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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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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Botilbuddet Gydehøj

Hovedadresse Gydevej 15
3230 Græsted

Kontaktoplysninger Tlf.: 72499970
E-mail: ahjen@gribskov.dk
Hjemmeside: http://www.kobbel-husene.gribskov.dk

Tilbudsleder Anette Jensen

CVR-nr. 29188440

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Længerevarende botilbud, § 108
Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Pladser i alt 30

Målgrupper Demens
Hjerneskade, medfødt
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Henriette Aase Kær Phillipsen
René Lykke Jensen

Tilsynsbesøg 19-03-2021 09:00, Uanmeldt, Botilbuddet Gydehøj
01-02-2021 08:30, Anmeldt, Botilbuddet Gydehøj

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Botilbuddet Gydehøj 20 Længerevarende botilbud, § 108

10 Aktivitets- og samværstilbud, § 104
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Socialtilsynet har afholdt driftsorienteret tilsyn med Botilbuddet Gydehøj. Socialtilsynet har været på fysisk besøg den 1. februar 2021 samt afholdt
virtuelt tilsyn den 5. februar 2021, hvor socialtilsynet har haft dialog med medarbejdere, teamleder og Centerchef for Sociale Indsatser. Her ud over
har socialtilsynet været på uanmeldt tilsynsbesøg den 19. marts 2021, hvor der ligeledes har været dialog med medarbejdere og teamleder. Endelig
er der afholdt dialogmøde med tilbuddets ledelse og driftsherre, den 14. april 2021.

 

Botilbuddet Gydehøj er et tilbud med 20 botilbuds pladser etableret efter SEL §108 samt 10 pladser i særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud efter
SEL § 104. Målgruppen omfatter voksne borgere fra 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og med kognitiv funktionsnedsættelse.

Borgerperspektivet er inddraget ved observation af borgere samt samspil borgere og medarbejdere imellem, både på tilsynsbesøget den 1. februar
2021 samt ved besøget den 19. marts 2021.

Til grund for vurderinger ligger også dokumentanalyse af materiale fremsendt i forbindelse med tilsynet, hvilket tilsammen udgør grundlaget for
dette tilsyn.

 

Det er socialtilsynets samlede konklusion at tilbuddet aktuelt står i nogle alvorlige kvalitetsmæssige udfordringer. En række af disse kvalitetsmangler
rækker tilbage i tid, og har nu en varighed og karakter, som betyder, at socialtilsynet har afholdt dialogmøde med tilbuddets ledelse og driftsherre.
Såvel tilbuddets ledelse samt driftsherre er enige med socialtilsynet i en række af de konstaterede kvalitetsmangler, og har på socialtilsynets
anmodning, revideret den fremlagte handleplan.

Socialtilsynet har ved to tidligere tilsyn vurderet, at tilbuddet var på vej til at styrke det faglige niveau på tilbuddet, blandt andet igennem
kompetenceudvikling og styrkelse af samarbejdet internt på tilbuddet. Ved indeværende tilsyn, kan socialtilsynet imidlertid konstatere, at denne
kompetenceudvikling ikke er slået igennem, til dels grundet den høje personalegennemstrømning, som tilbuddet fortsat er præget af, og dels pågår
der aktuelt et mindre samarbejde de fire teams imellem på tilbuddet, til dels på grund af covid-19.

Tilbuddet har desuden oplevet et pludseligt skift i ledelse i slutningen af 2020, og tilbuddet har aktuelt en fastansat afdelingsleder samt en
konstitueret afdelingsleder og en konstitueret virksomhedsleder. Begge er konstitueret frem til den 1. juni 2021. 

Medarbejderne er positivt stemt overfor den konstituerede ledelse, om end ledelsens planer for tilbuddets fremtidige udvikling og drift ikke på
tilsynstidspunktet er helt præcent for medarbejderne.

Tilbuddet er aktuelt udfordret af, at der gennem tiden har været en skæv fordeling af ressourcer på tilbuddet. Den samlede ledelse har prioriteret at
rette op på dette, sådan at ressourcerne i de enkelte teams i højere grad modsvarer de udfordringer, som borgerne i det pågældende teams har.

Herudover skal tilbuddet arbejde med at tydeliggøre et fælles fagligt fundament. Aktuelt vurderer socialtilsynet, at den pædagogiske praksis tager
udgangspunkt i medarbejdernes individuelle kompetencer, og i mindre grad et fælles fagligt grundlag.

Derudover er det socialtilsynets vurdering, at medarbejdernes samlede kompetencer kun i lav grad matcher borgernes behov, og særligt ses
mangler ift. borgere med psykiatriske overbygninger.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har en anerkendende og omsorgsfuld tilgang til borgerne. Samtidig vurderer socialtilsynet, at
medarbejderne bør støttes til at styrke deres faglige refleksionsniveau, herunder blandt andet øge bevidstheden omkring borgernes selv- og
medbestemmelse, samt baggrunden for reglerne på magtanvendelsesområdet. Eksempelvis udtrykker medarbejderne at de arbejder med af
forebygge overgreb i tilbuddet imellem borgerne, men at medarbejderne ikke er fuldt bevidste om alle episoder.

Det er socialtilsynets vurdering, at borgernes trivsel er påvirket af den fortsat høje personalegennemstrømning og høje sygefravær, der har været
kendetegnende for tilbuddet over længere tid. Der er aktuelt et højt vikarforbrug dels med baggrund i covid-19 udbrud, og tillige tilkendegives det,
at der mangler et fælles fagligt fundament. Alt dette vurderer socialtilsynet, påvirker borgernes trivsel og udvikling, idet den manglende stabilitet
betyder manglende struktur og kontinuitet for borgerne, der i nogle tilfælde reagerer med råb og udad reagerende adfærd.

Tillige indgår det i socialtilsynets vurdering af borgernes trivsel og udvikling, at tilbuddet kun i lav grad formår at benytte borgerens potentiale og
ressourcer i forhold til deres dagtilbud, og at der er eksempler på borgere, som ikke trives med deres dagtilbud. 

