til besøg hos sundhedsinstanser.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet vægter, at medarbejderne vurderer, at borgerne trives på tilbuddet. Medarbejderne give udtryk for, at de har løbende
opmærksomhed på borgernes trivsel.

Medarbejderne tilkendegiver endvidere, at en konkret borger trives i mindre grad, hvilket tilbuddet er i gang med at tage hånd om, så borger
fremadrettet vil få forhold, der i højere gard matcher borgers behov.

Socialtilsynet taler med borgere på alle tre bofællesskaber. Borgerne giver alle udtryk for at trives på tilbuddet og fortæller, at de er glade for
personalet og modtager relevant hjælp og støtte. Borgerne fra Haragergård og Kirkeleddet fortæller endvidere om de regler der findes i
bofællesskabet, og på Kirkeleddet fremhæver borgerne udfordringer med med-beboer, der kan blive gal og høj rystende.

 Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Tekst og score er overført fra tilsynet den 11.11 2019:

Socialtilsynet vægter, at medarbejdere oplyser at de støtter borgerne i deres kontakt til sundhedsvæsenet efter behov. Hertil bemærker
socialtilsynet, at det i en af borgerstikprøverne fremgår for konkret borger, at da borger har svært ved at forstå sammenhænge og se fragmenterne
i samtaler, har borger svært ved at gengive en samtaler. Borger har derfor brug for støtte til f.eks. lægebesøg, hvilket medarbejderne yder.
Borgerne oplyser ved tidligere tilsyn, at de enten selv tager til læge eller andre sundhedsydelser, eller at medarbejderne eller pårørende ledsager
dem. På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 5.c

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tekst og score er overført fra tilsynet den 11.11 2019:

Socialtilsynet vægter, at medarbejdere og ledelse tilkendegiver, at der på tilbuddet er fokus på borgernes sundhed og et sundt liv, såvel fysisk som
mentalt. Eksempelvis fortæller en borger om muligheden for en-til-en samtaler med medarbejderne omkring personlige emner, så som mentale
udfordringer eller kæresteproblematikker. Medarbejderne uddyber, at borgerne støttes til alle facetter af livet. Tilbuddet har desuden tilknyttet en
seksualvejleder og medarbejderne oplyser, at der på tilbuddet ikke er borgere med misbrugsproblematikker. Tilbuddet har fokus på borgere med
risiko for at udvikle demens, men medarbejderne oplyser, at de oplever vanskeligheder i forhold til at få sundhedsvæsenet til at gå ind i
screeninger af borgerne. En medarbejder peger dog på, at der er ny forskning på området, som indtænker den særlige målgruppe der ligger i
udviklingshæmmede med demens. På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogiske praksis med henblik på at forebygge magtanvendelser i mindre grad er tydelig og klar og med
fordel kan gøres mere systematisk. Medarbejderne tilkendegiver at kende reglerne på området og beskriver indsatser i retning af at forebygge brug
af magt, så som at trække sig eller have fokus på, hvordan borgers sindsstemning er, med henblik på at kunne agere ud fra det. Tilbuddet har dog
ikke en systematisk praksis for at arbejde med forebyggelse. Der pågår refleksioner omkring borgers adfærd, herunder overvejelser omkring
årsager til skift i humør. Disse refleksioner drøftes ikke systematisk og der drages således ikke læring ud af dem.

I forlængelse af dette vurdere socialtilsynet, at tilbuddet også skal have større refleksion over alternative løsninger til aflåsning. Aktuelt har
tilbuddet praksis for at håndtere borgers overspisning og adgang til fælles madvarer ved at aflåse køleskab, så borgerne afskæres for denne
mulighed og adgang. Dette er et brud på borgernes selvbestemmelsesret og ikke lovlig praksis. Tilbuddet synes endvidere ikke at have afprøvet
forskellige metoder, med henblik på alternative løsninger.

Endeligt konstaterer socialtilsynet, at tilbuddet fortsat ikke fremsender kopi af magtanvendelsesindberetningerne  til socialtilsynet, om en tilbuddet
ved forrige tilsyn fik opmærksomhedspunkt på at udbedre dette. Socialtilsynet fastholder derfor opmærksomhedspunktet.
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Indikator 6.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet fortsat har lås på køleskabet i fælleslejligheden i bofællesskaberne Kirkeleddet og Haragergård.

Ledelsen oplyser i notatark, fremsendt forud for tilsynet, at tilbuddets afsæt er, at der godt må være et aflåst køleskab på fællesarealet, hvis
tilbuddet sikrer, at borgerne har fri adgang til et køleskab med basisvarer. Tilbuddet har således indkøbt et køleskab til Kirkeleddet, der står ulåst
og hvori der er basisvarer.

Ledelse og medarbejdere oplyser samstemmende, at formålet med det aflåste køleskab generelt er, at det skal sikre mod den situation, hvor få
borgere tager al maden sådan, at andre borgere møder et tomt køleskab. Aflåsningen skal også sikre, at borgere, der ikke er tilmeldt
madordningen, tager maden i køleskabet. Hertil har aflåsningen også til hensigt at sikre, at borgerne ikke får spist for meget mad.

Medarbejdere og ledelse oplyser, at situationen er drøftet med borgere og at borgerne selv peger på løsningen med aflåsning. På Kirkeleddet har
borgerne underskrevet en aftale om denne ordning.