Borgergruppen er fortsat udfordret af vanskeligheder i forhold til at give tydelig udtryk for egne ønsker og behov, hvorfor medarbejderne i flere
tilfælde tolker på borgernes signal med henblik på at imødekomme den enkelte borger. Henset til den høje personalegennemstrømning, kan
socialtilsynet konstatere, at borgerne i høj grad mødes af nyansatte medarbejdere, der følgelig ikke har indgående kendskab til den enkelte borgers
sprog og særegen. Derudover eksisterer der endnu ikke et fælles fagligt fundament, hvilket betyder, at borgerne i høj grad mødes ud fra
medarbejdernes individuelle skøn og kompetencer.

Tilbuddet har fremsendt en handleplan for genopretningen af kvaliteten, som vil danne afsæt for socialtilsynets drøftelse med tilbuddets ledelse og
driftsherre. På socialtilsynets foranledning har ledelsen senest revideret handleplanen april 2021. 

Det fremgår af tilbuddets fremsendte handleplan, at der planlægges med afholdelse af 2 temadage og teammøder i juni 2021, hvor der skal
fokuseres på afdækning og drøftelse af relevante faglige tilgange og metoder til de enkelte borgere. På disse temadage skal der ligeledes være fokus
på opbygning af arbejdsfællesskaber og samarbejde. Til juni forventes det, at der vil være udarbejdet en skabelon til afholdelse af teammøderne, så
det sikres at 1-2 borgere vil blive gennemgået hver gang. I maj 2021 vil der ske gennemgang af borgernes indsatsplaner og ledelsen yde støtte til
medarbejderne i forhold til "oversættelse" af fagbegreber til konkret praksis. På teammøderne vil der også ske afdækning af, hvorvidt borgerne
kunne have gavn af velfærdsteknologiske løsninger. I forhold til dokumentation vil der i maj 2021 blive udfyldt skema for borgere uden evne til
kommunikation, som vil blive placeret i dokumentationssystemet Nexus. I 3. kvartal 2021 vil Nexus indgå på temadag og møder.

Endelig fremgår det af den fremsendte handleplan, at stillingen som virksomhedsleder er slået op, og det fremgår desuden, at der til august 2021 vil
foreligge ny introplan for nye medarbejdere.

Socialtilsynet vil følge udviklingen på Gydehøj tæt, herunder hvorvidt og hvordan de fremlagte initiativer bliver implementeret. 
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Sluttelig konkluderer socialtilsynet, blandt andet på baggrund af dialogmøde 14. april 2021 med den samlede ledelse for tilbuddet, at ledelsen har
overtaget et tilbud med lavt fagligt niveau, høj personalegennemstrømning, kompleks målgruppe, samt et tilbud som gennem seneste 9 år stort set
har haft store problemer. Socialtilsynet er bekymret for at tilbuddets foreløbige virke vil gentage sig. Socialtilsynet er bekymret for om det er muligt,
at borgernes behov og trivsel fremtidigt kan løftes tilstrækkeligt. Den samlede ledelse og socialtilsynet er enige i, at det vil tage lang tid før kvaliteten
løftes betragteligt og socialtilsynet vil følge processen tæt for at sikre, at tilbuddet formår at bevæge sig mod højere kvalitet til borgerne.   

 

På tidspunktet for tilsynets gennemførsel har Socialtilsyn Hovedstaden ikke modtaget budgetoplysninger i overensstemmelse med bekendtgørelse
om socialtilsyn §§ 17 og 18. Socialtilsyn Hovedstaden er i foråret 2021 i dialog med tilbud og driftsherre, med henblik på at få tilvejebragt budget-
og økonomioplysninger i henhold til gældende regler for området og i overensstemmelse med Socialstyrelsens retningslinjer.

  

Tema 1, 2, 3 og 4 samt opmærksomheds- og udviklingspunkter fra forrige tilsyn.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema
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Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder netværk og relationer på sociale medier, samt at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge
i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der
kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn
og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod
disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for
borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det
væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i nogen grad understøtter borgernes selvstændighed. Borgerne gives valgmuligheder og har i konkrete tilfælde
mulighed for at vælge til og fra, oftest i form af nonverbale tilkendegivelser. Denne kommunikationsform fordrer dog et godt kendskab til den
enkelte borger, sådan at medarbejderne kan aflæse den enkelte borger. I den forbindelse bemærker socialtilsynet, at medarbejderne generelt har
lav anciennitet på tilbuddet, se tema om Organisation og ledelse, hvilket kan have en negativ indflydelse på medarbejdernes mulighed for at aflæse
borgerne.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet ikke har fuld bevidsthed på alle de områder, hvor borgernes selvstændighed kan understøttes.
Eksempelvis smører medarbejderne borgernes frokost om formiddage, uden borgerinddragelse. Tilbuddet benytter også det at låse borgernes
ejendele inde, da medarbejderne vurderer disse kan være til fare for den enkelte borger. Dette sker uden refleksion over andre pædagogiske
løsninger. På dialogmøde 14. april 2021 oplyser ledelsen, at der siden er arbejdet på, at aflåsning ikke finder sted. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i nogen grad understøtter borgernes sociale kompetencer. Borgerne støttes i deres kontakt til pårørende,
eksempelvis telefonisk og har samvær med pårørende på tilbuddet eller hos pårørende.

Socialtilsynet vurderer dog, at samvær på tværs af teams er begrænset og at der primært kan være samvær mellem Team 2 og 3 eller Team 1 og 4,
og hvor udgangspunktet som oftest er en praktisk ordning.

Borgerne, der er tilknyttet det særligt tilrettelagt dagtilbud har mulighed for at komme ud i det omgivne samfund, da aktiviteterne i dagtilbuddet
primært foregår uden for tilbuddet. Tilbuddet tilbyder her ud over borgerne nogle ture i det omkringliggende samfund, når det er muligt.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i nogen grad arbejder med at understøtte borgernes selvstændighed.