 

Socialtilsynet peger på, at det ikke er lovligt at forhindre borgernes adgang til mad, som borgerne har betalt for. Socialtilsynet anerkender det
svære dilemma, men peger på at omsorgspligten ikke må udøves med baggrund i tvang, og der skal være hjemmel, hvis der skal foretages indgreb
i selvbestemmelsesretten for den enkelte. Dette følger ligeledes af: ”Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
over for voksne, herunder pædagogiske principper” jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 10148 af 14/12 2019 kap 3.

Hertil ser socialtilsynet ikke, at tilbuddet har arbejdet med at finde og afprøve alternative løsninger til aflåsningen. Socialtilsynet udarbejder
opmærksomhedspunkt omkring, at tilbuddet skal finde alternativ løsning.

 

Hertil er følgende overført fra tilsynet den 11.11 2019:

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet ikke har en klar og tydeligt strategi i forhold til at forebygge magtanvendelser. Medarbejderne
udtrykker umiddelbart, at der ikke er en strategi til forebyggelse, men fremkommer dog med flere eksempler på hvorledes de agerer med henblik
på at forebygge episoder, der kan føre til konflikt. Eksempelvis beskriver medarbejderne, hvordan de aflæser borgerne og borgernes humør. Hertil
er der bevidsthed om ikke at stå med ryggen til konkrete borgere, samt at der er frie passager ind og ud af fællesrum. Hvis medarbejdere arbejder
med skarpe knive i køkkenet, er der ligeledes opmærksomhed på hvor borgere befinder sig i rummet.

I forhold til konkret borger, hvor risiko for udad reagerende adfærd er kendt, har tilbuddet udarbejdet en struktureret døgnrytme plan for samme
borger. Socialtilsynet antager, at døgnrytmeplanen har til hensigt at forebygge konflikt skabende adfærd gennem en fast og kendt struktur.

Medarbejderne beskriver desuden hvordan de reflekterer over borgers adfærd, og over hvilke faktorer, der kan være med til at trigge
uhensigtsmæssigt adfærd. Refleksionerne foregår dog ikke systematisk i følge medarbejderne. Endeligt oplyser medarbejderne, at de trækker sig
fra situationer, der kan udløse brug af magt. Eller borger, der kan have problemskabende adfærd opfordres til at trække sig til egen lejlighed.

 

Med vægtning af den manglende afprøvning i forhold til at finde alternative løsninger til aflåsning af køleskabe, sænkes scoren fra middel og
indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad.

Indikator 6.b

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse  1

Bedømmelse af Indikator 6.b
Socialtilsynet vægter, at medarbejdere oplyser, at der siden sidste tilsyn har været 2-3 magtanvendelser på tilbuddet og at medarbejderne har
indberettet disse. Ligeledes ved tilsyn i november 2019 oplyste medarbejderne også om en magtanvendelse, de har indberettet. 

Socialtilsynet kan konstatere, at vi fortsat ikke har modtaget kopi af nogen magtanvendelsesindberetninger, selvom der ved tilsyn i 2019 er
udarbejdet et opmærksomhedspunkt på dette.

Ledelsen oplyser i notatark fremsendt forud for tilsynet, at retningslinjerne for indsendelse af magtanvendelse er overholdt i forhold til
driftskommune og handlekommune. Og at ledelsen er bekendt med at der mangler at blive indsende de sidste magtanvendelser til socialtilsynet.
Under dialog tilkendegiver ledelsen, at det er ledelsen der skal indsende til socialtilsynet og at der vil være skærpet fokus på dette i 2021.

 

Da der ved forrige tilsyn er udarbejdet et opmærksomhedspunkt på dette og da socialtilsynet fortsat ikke har modtaget
magtanvendelsesindberetninger, bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet ikke kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og
følge op.

Scoren sænkes fra middel og indikatoren bedømmes opfyldt i meget lav grad.
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Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Tekst og vurdering er overført fra tilsynet den 11.11 2019:

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder pædagogisk med at forebygge overgreb, dels mellem borgere og dels mellem borgere og
medarbejdere. Tilbuddet har borgere, der kan virke voldsomme for de øvrige borgere. I de tilfælde søger medarbejderne at være på forkant med
situationerne samt skærme borgerne fra hinanden.

Indikator 7.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tekst og score er overført fra tilsynet den 11.11 2019:

Socialtilsynet vægter, at ledelsen og medarbejdere oplyser, at de registrerer, hvis der opstår episoder med vold eller trusler blandt borgerne
og/eller overfor medarbejderne. Socialtilsynet afventer at få en sådan oversigt fremsendt.

I lighed med forebyggende praksis ift. brug af magt, forebygger medarbejderne konfliktfyldte situationer, der kan føre til overgreb ved at trække sig
fra situationen, have bevidsthed på borgernes humør og adfærd samt have opmærksomhed på egen og borgers placering i et rum. Eksempelvis
ikke at stå med ryggen til borgere.
Medarbejderne oplyser, at borgerne kan også opleve konflikter dem imellem, men at udad reagerende adfærd typisk er rettet mod
medarbejderne.
En medarbejder har observeret to borgere fortælle gæster om hvordan "man bare skal løbe over i nabo institutionen" hvis en med-borger bliver
sur eller voldsom.
Af fremsendt borgerdokumentation fremgår at en borger har oplevet at blive franarret penge af nogle fyre. Tilbuddet har herefter lavet en aftale
med borger om, at borger går i banken med en medarbejder og hæver lommepenge.
Ledelsen oplyser, at der er flere borgere som kan opleve en sådan situation og at tilbuddet har fokus på at arbejde forebyggende i forhold til det.
Nogle gange er det dog også personer tæt på borgeren, der franarrer borger penge, så det kan være vanskeligt for tilbuddet at komme tæt nok på
til at forebygge det.
Ledelsen er også bekendt med, at borgerne finder sammen og handler sammen om aftenen, efter medarbejderen er gået hjem. Og at der i de
situationer er borgere, der får betalt mere til fællesskabet end de egentligt har lyst til.
Medarbejderne arbejder dog med problematikken når de bliver bekendt med den.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Organisation og ledelse$eg-print-section-heading-end$

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift.

I lighed med tidligere tilsyn er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en ansvarlig og fagligt kompetent ledelse, der understøtter tilbuddet
fortsatte drift og udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledelse arbejder med en åben og tilgængelig ledelsesstil, blandt andet forankret i selvadministrerende teams.
Ledelsen er tilgængelig og anerkendende i tilgangen til medarbejderne og fungerer som deres sparringspartner.

Socialtilsynet kan dog konstatere, at ledelsen ikke har ageret i forhold til de to opmærksomhedspunkter, tilbuddet fik stillet ved forrige tilsyn. Hertil
ser socialtilsynet at ledelsen ikke har iværksat initiativer der skal øge refleksion over alternative tilgange, til aflåsning af køleskabe og skabe.

Tilbuddet har haft noget personalegennemstrømning siden sidste tilsyn, blandt andet af nyansatte medarbejdere, som er stoppet hurtigt igen. Det
har betydet noget ustabilitet for borgerne og medfører, at tilbuddet har nye medarbejdere, der skal integreres i den daglige praksis.

I forlængelse af dette vurderer socialtilsynet, i lighed med forrige tilsyn, at tilbuddet med fordel kan overveje, om regelmæssig tilbud om
struktureret faglig sparring og/eller supervision kan højne det faglige niveau yderligere. Ledelsen står også overfor udfordringer i forhold til at
sikre, at dokumentationspraksis styrkes på tilbuddet. Et indsatsområde der har haft fokus gennem nogle år og som fortsat har brug for
ledelsesopfølgning.

Slutteligt vurderer socialtilsynet at sygefravær på tilbuddet er på niveau med sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,8

Udviklingspunkter
Tilbuddet med fordel fortsat overveje, om regelmæssig tilbud om struktureret faglig sparring og/eller supervision kan højde det faglige niveau
yderligere.

Kriterium 8
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 8$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at ledelsen har såvel fagfaglige som ledelsesmæssige kompetencer til at drive tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at
ledelsen har en ledelsesstil, der skaber tillid og medansvar, forankret i de selvadministrerende teams. Socialtilsynet konstaterer dog at ledelsen
ikke har fuldt op på opmærksomhedspunkter givet ved forrige tilsyn samt ageret på forhold, som socialtilsynet har peget på som problematiske så
som medarbejdernes kendskab til borgernes bankkoder.

Socialtilsynet vurderer i øvrigt, at ledelsen løbende er til rådighed for vejledning og faglig sparring for medarbejderne. Endvidere vurdere
socialtilsynet, i lighed med tidligere tilsyn, at et regelmæssigt tilbud om struktureret faglig sparring eller ekstern supervision kan kvalificere den
faglige indsats yderligere, da medarbejderne kan står overfor komplekse problemstillinger.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet vægter fortsat, at ledelsen består af leder og stedfortræder, der begge har pædagogfaglige grunduddannelser, diplom i ledelse samt
stor erfaring med såvel målgruppen som ledelse. Ledelsen fremstår som ét ledelsesteam og oplyser ved tidligere tilsyn at det betyder, at opgaver
fordeles efter hvem, der kan varetage en opgave på det konkrete tidspunkt. Medarbejdere kan således henvende sig til den leder, de vurderer
relevant til den konkrete opgave. Ledelsen har endvidere oplyst ved tidligere tilsyn, at ledelsesstilen baseres på selvadministration, hvor de enkelte
team fungerer medledende. 

Medarbejderne har ved tidligere tilsyn givet udtryk for, at samarbejdet med ledelse er godt og at lederne hver især har kompetencer, som
medarbejderne trækker på efter behov. Medarbejderne oplyser, de får god råd og sparring fra ledelsen.

 

Ved forrige tilsyn fik tilbuddet to opmærksomhedspunkter, omhandlende at sikre at reglerne for indberetning af magtanvendelser er kendte at alle
på tilbuddet og at retningslinjerne følges. Og at tilbuddets ledelse har opmærksomhed på hvorledes borgernes økonomi håndteres, sådan at
medarbejderne ikke har kendskab til borgernes private koder. Hertil fik tilbuddet også en række udviklingspunkter.

Socialtilsynet kan ved det tilsyn konstatere, at ledelsen ikke har arbejdet med opmærksomhedspunkterne fra forrige tilsyn. Også ved indeværende
tilsyn er der magtanvendelser, der ikke er indberettet til socialtilsynet. Og på trods af tydelig henvisning til vejledende material, har ledelsen ikke
ageret på det forhold, at medarbejderne har ulovligt kendskab til borgernes private koder.

Hertil konstaterer socialtilsynet, at ledelsen ikke har taget initiativer til at arbejde hen mod alternative løsninger i forhold til aflåsning af køleskab,
eller sikret at der pædagogisk arbejds med, at borgerne har den fulde forståelse af, hvad et informeret samtykke betyder.