Adspurgt til emnet fremkommer medarbejderne med eksempler på borgere, der selv bestemmer, hvilket tøj de vil have på, hvad de vil have til
morgenmad, hvor de vil opholde sig eller hvilken kop, en borger vil drikke af. Medarbejderne fortæller, at borgerne typisk tilkendegiver ud fra
valgmuligheder, eksempelvis om borger vil sidde i egen lejlighed eller i fællesstuen. 

Medarbejderne fortæller, at en overvejende del af borgerne ikke har et talt sprog, hvorfor borgernes ønsker aflæses på deres kropssprog.

Ved det uanmeldte besøg i marts 2021 så og hørte socialtilsynet om to konkrete teams, hvor en medarbejder om formiddagen klargjorde
borgernes frokost. Borgere var ikke inddraget i dette.

Endvidere drøftede socialtilsynet med medarbejdere ved tilsynet i februar 2021 det, at flere borgere eksempelvis har deres shampoo låst inde i et
skab. Eller at alle knive i fælleskøkkenet er låst inde. Medarbejderne argumenter for nødvendigheden af dette og fremstår ikke åbne for, at der kan
være andre og pædagogiske muligheder for at sikre, at borgerne eksempelvis ikke drikker shampoo eller kommer til skade. På dialogmøde
14.04.2021 oplyser ledelsen, at der siden er arbejdet på at aflåsning ikke finder sted. Ligeledes har ledelsen februar 2021 fremsendt følgende som
svar på opmærksomhedspunkt om emnet: "Efter Tilsynets besøg den 5/2-21 blev der sendt en mail ud til alle team. Låsene på køkkenskab og beboernes
badeværelsesskabe er efterfølgende blevet låst op. Pt. Er låsene fortsat installeret på skabe og skuffer, de må dog ikke bruges. Hvis det opleves skab og
skuffer fortsat låses, vil disse blive fjernet helt.".
I team 2 og 3, hvor der er lås på køleskabet, er der indkøbt ekstra køleskabe, hvor beboerne kan tage drikkelse, og mad efter behov. 

Socialtilsynet vurderer på denne baggrund, at der på tilbuddet ikke er fuld bevidsthed på alle de områder, hvor borgernes selvstændighed kan
komme til udtryk, og at der derfor er områder, hvor indsatsen i forhold til at understøtte borgernes selvstændighed bør styrkes.

 

Socialtilsynet vurderer dog fortsat, at tilbuddet har fokus på at præsentere borgerne for tilbud i det omkringliggende samfund. For flere borgere
foregår dette med udgangspunkt i det interne dagtilbud.
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.a
Socialtilsynet vægter, at det fremgår af fire stikprøver fremsendt i forbindelse med forrige tilsyn, at alle fire borgere har konkrete mål i relation til
selvstændighed og/eller sociale relationer. Det fremgår ikke om borgerne er inddraget i udarbejdelse af målene. Socialtilsynet gør opmærksom på
at mange af borgerne ikke har sprog og inddragelse især sker gennem medarbejderes observationer.

Hertil ses kun i det ene tilfælde, notater i relation til målene i borgers dagbogsnotater. I et tilfælde ses sporadiske notater og for de to sidste
borgere ses ingen notater.

I forhold til to af borgerne ses opfølgning på målene beskrevet i indsatsplanen.

Ved indeværende tilsyn fortæller medarbejderne om en konkret borger, der i flere år havde et mål om sociale kompetencer, uden den store
udvikling. Medarbejderne besluttede at lave en målrettet indsats, hvor borger langsomt blev tilbudt socialt samvær i mindre doser af gange.
Medarbejderne beskriver, hvordan dette afstedkom at borger i dag magter et socialt samvær i højere grad.

Socialtilsynet vægter, at alle borgere har mål i relation til emnet, og at disse mål overvejende fremstår konkrete. Samtidig vægter det, at den
systematiske dokumentation og opfølgning på målene kun fremstår sporadisk, hvilket indikerer, at der kun sker en sporadisk opfølgning på
indsatsen. 

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

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Med henblik på at understøtte, at borgerne deltager i det omkringliggende samfund oplyser medarbejderne i Team 1 og 3, at de prioriterer at køre
småture med borgerne i weekenden, hvor eksempelvis tre borgere kommer med på tur, mens tre borgere bliver hjemme. Turen kan eksempelvis
gå til havnen, hvor borgerne sidder i bussen mens døren er åben til det fri.

Medarbejderne har fokus på at flere af borgerne er afsted hele ugen og derfor har brug for ro i weekenden, uden for meget aktivitet.

Medarbejder fra Team 2 beskriver, at de også kan lave ture i hverdagene. Medarbejder fra Team 4  prioriterer, at borgerne kan blive hjemme i
weekenden, da de vurderer, at borgerne har brug for det. I stedet laves aktiviteter på tilbuddet.

I notatark oplyser ledelsen, at borgerne jævnligt deltager på ture i nærmiljøet, eksempelvis indkøbsture i supermarked og gåture i lokalområdet.
Og at der planlægges bustur til forskellige angementer, når dette er muligt.

Adspurgt til det aktivitetsudvalg, som netop var oprettet ved forrige tilsyn, oplyser medarbejderne, at det ikke længere er aktivt og at det aldrig fik
sin plads og kom til at fungere.

Endvidere bekræfter medarbejderne fra Team 2 og 3, at de fortsat har et vist samarbejde. Samarbejdet får dog under tilsynet primært udtryk af at
omhandle, at medarbejderne indtænker hinandens borgere i en aktivitet med henblik på gensidig aflastning.

Endvidere beskriver medarbejderne, at der i Team 1 er en borger, der tilbydes ture, når borger bliver udad reagerende, da det har en beroligende
effekt.