Socialtilsynet vægter endvidere, at socialtilsynet kan konstatere, at medarbejderne benytter dele af borgernes fælleslejlighed som serviceareal, jf.
tema 7. Brug af fælleslejligheder har tidligere været drøftet med ledelsen, som er bekendt med at fælleslejlighederne ikke kan benyttes til dette
formål.

 

På baggrund af denne mangelfulde opfølgning på opmærksomheds- og udviklingspunkter fra forrige tilsyn, sænkes scoren fra meget høj og
indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

Indikator 8.b

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 8.b
Socialtilsynet vægter at medarbejderne bekræfter, at de ikke modtager fast ekstern supervision.

I notatark fremsendt i forbindelses med tilsynet oplyser ledelsen, at der på teammøder og temadag foregår sparring, både mellem kollegaer og
med deltagelse af ledelse.
Og at tilbuddet anvender sagssupervision, når opgaverne taler for det.

Ledelsen oplyse endvidere at tilbuddet har et tæt samarbejde med oligofreniteamet, og jævnligt rejser sager i VISO regi. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad.

Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Ledelse og medarbejdere giver udtryk for at tilbuddet fortsat er præget af
organisationsændringerne sidste år. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet evaluerer på hvordan organiseringen tager sig ud på den mest
hensigtsmæssige måde og at der aktuelt er planer om at medarbejderne igen primært er tilknyttet til ét bofællesskab.

Socialtilsynet bemærker endvidere at der er et fald i tilbuddets normering, hvilket ledelsen forklarer med faldende antal borgere, i det tilbuddet har
vanskeligt ved at få genbesat tomme pladser.

Slutteligt vurderer socialtilsynet at tilbuddet har haft noget vikarforbrug samt har en høj personalegennemstrømning. Det betyder, at borgerne har
skulle forholde sig til skiftende medarbejdere gennem de sidste par måneder.
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Indikator 9.a

Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Af den fremsendet oversigt over medarbejdere fremgår, at der er ansat otte medarbejdere på tilbuddet, der tilsammen dækker 7,11 fuldtidsstilling.
Medarbejderen er fordelt med fem pædagoger og tre medhjælpere. I oktober 2020 fremsender ledelsen en opgørelse over ansatte, der viser der er
ansat 9 medarbejdere i 7,14 fuldtidsstilling.

Socialtilsynet har bedt om at få fremsendt grundplan for tilbuddet. Her af ses, at planen tager udgangspunkt i 10 ansatte. Ledelsen oplyser, at
grundplanerne er ved at blive ændret. 

 

Ved forrige tilsyn oplyste ledelsen, at der var tilknytte 9,3 fuldtidsstillinger til tilbuddet. Socialtilsynet kan således konstatere, at der er sket et fald i
tilbuddets normering. Og at normeringen ikke stemmer overens med den, der er opgivet på Tilbudsportalen, hvor der angives 12,06
fuldtidsstillinger i borgerrettet funktion.

Ledelsen uddyber under dialogen at normeringen er udfordret af tomme lejligheder på tilbudet, hvilket skyldes, at når der flytter borgere fra
tilbuddet, kommer der ikke nye borgere til, da der ikke er borgere, der matcher målgruppen.

 

Af den fremsendte medarbejderliste fremgår, at der gennem de sidste syv måneder (januar - juli 2020) har været måneder med både forhøjet
vikarforbrug, samt måneder med lavt vikarforbrug. I gennemsnit giver det et vikarforbrug på 1,44 stilling for perioden, hvilket socialtilsynet
umiddelbart vurderer højt i forhold til grundnormeringen på 9 medarbejdere.

 

Medarbejderne oplyser, at de siden uge 47-2019 har været organiseret på den måde, at alle medarbejdere er tilknyttet alle tre bofællesskaber,
men primært tilknyttet to af dem. Medarbejderne har mødeplaner i 6-ugers rul og arbejder eksempelvis tre uger i et bofællesskab og to uger i et
andet.

Tilbuddet har kontaktpersons ordning og den enkelte medarbejder kan være kontaktperson for borgere i alle tre bofællesskaber. Og alle borgere
har en ugentlig hjemmedag.

Medarbejderne oplyser, at organiseringen skal evalueres senere samme dag.

Ledelsen oplyser under dialog at tilbudet arbejder med at ændre organiseringen således, at medarbejderne fremadrette primært er tilknyttet ét
bofællesskab for at opnå en større fordybelse.

 

Medarbejderne oplyser, at i bofællesskaberne Haragergård og Kirkeledet er der medarbejdere dagligt i tidsrummet kl. 8.00 - 20.00. Af den
fremsendte grundplan ses, at bofælleskaberne har medarbejdere dagligt med overlap midt på dagen, hvor der kan være flere medarbejdere
samtidigt.

I Hestehaven kommer medarbejderne tre gange om ugen (mandag, onsdag og torsdag) cirka kl. 14.00 - 20.00, og laver blandt andet mad med
borgerne.

 

Adspurgt om der er medarbejdere nok på tilbuddet i forhold til borgernes behov tilkendegiver medarbejderne, at de i en længere periode har
været underbemandet og har derfor ikke oplevet at være ressourcer nok i forhold til borgernes behov. Af grundplanen ses, at tilbuddet har en
vakant stilling.

 

Endvidere fortæller medarbejderne at ikke alle medarbejdere deltager i teammøder. Det afhænger af ansættelsesgraden, om den enkelte
medarbejder deltager. Ledelsen uddyber, at medarbejdere på 20 - 23 timer ikke deltager i teammøder, eller deltager kun hver 2. uge. På den
fremsendte liste er en medarbejder på 23 timer, hvor resten er på 30 timer - 37 timer.

 

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.   BITTEN - JEG ER I TVIVL OM DET BØR VÆRE MIDDEL GRAD? FX: Med vægt på at
tilbuddet har haft flere vakante stillinger og deraf ustabilitet for borgerne sænkes scoren fra høj og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.
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Indikator 9.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.b
Ledelsen oplyser ved indeværende tilsyn, at tilbuddet fortsat er præget af den omorganisering tilbuddet har været igennem i 2019, hvor dele af de
tidligere ydelser blev skilt fra. Dette betød at nogle medarbejdere fremadrette kun er tilknytte hjemmevejledning i forhold til udeboende borgere
mens andre medarbejdere valgte at stoppe.

 

Ledelsen fortæller, at fem medarbejdere er stoppet det sidste år, hvoraf 3 medarbejdere er flyttede med til hjemmevejledning og to medarbejdere
er stoppet.

Ledelsen uddyber, at der har været udskiftninger i perioden, hvor der blandt andet har været kontraktstillinger, samt to medarbejdere, der hurtigt
stoppede igen efter ansættelse.

Ledelsen oplyser, der har været ændringer i seks stilligner det sidste år, hvoraf de tre er overgået til hjemmevejledningen, således at der kun har
været personalegennemstrømning i tre stillinger.

 

Medarbejderne peger ligeledes på sammenlægningen som årsag til personalegennemstrømningen samt på udfordringer i Kirkeleddet med borger,
der er udadreagerende.

 

Socialtilsynet har ikke modtaget opdaterede tal for personalegennemstrømning. På baggrund af ledelse og medarbejderes udtalelser vurderer
socialtilsynet, at tilbuddet har haft en høj personalegennemstrømning det sidste år og fastholder bedømmelsen.

Indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad.

Indikator 9.c

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddet har  fremsendt opgørelse over sygefravær på tilbuddet i perioden august - december 2019 samt januar - juli 2020.

Her af fremgår det, at der i august - december 2019 har været et gennemsnitligt sygefravær på 0,46 sygefraværsdag pr. måned, hvilket svarer til
5,54 sygefraværsdage pr. medarbejder om året. I perioden januar - juli 2020 er sygefravær steget til 1,26 sygefraværsdag i gennemsnit pr.
medarbejder pr. måned, hvilket svarer til sygefravær på 15,15 sygefraværsdage om året.

Medarbejderne tilkendegiver under interview om, at de oplever et lavt sygefravær på tilbuddet.

 

Socialtilsynet vurderer, at sygefraværet i gennemsnit ligger på niveau med sammenlignelige tilbud i perioden august 2019 - juli 2020, dog med
opad gående tendens i 2020.

På baggrund af at sygefraværet ligger på middel niveau, hæves scoren fra lav og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Kompetencer$eg-print-section-heading-end$

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold
til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg
hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på,
hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et
vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på
borgernes retssikkerhed.

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddets samlede medarbejdergruppe har relevante kompetencer og erfaring med målgruppen.

Det vurderes fortsat, at tilbuddet yder en indsats i forhold til at understøtte borgernes selvstændighed, samt trivsel og udvikling, hvor der er
potentiale for det. Hertil er det fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med fordel kan fortsætte arbejdet med at kvalificere kompetencerne på
tilbuddet i forhold til at styrke dokumentationspraksis på tilbuddet.

I lighed med tidligere tilsyn vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har en ulovlig praksis i at medarbejderne er bekendt med borgernes private koder
til bankkort og NemID. Tilbuddet skal have fokus på at udvikle en praksis, hvor borgerne modtager støtte til egen økonomi, uden at medarbejderne
har kendskab til borgernes koder til NemID og bankkort. På samme vis bør tilbuddet styrke nysgerrigheden på, hvordan den pædagogiske praksis
kan træde i stedet for løsninger, hvor køleskabe og skabe aflåses.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,5

Opmærksomhedspunkter
Ledelsen bør finde alternative løsninger, der sikrer at borgerne får støtte til økonomi uden at medarbejderne kender borgernes private koder.

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynet vurdering, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder.
Borgerne mødes med respekt og anerkendelse og borgerne giver udtryk for at de får relevant støtte og vejledning af medarbejderne.

Socialtilsynet bemærker, som ved forrige tilsyn, at tilbuddet fortsat har en praksis i forhold til at støtte borgerne med deres økonomi, der
indebærer at medarbejderne er bekendte med borgernes private koder.

Medarbejder oplyser, at de arbejder hen mod en selvstændiggørelse omkring håndtering af NemID og bankkort.

Socialtilsynet finder det problematisk i forhold til at respektere borgernes retssikkerhed, at støtte til økonomi fortsat indebærer at medarbejder
kender borgernes bankkoder, da det er en ikke lovlig praksis. Tilbuddet bør finde en alternativ løsning.

Generelt finder socialtilsynet at tilbuddet vil styrke indsatsen ved at sikre en praksis, hvor tilbuddet benytter løsninger, der omgår muligheden af at
aflåse eller som her at kende borgernes private koder.
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Indikator 10.a

Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet ved forrige tilsyn oplyser, at medarbejdergruppen efter organisationsændringen er en samlet gruppe, hvor
medarbejderne som udgangspunkt har viden omkring alle borgere i de tre bofællesskaber.