 

I lighed med forrige tilsyn giver medarbejderne udtryk for, at dagtilbuddet gør en forskel i forhold til at sikre, at borgerne tilbydes aktiviteter uden
for tilbuddet. I dagligdagen er det mest hverdags aktiviteter, medarbejder og borgere beskæftiger sig med, da borgerne er sensitive overfor mange
stimuli og ofte har travlt i hverdagen.

 

På baggrund af overstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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Indikator 2.c

Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Socialtilsynet vægter, at medarbejderne generelt beskriver et godt pårørende samarbejde. Det er ikke alle borgere, der har pårørende, primært
grundet borgeres høje alder, men flere borgere har. Her understøttes borgerne dels i telefonisk kontakt, i at tage på besøg eller i at modtage besøg.
Medarbejdere fortæller om en konkret borger, der får støtte til at genoptage kontakt til en pårørende, efter længere tids adskillelse.

I forbindelse med corona situationen har alle borgere mulighed for at udpege 1-2 kontaktpersoner. Socialtilsynet bemærker, at ikke alle
medarbejdere er bekendt med denne ordning.

Med henblik på at styrke pårørende samarbejdet på tilbuddet, har den konstituerede ledelse udsendt informationsmails til alle pårørende, samt
inviteret til kaffemøder med konkrete pårørende.

Socialtilsynet peger på, at tilbuddet kan overveje, om et kursus i pårørende- og netværkssamarbejde til udvalgte medarbejdere vil styrke pårørende
samarbejdet yderligere.

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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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 fortsat, at tilbuddet har en bred om end tydeligt beskrevet målgruppe, bestående af voksne borgere med varig nedsat fysisk
og psykisk funktionsevne samt kognitiv funktionsnedsættelse.

Endvidere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet møder borgerne ud fra individuelle behov og forudsætninger, dog uden en fælles faglig forståelse.
Hertil vurderer socialtilsynet, at tilbuddets høje personalegennemstrømning er en medvirkende årsag til, at medarbejdernes kendskab til den
enkelte borger kan være udfordret.

Ledelsen er bekendt med, at tilbuddet mangler en fælles faglig forståelse, og påtænker at arbejde med at understøtte dette i slutningen af andet
kvartal af 2021. Socialtilsynet konstaterer i relation til dette, at Gydehøj siden 2014 har været undervejs med sikring af relevant fagligt fundament,
uden at dette endnu er sikret. 

 

Det skal samtidig påpeges, at selv om indsatsen på tilbuddet tager udgangspunkt i individuelle, konkret og klare mål, der har sit udgangspunkt i
borgernes kommunale bestillinger, så ser socialtilsynet igennem det sidste år tegn på, at indsatsen ikke følges systematisk op. De fremsendte
stikprøver har således aktuelle mål, men af ældre dato, og der ses generelt ikke aktuelle registreringer eller opfølgning af indsatsen. 

I relation til dette skal det påpeges, at tilbuddet siden 2014 har modtaget udviklings- og opmærksomhedspunkter vedr. kvalificering af tilbuddets
dokumentationspraksis. I ledelsens fremsendte handleplan er der planer om styrkelse af brugen af dokumentation i Nexus, i 3. kvartal 2021.

 

Socialtilsynet vurderer på denne baggrund, at tilbuddet kun i lav grad arbejder systematisk med dokumentation, evaluering og justering af de
faglige indsatser. Socialtilsynet gør opmærksom på, at en bred og kompleks målgruppe er et svært udgangspunkt i henhold til at opnå høj
faglighed. Tilbuddets medarbejdere er generelt anerkendende og omsorgsfulde i samspillet med borgerne. 

Gennemsnitlig bedømmelse 2,8

Opmærksomhedspunkter
- Tilbuddet, som ledelsen også beskriver i handleplanen,  skal styrke den faglige indsats, ved at definere og understøtte en pædagogisk indsats, der
tager udgangspunkt i et fælles fagligt fundament.

- Socialtilsynet anbefaler, som ledelsen også beskriver i handleplanen, at tilbuddet styrker systematikken omkring dokumentationspraksis.

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
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets målgruppe er bredt sammensat, dels aldersmæssigt og i forhold til udfordringer. Fælles for borgerne er dog
fortsat en betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, med kognitiv funktionsnedsættelse. De fleste borgere har således en form for
værgemål, personligt og/eller økonomisk, idet kun tre borgere er uden. Ledelsen oplyser på dialogmøde 14. april 2021, at "det er en meget
kompleks borgergruppe, og der er en grænse for, hvor mange komplekse borgere, der kan være. Taksten har løbende været hævet, for at finansiere
merforbrug, men det har ikke udelukkende givet flere hænder. En kompleks målgruppe kalder på ekspertise med forståelse for, at beboerne er dårligt
kognitivt fungerende. Der er få historiebærende medarbejdere, hvilket gør positiv udvikling svær. Der skal pauses på visitering af komplekse borgere". 

Tilbuddet er inddelt i fire teams, som tilbuddet har stræbt efter at sammensætte ud fra størst mulig homogenitet i borgergrupperne.

Ved forrige tilsyn vurderede socialtilsynet, at tilbuddet var i gang med at definere og integrere et fælles fagligt fundament på tilbuddet. Ved
indeværende tilsyn, vurderer socialtilsynet, at denne udvikling er stagneret, og at der aktuelt ikke er tale om fælles fagligt fundament på tilbuddet.

Det er vanskeligt at pege på præcis årsag til dette, men høj personalegennemstrømning og manglende struktur syntes at være medvirkende
årsager.

Socialtilsynet har fået fremsendt stikprøver i forhold til fire borgere i form af borgerdokumentation. Denne dokumentation fremstår konkret og
systematisk i sin form, dog uden aktuelle registreringer og/eller opfølgning. Dette kan tyde på, at der tidligere har været en noget højere grad af
systematik i dokumentationspraksis på tilbuddet, som i løbet af det sidste år er gået tabt.

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af den reviderede handleplan fra april 2021, at tilbuddets ledelse har planer om at iværksætte tiltag i retning
af at understøtte, at der udvikler sig et fælles fagligt fundamen på tilbuddet samt en struktureret dokumentationspraksis. Socialtilsynet aflæser dog,
at denne proces først iværksættes i andet halvår af 2021. Socialtilsynet konstaterer desuden, at tilbuddet siden 2014 har været undervejs med at
sikre et fælles fagligt fundament samt at kvalificere tilbuddets dokumentationspraksis.
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 3.a
Angående udviklingspunkt fra 2020 - Socialtilsynet vil følge processen, hvor tilbuddet definerer og styrker det fælles faglige grundlag på tilbuddet.
Beskriver ledelsen i notatark for udviklingspunkter følgende:

Indsat fra handleplanen:

- Strategien er at få overblik over hvilke gennemgående pædagogiske rammesætninger og pædagogiske metoder der anvendes på stedet.
- Gennemgå beboernes indsatsplaner sammen med medarbejderne. Så på hvordan medarbejderne sætter deres specialkompetencer i spil i forhold til
beboerne.
- Effekten vil være beskrivelse af de anvendte pædagogikker/ metoder, svare til aktuel praksis of beskrivelser i indsatsplaner i NEXUS. 

 

Socialtilsynet vægter, at det af tilbuddets seneste handleplan fra april 2021 fremgår, at ledelsens strategi i forhold til at styrke det faglige niveau på
tilbuddet er at få overblik over, hvilke gennemgående pædagogiske rammesætninger og pædagogiske metoder, der anvendes på stedet.

Ledelsen vil, sammen med medarbejderne gennemgå borgernes indsatsplaner. Herunder se på, hvordan medarbejderne sætter deres
specialkompetencer i spil i forhold til borgerne. Ledelsen forventer, at effekten vil være, at de beskrevne tilgange og metoder stemmer overens
med praksis, og beskrevet i borgernes indsatsplaner. I følge handleplanen opstartes denne proces i juni 2021.

Ved tilsynet 2021, oplyser en medarbejder, at de i teamet ikke kan blive enige vedrørende dele af strukturen for borgerne, hvilket betyder, at
borgerne dermed møder en uensartet praksis. Henset til målgruppens behov for genkendelighed, tydelighed og ensartethed i deres hverdag, finder
socialtilsynet medarbejdernes oplysninger, foruroligende.

Af tidligere fremsendte udviklingsplaner for 2019 og 2020 fremgår, at medarbejderne på tilbuddet har gennemgået kurser og undervisning i
neuropædagogik, forråelse og teamsamarbejde. Jf tema 5; Organisation og ledelse har tilbuddet haft en stor personalegennemstrømning i samme
periode, hvilket socialtilsynet bedømmer har haft negativ effekt på udbyttet for tilbuddet, idet den indhentede viden kan være mistet i den samlede
medarbejdergruppe.

I oktober 2020 oplever tilbuddet et ledelsesskift og i den forbindelse erstattes de planlagte udviklingsplaner af ny aktuel handleplan d. 01.10.2020,
senest revideret i april 2021. 

Centerchef for sociale indsatser uddyber under dialog i februar 2021, at ny ledelsen har den holdning, at arbejdet med de faglige tilgange og
metoder skal komme nedefra, i et samspil med medarbejderne. Og beskriver, at medarbejderne er gode til at give omsorg til borgerne og har en
god praksis, om end medarbejderne ikke kan italesætte praksis. 

Ved tidligere tilsyn har medarbejderne oplyst, at alle borgere har en døgnrytmeplan. Ved tilsyn i marts 2021, bekræfter medarbejder fra hvert
team, at alle borgere har en sådan, og at døgnrytmeplanen danner grundlag for den individuelle indsats omkring borgeren.

Her beskrives borgerens daglige rytme samt hvad den enkelte borger typisk kan lide at lave. Endvidere kan der stå uddybende oplysninger,
eksempelvis om håndtering af beskeder til borger. En medarbejder oplyser, at som ny medarbejder på tilbuddet er det et godt redskab at orientere
sig i, omkring den enkelte borger.

Socialtilsynet har fået fremsendt døgnrytmeplan på otte borgere. Her af ses, at der er beskrivelser over borgernes dagligdag med beskrivelse af den
hjælp og støtte, de enkelte borger får. I de fleste planer er endvidere uddybende beskrivelser af, hvordan borger kan reagere i forskellige
situationer samt beskrivelser af, hvad borger kan lide / ikke lide.

Da det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet aktuelt ikke har et fælles fagligt fundament eller fælles faglig retning, sænkes scoren og
indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad.

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 indsatsplaner for fire borgere, en fra hvert team. Heraf ses, at alle fire borgere har en indsatsplan med indsatsmål,
primært fra 2020. Enkelte mål er også fra 2019.

Målene er generelt konkret beskrevet med handleanvisninger.

Der er dog mere sporadisk med dokumentation af indsatsen i relation til målene. Der ses kun enkelte notater i dagbogen, som relaterer sig til
delmål. Ligeledes ses kun enkelte delmål, der er fulgt op på i indsatsplanen.

Scoren sænkes begrundet i, at læring og forbedring af egen indsats begrænses ved sporadisk dokumentation og ligeledes generelt manglende
evaluering angående borgeres målsætninger. Indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad.
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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
Socialtilsynet har fået stikprøver fremendt for fire borgere. Heraf har tre borgere en opfølgning på VUM. To af disse er fra henholdsvis januar og
maj 2020 og en er fra oktober 2019.

I opfølgningen ses en evaluering af tidligere mål fra visiterende kommune.

Herudover ses, at de aktuelle indsatsplaner er udarbejdet på baggrund af mål, opsat af visiterende kommune.