Ved indeværende tilsyn oplyser medarbejderne, at de ikke har indgående kendskab til alle borgerne, men som udgangspunkt skal medarbejderne
læse alle VISO rapporter. Hertil skal man have kendskab til de borgere, medarbejderen er kontaktperson for. Og medarbejderne er altid forpligtet
til at informere kollegaer, når man får viden om en borger.

Medarbejderne fortæller , at de primært deler viden om borgerne på personalemøder og via skriftlig dokumentation. I forhold til nyansatte og
vikarer formidles viden om borgerne også gennem døgnrytmeplaner, som liggende på alle borgere.

 

Af den fremsendte oversigt over medarbejdere fremgår, at der på tilbuddet er to pædagoger med neuropædagogisk uddannelse og en
medarbejder er uddannet sexualvejleder.

Medarbejderne giver under interview udtryk for at der er et par kollegaer, som har neuropædagogisk uddannelse, men det kniber med at bruge
det i dagligdagen. Der er dog planer om at medarbejderne skal arbejde på tværs også med et andet tilbud, Ahornparken. Det er dog ikke sat i gang
endnu.
Adspurgt til autismepædagogik oplyser medarbejderne, at en kollega har en autismeuddannelse. Og at medarbejderne generelt arbejder med
struktur og visualisering i forhold til borgere, som har autismespektrumforstyrrelser. 

Ledelsen oplyser under dialogen, at tilbuddet fortsat har fokus på yderligere specialisering indenfor autismespektrumforstyrrelser og
implementering af den neuropædagogiske tænkning, men at der ikke er igangsat konkrete kurser i år, blandt andet  grundet situationen med
covid-19.

I forbindelse med forrige tilsyn oplyste ledelsen, at der i det forløbne år ikke har været fokus på efteruddannelse af medarbejdere, men på at få
indsatserne omkring borgerne til at fungere. Socialtilsynet konstaterer, at dette også er gældende for indeværende år.

 

Da der således over tid ikke har været fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer sænkes scoren fra høj og indikatoren bedømmes i
middel grad opfyldt
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Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 10.b
Socialtilsynet vægter, at medarbejderne under interview giver udtryk for at have en tilgang til borgerne, der tager udgangspunkt i en anerkendelse
af og respekt for borgerne. Hertil vægter det, at denne tilgang også kommer til udtryk i borgernes feed back til tilbuddet under socialtilsynets dialog
med borgerne.

 

Hertil bemærker socialtilsynet, at borger oplyser om, at borger får hjælp til at administrer sit slik ved at få det låst inde i et skab i fælleslejligheden.
Adspurgt til dette oplyser ledelsen, at de er bekendt med, at tilbuddet ikke kan låse borgerne slik inde. Ledelsen uddyber, at det er en
igangværende proces at finde alternative løsninger til aflåsning.

Socialtilsynet spørger endvidere ind til praksis for, hvordan tilbuddet støtter borgerne i forhold til egen økonomi, herunder hævekort.
Medarbejderne oplyser, at de i flere tilfælde kender borgernes private koder til bankkortene, men at der pågår en pædagogisk proces med at
hjælpe borgerne til at huske og administrere eget bankkort. Målet er at gøre borgerne fortrolige med koderne, så borger selv kan administrere
dette. Hertil oplyser ledelsen, at mange pårørende har valgt at tage over og støtte deres pårørende. Og der er flere borgere, der har økonomiske
værger.

Forud for tilsynet oplyser ledelsen i notatark, at tilbuddet løbende har forholdt myndighed problematikken. Der er endnu ikke fundet en model
med afsæt i borgernes kognitive forudsætninger. Og der arbejdes konkret med at finde bæredygtige metoder med den enkelte borger.

Socialtilsynet peger fortsat på at tilbuddet ikke overholder gældende regler omkring at borgenes koder til NemID og bankkort er strengt personlige
og ikke må deles med andre, herunder medarbejdere på et bosted. Socialtilsynet henviser til at tilbuddet finder en løsning, eventuelt i samarbejde
med borgernes banker. Endvidere henvises fortsat til Socialstyrelsens udgivelse: "Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring
m.v. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne" samt pjecen "Pjece om håndtering af borgernes økonomi".

 

Socialtilsynet har ikke haft mulighed for at observere samspil mellem borgere og medarbejder ved dette tilsyn men vægter, at socialtilsynet ved
forrige tilsyn observerede samspil mellem en borger og medarbejdere på de tre enheder. Socialtilsynet observerede at kommunikationen var
anerkendende og der blev talt ud fra den enkelte borgers forudsætninger, hvor kommunikationen bærer præg af kendskab til borgeren.

 

På baggrund af ovenstående, og med vægt på, at tilbuddet fortsat ikke har fundet og/eller afprøvet løsninger, der sikrer borgernes retssikkerhed i
forhold til at koder til NemID og bankkort er personlige, sænkes scoren fra middel og indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske
rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets fysiske rammer danner en hensigtsmæssig ramme om den faglige indsats, der finder sted på tilbuddet.
Borgerne har egne private lejligheder, der er indrettet ud fra individuelle behov, interesser og ønsker og rummer køkken, bad og udeareal og giver
den enkelte borger mulighed for at trække sig ved behov for privatliv. Lejlighederne ligger alle i nærhed af bofællesskabernes fælleslejligheder.