Socialtilsynet vægter dog fortsat, at ikke alle borgere har en kommunal bestilling.

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

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
Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til ændringer, hvorfor tekst og bedømmelse fastholdes fra tilsynet den 06.02 2020.

Socialtilsynet vægter, at medarbejder oplyser, at der pågår et samarbejde med eksterne aktører. Eksempelvis med VISO, fysioterapeuter,
fodterapeuter, Pleje Gribskov eller sundhedsinstanser så som tandlæger og læger.

Medarbejderne oplyser endvidere, at tilbuddet har eksempler på at samarbejdet med fysioterapeuter indgår i en borgers målbeskrivelse.

Hertil oplyser medarbejderne, at samarbejdet generelt understøtter indsatsen omkring den enkelte borger og dennes trivsel.

Scoren hæves fra middel 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.

Det er socialtilsynets vurdering, at borgernes trivsel er påvirket af den fortsat høje personalegennemstrømning og høje sygefravær, der har været
kendetegnende for tilbuddet over længere tid. Der er aktuelt et højt vikarforbrug, og tillige tilkendegives det, at der mangler et fælles fagligt
fundament. Alt dette vurderer socialtilsynet, påvirker borgernes trivsel og udvikling, idet den manglende stabilitet betyder manglende struktur og
kontinuitet for borgerne, der i nogle tilfælde reagerer med råb og udad reagerende adfærd.

Tillige indgår det i socialtilsynets vurdering af borgernes trivsel og udvikling, at tilbuddet kun i lav grad formår udnytte borgerens potentiale og
ressourcer i forhold til deres dagtilbud, og at der er eksempler på borgere, som ikke trives med deres dagtilbud. 

Borgergruppen er endvidere fortsat udfordret af vanskeligheder i forhold til at give tydelig udtryk for egne ønsker og behov, hvorfor
medarbejderne i flere tilfælde tolker på borgernes signal med henblik på at imødekomme den enkelte borger. Det er fortsat socialtilsynets
vurdering, at denne situation er udfordret af, at tilbuddet har en høj personalegennemstrømning, der betyder, at borgerne i høj grad mødes af
nyansatte medarbejdere, der følgelig ikke har indgående kendskab til den enkelte borgers sprog og særegen. Derudover eksisterer der endnu ikke
et fælles fagligt fundament, hvilket betyder, at borgerne i høj grad mødes ud fra medarbejdernes individuelle skøn og kompetencer.

Det skal påpeges, at socialtilsynet observerer og vurderer, at medarbejderne møder borgerne med respekt, anerkendelse og værdighed.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at borgerne inddrages i forhold omkring dem selv og hverdagen på tilbuddet, men at dette på samme måde er
udfordret af medarbejdernes manglende indgående kendskab til borgerne. Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddet til maj 2021 vil arbejde med +/-
lister i forhold til de enkelte borgers præferencer. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed i nogen grad. Tilbuddet har været igennem to perioder
med udbrud af corona på tilbuddet og har håndteret dette i samarbejde med sundhedsmyndighederne og således fået begrænset
smitteudbruddet.

Her ud over følges borgerne til relevante sundhedsinstanser og tilbuddet samarbejder med relevante eksterne sundhedsaktører. Aktuelt varetages
den sundhedsfaglige indsats på tilbuddet dog primært af pædagogisk personale. Samtidig er der borgere på tilbuddet, med psykiatriske
overbygninger af varierende grad, hvortil socialtilsynet vurderer, der ikke er relevante kompetencer på tilbuddet.

Slutteligt er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med at forebygge magtanvendelser og overgreb, om end dette med fordel kunne
systematiseres yderligere. Dels vurderer socialtilsynet, at der forekommer tilfælde af overgreb mellem borgerne, som medarbejderne ikke altid er
bevidste om er udtryk for overgreb, og som ikke registreres. I lighed med forrige tilsyn, vurdere socialtilsynet, at den høje
personalegennemstrømning har en negativ effekt på, hvor effektivt medarbejderne kan understøtte tryghed mellem borgerne.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 2,8

Opmærksomhedspunkter

 

Tilbuddet bør sikre, at alle borgere trives og føler sig trygge på tilbuddet, og at overgreb borgerne imellem minimeres. Hertil anbefaler
socialtilsynet, at alle overgreb borgerne imellem registreres systematisk.

Socialtilsynet opfordrer fortsat til, at tilbuddet har skærpet fokus på medarbejdernes andel i en konfliktsituation, herunder fokus på, hvilke
omstændigheder, der ledte op til konfliktsituationen, som ender med en magtanvendelse.
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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
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har fokus på at understøtte borgernes selv- og medbestemmelse.

I døgnrytmeplanerne ses hvordan borgerens selvbestemmelse er inddraget i beskrivelsen af borgerens dag. Samtidig ses beskrivelser af, at
medarbejdere gør noget for borgeren på baggrund af kendskab til ønsker, eksempelvis forberedelse af frokosten.

Borgerne har et funktionsniveau, der betyder, at det kan være vanskelige for borgerne selvstændigt og klart at give udtryk for egen ønsker og
behov, hvorfor borgerne for en stor del er afhængig af medarbejdernes tolkninger og vurderinger. Dette kræver løbende en systematisk
genvurdering af, hvorvidt borgeren har samme ønsker og behov. Socialtilsynet kan ikke se, at dette sker i tilstrækkelig grad. Ifølge tilbuddets
fremsendte handleplan vil der juni 2021 være udviklet skema, der kan anvendes til dokumentation af borgeres ønsker og behov, herunder for
borgere, der ikke selv kan kommunikere dette.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan være undersøgende på, hvordan velfærdsteknologi i højere grad kan understøtte borgerne i det
at udtrykke egne ønsker og behov. Ifølge tilbuddets fremsendte handleplan vil der 2. kvartal være overvejelser ift. brug af velværdsteknologiske
løsninger til de enkelte borgere.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet bemærker, at i de otte fremsendte døgnrytmeplaner er der i alle beskrivelser af, hvordan borgerne inddrages i forhold til valg
omkring morgenmåltidet.