Alle bofællesskaber har en fælleslejlighed, Haragergård har to, hvor medarbejderne træffes og hvor der er mulighed for socialt samvær såvel inde
som ude. Alle enhederne har tilbud om fælles spisning og andre aktiviteter i fælleslejlighederne, hvilket giver borgerne mulighed for at danne
relationer samt udvikle sociale kompetencer og almindelig daglig levevis træning. 

Socialtilsynet konstaterer ved indeværende tilsyn, at medarbejderne også benytter fælleslejlighederne til aktiviteter, der normalt udføres på
servicearealer. Eksempelvis foregår mødeaktivitet og daglig, skriftlig dokumentation i fælleslejlighederne såvel som medarbejder benytter toilettet i
fælleslejligheder. Dette er ikke i overensstemmelse med borgerne rettigheder, da det er borgerne der afholder den fulde udgift til
fælleslejlighederne. Socialtilsynet har udarbejdet et opmærksomhedspunkt på at bringe disse forhold i orden.  

Slutteligt kan socialtilsynet konstatere, at tilbuddet fortsat har tomme lejligheder. Ved årsskiftet 20/21 forventer tilbudet at have i alt fem tomme
lejligheder.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer understøtter  den pædagogiske praksis, der finder sted på tilbuddet.

Alle borgere har selvstændige lejligheder med have eller terrasse, hvor borgerne har mulighed for dels privatliv og dels samvær med gæster. Alle
lejligheder ligger i nærheden af fælleslejligheden, hvor borgerne kan træffe medarbejderne i aftalte tidsrum.

Lejlighederne er indrettet ud fra de interesser og ønsker borgerne har og danner en ramme om de pædagogiske aktiviteter der finder sted på
tilbuddet, såsom madlavning og socialt samvær. Ydermere vurderes det, at bofællesskaberne i tilbuddet har god beliggenhed i forhold til offentlig
transport og indkøbsmuligheder.

Socialtilsynet konstatere dog at fælleslejlighederne, som borgerne betaler udgiften til, også benyttes af medarbejderne til aktiviteter, der normalt
udføres fra servicearealer. Det drejer sig om dokumentation og mødevirksomhed, samt at toiletterne i fælleslejlighederne benyttes af
medarbejderne.

Endvidere konstaterer socialtilsynet, at tilbuddet fortsat har ledige lejligheder. Ved indeværende tilsyn oplyser ledelsen, at man til årsskiftet 20/21
forventer at have i alt fem tomme lejligheder, fordelt med en på Haragergård, to på Kirkeleddet og to i Hestehaven. Ved sidste tilsyn oplyste
ledelsen at to af disse lejligheder har stået tomme i henholdsvis tre og syv år. Ledelsen oplyser, at der er sagt nej til borgere, der ikke har passet ind
i målgruppen, og der er ikke relevante borgere på venteliste. De tomme lejligheder udgør en udfordring for tilbuddet, som der skal være dialog
med kommune omkring. Ved forrige tilsyn pegede medarbejderne på, at det er vanskeligt at finde borgere til boligerne, da tilbuddet er uden
nattevagt.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Socialtilsynet vægter, at også ved indeværende tilsyn giver borgere, som socialtilsynet taler med, udtryk for at trives med de fysiske rammer på
tilbuddet.

Dette understøttes af ledelse og medarbejderes udtalelse på tilsynet, der dog også peger på en konkret borger, der trives i mindre grad, men hvor
processen med en flytning til mere relevante rammer er sat igang.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Socialtilsynet vægter, at alle borgere har egen lejlighed med køkken og bad samt udgang til privat terrasse / have. Alle lejligheder ligger i
boligbyggeri i forlængelse af almene boliger. Hertil er der i alle tre bofællesskaber en fælleslejlighed til borgerne, med plads inde og ude til
borgernes sociale samvær. Ligeledes forefindes der mulighed for at få vasket tøj i fælleslejligheden.

Borgerne beskriver, at de samles i fælleslejligheden, for Kirkeleddet og Haragergård er det dagligt, mens det for Hestehaven sker et par gange om
ugen. Borgerne samles til samvær med medarbejderne og til fællesspisning.

I to af enhederne er der opsat IBG-skærm. Det tredje bofællesskab, Hestehaven, er mindre og ledelsen vurderer ikke at det er relevant med en IBG-
skærm her.

I det ene bofællesskab får socialtilsynet fremvist brug af IBG-skærmen af to borgere, herunder eksempel på madplan og billeder fra begivenheder.

Borgerne fortæller, at fælleslejlighederne aflåses når medarbejderne ikke er der. Medarbejderne uddyber, at alle borgere har nøgler til
fælleslejlighederne og kan låse sig derind. I Hestehaven får socialtilsynet fremvist fælleslejligheden af en borger, der låser op dertil.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet får ved indeværende tilsyn ikke fremvist borgernes lejligheder, grundet forholdsregler i forhold til covid-19. Ved forrige tilsyn fik
socialtilsynet fremvist i alt fire boliger, en fra Haragergård, en fra Kirkeleddet og to i Hestehaven. Borgernes boliger fremstod her individuelt
indrettet ud fra den enkelte borgers personlighed, interesser og smag.

Socialtilsynet får ved indeværende tilsyn fremvist fire fælleslejligheder i de tre bofællesskaber. To af disse på Haragergård.