Her ud over bemærker socialtilsynet, at beskrivelserne er i et anekendende sprog med beskrivelser af, hvordan borgerne guides igennem dagen.

Ved tilsynsbesøg i februar og marts 2021 observerede socialtilsynet et roligt og venligt samspil mellem borgere og medarbejdere. I et eksempel er
en medarbejder i gang med at støtte en borger i borgers lejlighed. Medarbejder italesætter sine handlinger, forud for dem. 

Socialtilsynet observerer endvidere en borger og medarbejder, der sidder i fælleskøkkenet, hvor borger har spist morgenmad, og taler sammen
om dagens program. Borger vil gerne høre musik først, så medarbejder og borger sætter sig herefter i sofa i fælleskøkkenet og lytter til at par
sange, før de går videre med dagens program.

Lignende observation gør socialtilsynet i marts, hvor socialtilsynet observerer en medarbejder, der hjælper en borger med at spise. Medarbejderen
sætter ord på sine handlinger og har rolige bevægelser omkring borgerne og ligeledes lavt og venligt stemmeleje. Tilbuddets medarbejdere er
generelt anerkende og omsorgsfulde i samspillet med borgerne.

I lighed med forrige tilsyn konstaterer socialtilsynet også ved indeværende tilsyn, at tilbuddet har en høj personalegennemstrømning, hvilket
betyder, at borgerne i høj grad mødes af nyansatte medarbejdere. Dette er ikke befordrende for borgernes mulighed for at blive hørt og forstået,
da tilbuddets borgergruppe fordrer, at medarbejderne har et vist kendskab til den enkelte borger, for at have forudsætning for at læse og forstå
den enkelte borger.

På baggrund af ovenstående og med vægt på mange nyansatte medarbejdere, fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.
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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  3

Bedømmelse af Indikator 4.b
Socialtilsynet vægter, jf. indikator 4.a at det fremgår af de fremsendte døgnrytmeplaner at borgerne inddrages omkring morgenmåltidet i forhold
til selv at vælge, hvor morgenmaden foregår og/eller hvad det skal spises og drikkes. I flere planer beskrives endvidere, at borger selv vælger sit tøj
for dagen.

Socialtilsynet bemærker, at samme inddragelse ikke fremgår i forbindelse med frokost, der for flere borgeres vedkommende forberedes af
medarbejder på forhånd. Ud over, at flere borgere har en liste med ønsker, som medarbejder kan tage udgangspunkt i.

Af den fremsendte handleplan, revideret i marts 2021 fremgår det, at tilbuddet planlægger at udarbejder +/- skemaer for de borgere, der ikke er i
stand til at kommunikere egne ønsker og behov. Skemaerne forventes udfyldt til den 01.05 2021.

Socialtilsynet har også fået fremsendt fire indsatsplaner. Her bemærker socialtilsynet, at det i alle fire ikke fremgår om og eventuelt hvordan borger
er inddraget i udarbejdelse af planen.

Ved tidligere tilsyn har medarbejderne oplyst, at der jævnligt afholdes beboermøder, hvor der blandt andet drøftes, hvilke aktiviteter, der skal være
i weekenden.

Jf. indikator 6a vurderer socialtilsynet, at tilbuddet bør have øget fokus på anvendelse af den "usynlige magt" på tilbuddet, der har indvirkning på
borgernes selv- og medbestemmelse i eget liv. Eksempelvis i form af forflytning af borger i kørestol, der ikke får besked inden flytningen, regler for
indtag af kaffe eller brug af aflåsning som pædagogisk metode. 

På baggrund af overstående sænkes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i middel 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 i lav grad trives på tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne generelt er omsorgsfulde og anerkendende i tilgange til borgerne, hvilket delvist understøtter borgernes
trivsel samt oplevelsen af tryghed i hverdagen. 

Samtidig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet er præget af høj personalegennemstrømning, sygefravær samt højt vikarforbrug, herunder vikarer fra
vikarbureau, hvilket ikke er understøttende i forhold til borgernes oplevelse af tryghed, stabilitet og forudsigelighed og dette har dermed en negativ
indflydelse på borgernes oplevelse af trivsel. Endvidere bevirker det manglende fælles faglige fundament, jf. indikator 3.a, at borgernes trivsel er
påvirket. 

Ved tidligere tilsyn har tilbuddet beskrevet en systematisk udvikling af arbejdet med den sundhedsfaglige indsats. Socialtilsynet vurdere, at den
udvikling er stagneret, og at den sundhedsfaglige indsats aktuelt primært varetages af de pædagogfaglige medarbejder, eventuet i samarbejde med
eksternt sundhedspersonale.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet vægter, at medarbejderne har en varierende vurdering af borgernes trivsel på tilbuddet.

Flere medarbejdere vurderer, at borgerne i høj grad trives på tilbuddet. Andre medarbejdere vurderer, at ikke alle borgere trives i tilstrækkelig
grad, idet borgerne er påvirket af personalegennemstrømningen på tilbuddet samt delvis mangel på struktur. Medarbejderne beskriver, at
borgerne kan reagere med udad reagerende adfærd og/eller råb.

Endvidere beskriver medarbejderne en borger, der deles mellem to teams, idet borger i dagtimer og weekends køres hen til ophold i et andet
team, end der hvor borger har sin lejlighed. Medarbejderne beskriver, at der i det modtagende team er borger med råbende og udad reagerende
adfærd, hvilket den konkrete borger ikke profiterer af. Ledelsen og medarbejdere oplyser, at praksis med at dele borger mellem to teams skal
stoppe i forbindelse med udarbejdelse af nye tjenesteplaner. Der er dog endnu ikke deadline på dette. Ledelsen oplyser i høringssvar for
tilsynsrapporten, at praksis med, at borger deles mellem to team er ændret 03.05.2021.