Disse fremstår også forskellige i stil og indretning, i henhold til den gruppe af borgere, der anvender det enkelte fællesrum. Fælles er at
indretningen er hjemlig og hyggelig og der er plads til samvær såvel inde som ude. I Hestehaven bemærker socialtilsynet dog, at haven der er
tilknyttet fælleslejligheden fremstår meget tilgroet. Udefra ligner haven en forladt matrikel, der ikke har været i brug denne sommer. Borger
oplyser, at borgerne overvejer at ansætte en havemand, så de kan få klippet hækken osv.

Socialtilsynet kan konstatere, at der i de to fælleslejligheder på Haragergård og i fælleslejligheden på Kirkeleddet er etableret en arbejdsstation med
en personale computer. Medarbejder og borgerne oplyser, at computeren udelukkende er til brug for medarbejderne. På Kirkeleddet observerede
socialtilsynet en medarbejder, der arbejdede på computeren under besøget.

Kun i Hestehaven er der ikke etableret en arbejdsstation. Borger fremviser, at medarbejder her har en mindre bærbar computer, som ligger på en
stol.

Hertil konstaterer socialtilsynet, at toiletter i de to fælleslejligheder på Haragergård og på Kirkeleddet omtales som personaletoilet. Borgerne
bekræfter, at de kan vaske tøj og vaske hænder der, men at de ikke benytter toilettet. Borgere i såvel Haragergård som Kirkeleddet oplyser
endvidere, at medarbejderne afholder møder i fælleslejlighederne og at borger i det tidsrum er afskåret adgangen til lejligheden. På Haragergård
beskrev borgerne hvordan disse møder foregik efter en fast kadence hver 2. uge.

Såvel ledelse som medarbejdere oplyser, at borgerne har den fulde udgift til alle fire fælleslejligheder. Socialtilsynet henleder i den forbindelse
opmærksomhed på, at medarbejder ikke kan inddrage dele af fælleslejlighederne til aktiviteter, der normalt henhører under servicearealer, når
borgerne varetager den fulde betaling af lejlighederne. Dette er tidligere drøftet med tilbuddet, som derfor er bekendt med det.

Ledelsen har tidligere oplyst, at tilbuddet har et lokale på det lokale jobcenter til rådighed til  personalemøder. Og at møder i fælleslejligheden
typisk er efter forudgående aftale med borgerne og til møder med pårørende. Og nogle gange har borgerne lavet aftaler med hinanden om at låne
fælleslejligheden til private arrangementer.

Forud for fremsendelse af rapporten afholder tilbuddet og socialtilsynet et samarbejdsmøde. Her oplyser ledelsen, at hensigten er at
medarbejderne skal dokumentere og afholde møder på lokale på jobcentret. Hertil er tilbuddet i gang med at anskaffe IPads til medarbejderne, så
daglig dokumentation fremadrettet foregår samme med borgerne. Medarbejderne skal således ikke dokumentere ved arbejdsstationer i
fælleslejligheden. Endvidere redegjorde ledelsen ved mødet for, hvordan medarbejderne har mulighed for at benytte toilet andre steder end i
fælleslejligheden.

 

På baggrund af at socialtilsynet har konstateret, at medarbejderne benytter borgernes fællesareal til aktiviteter, der normalt henhører under
servicearealer, men med vægt på at ledelsen har redegjort for, hvordan indsatsen fremadrettet tilrettelægges, så medarbejderne ikke benytter
borgernes fælleslejlighed til aktiviteter, der normalt hører til på servicearealer, sænkes scoren fra meget høj og indikatoren bedømmes opfyldt i
middel grad. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Økonomi$eg-print-section-heading-end$

Økonomi

Økonomi

Økonomi behandles ved et fremtidigt tilsyn.

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Økonomi behandles ved et fremtidigt tilsyn.

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Økonomi behandles ved et fremtidigt tilsyn.

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Økonomi behandles ved et fremtidigt tilsyn.

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Oplysningsskema
Notatark til opfølgning på udviklings- og opmærksomhedspunkter fra forrige tilsyn
Oversigt borgere, medarbejdere, vikarer og ledelse

Lejekontrakt borger Kirkeleddet
Lejekontrakt borger Haragergård

Opfølgning VUM, borger Hestehaven
Opfølgning på VUM 2020, borger Hestehaven
Indsatsplan, borger Hestehaven
Dagbogsnotater, borger Hestehaven
Døgnrytmeplan, borger Hestehaven

Opfølgning VUM, borger Haragergård
Indsatsplan, borger Haragergård
Dagbogsnotater, borger Haragergård

Opfølgning VUM, borger Kirkeleddet
Oplæg handleplansmøde, borger Kirkeleddet
Indsatsplan, borger Kirkeleddet
Døgnrytmeplan, borger Kirkeleddet
Dagbogsnotater, borger Kirkeleddet

Oversigt over sygefravær august - december 2019
Oversigt over sygefravær januar - juli 2020
Grundplan for tilbuddet
Arbejdsplan for uge 37

$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Tre borgere fra Haragergår, bofællesskab 1, der har boet på tilbuddet i henholdsvis 2, 8 og 25 år
To borgere fra Kirkeleddet
Hertil fremviser en borger fra Hestehaven fælleslejligheden

Medarbejder, uddannet pædagog, ansat siden 2004
Medarbejder, pædagogmedhjælper, ansat siden 2013

Virksomhedsleder Kirsten Poulsen, pædagog, diplom i ledelse
Afdelingsleder / Stedfortræder Jette Bendtsen, pædagog, diplom i ledelse

$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Socialtilsynet fik fremvist de fire fælleslejligheder, to på Haragergård, og en på henholdsvis Kirkeleddet og Hestehaven.
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