Endvidere beskriver medarbejderne to borgere, der tilbydes lange dage i STD, som indeholder meget buskørsel. Borgerne beskrives udtrættede,
når de returnerer, og at de kan reagere med råb og udad regerende adfærd. Ledelsen oplyser i handleplanen, at denne praksis vil ændres den
01.04 2021. Ledelsen oplyser i høringssvar at dette er ændret 01.04.2021.

Medarbejdere beskriver en borger, som de vurderer ikke profiterer af de fysiske rammer på tilbuddet samt tilbuddets størrelse, da borger påvirkes
af at ville holde øje med alt og alle på tilbuddet.

Socialtilsynet ligger vægt på, at tilbuddet fortsat er ramt af høj personalegennemstrømning samt højt sygefravær. Hertil vægter, at medarbejderne
fortæller om borgere med udad reagerende og/eller råbende adfærd, og at medarbejder kan fortælle om, at det kan være vanskeligt at opbygge og
fastholde en ensartet struktur. Endelig vægter, at tilbuddet har et højt vikarforbrug, der senest også inkluderer vikarer fra vikarbureau.
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets borgere har behov for struktur, stabilitet og ensartet praksis for at trives, og bedømmer på denne baggrund,
at de overnævnte faktorer har en negativ indflydelse på borgernes trivsel. Endvidere tillægger socialtilsynet medarbejdernes generelle faglige
niveau indeholdende en risiko for, at overvurdere borgernes trivsel.  

På baggrund af overstående sænkes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad. På dialogmødet 14. april 2021 forklarer ledelsen, at de er
bekendte med det udfordrende udgangspunkt de har overtaget på tilbuddet, dog vurderer ledelsen borgernes trivsel til score 3 og tillægger
medarbejdernes generelle anerkendende og omsorgsfulde tilgang, blandt andet ved vaccinationer til borgerne, en vis værdi. Socialtilsynet er enige
i værdien af anerkendelse og omsorg og gør opmærksom på at scoren nærmere kan forstås som 2,5. 

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Socialtilsynet vægter fortsat, at borgerne støttes i deres adgang til relevante sundhedsydelser.

Medarbejderne følger borgerne til besøg ved sundhedsinstanser såsom læge, tandlæge eller speciallæge. Hertil er der på tilbuddet ansat en
sygeplejerske, der varetager borgernes sundhedsmæssige behov på tilbuddet.

Ved tidligere tilsyn oplyser medarbejdere og sygeplejerske, at ikke alle borgere er trygge ved sygeplejersken. I de tilfælde arbejder medarbejderne
med, hvordan sygeplejersken kan få adgang til borgerne på anden vis. Eksempelvis beskrive medarbejder borgernes symptomer for
sygeplejersken, eller tager billeder af borgeren, som sygeplejersken ser. Det kan også være at sygeplejerske, i samarbejde med de faste
medarbejdere, observerer borgerne fra afstand.

På baggrund af dette fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet i perioden december 2020 - januar 2021, har haft to perioder med udbrud af corona på tilbuddet. Tilbuddet fik
støtte af sundhedsstyrelsen og håndterede de to udbrud på bedste vis, sådan at smitten ikke bredte sig unødigt på tilbuddet. Borgere, der ikke
kunne rumme isolation i egen lejlighed, fik eksempelvis tilbud om ophold i sommerhus, indtil borger igen kunne være trygt på tilbuddet.

Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at det af fremsendte handleplan revideret marts 2021 fremgår, at tilbuddet har implementeret en ny
struktur omkring medicinrollen på tilbuddet, sådan at der nu er udnævnt en medicinansvarlig i hvert team. Og i april 2021 afholdes møde, hvor
den medicinansvarlige rolle drøftes og beskrives.

Endvidere fremgår det af handleplanen, at tilbuddet er i gang med at afdække opgavefordelingen mellem pædagogerne på tilbuddet og
sygeplejersken. Og at aktuelt er det primært pædagogerne, der varetage den sundhedsfaglige opgave, eventuet med ekstern assistance.

Videre vægter, at medarbejderne ved tidligere tilsyn oplyser, at tilbuddet har et samarbejde med Oligofreni klinikken, med psykiatere samt med
pleje Gribskov, der har et akut tilbud, som kan rykke ud med sygeplejerske i aftentimerne eller i weekends, sådan at medarbejderne altid kan få fat
i en kvalificeret sygeplejerske, der kan tage blodprøver, låse medicin ud eller understøtte beslutninger om indlæggelse.

Under dialogen fortæller medarbejderne, at der er borgere på tilbuddet med psykiatriske diagnoser. Dette fremgår ligeledes af de fremsendte
indsatsplaner. Medarbejderne oplyser endvidere, at der på tilbuddet ikke er medarbejdere, med udbredte kompetencer indenfor psykiatri.

Af fremsende medarbejderliste fremgår, at ud over sygeplejersken har tilbuddet tre medarbejdere ansat med sundhedsfaglig baggrund.

Endelig vægter, at seks pårørende ved forrige tilsyn besvarede et spørgeskema, som socialtilsynet havde fremsendt. Her udtrykte kun en
pårørende, at tilbuddet i høj grad understøttede borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Fem pårørende oplevede, at dette kun skete
middel eller lav grad.

På baggrund af ovenstående, og med vægt på at den sundhedsfaglige indsats aktuelt primært varetages af pædagogfaglige medarbejder, at
medarbejderne ikke har psykiatrisk kendskab, samt at de medicinansvarlige medarbejders rolle først skal defineres i næste måned, sænkes scoren.
Indikatoren bedømmes opfyldt i middel 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 tilbuddet i nogen grad forebygger magtanvendelser gennem den faglige tilgang.

Tilbuddet benytter low arousal tilgang til borgerne og arbejder ud fra et kendskab til den enkelte borger. Dette forhold udfordres dog af den store
personalegennemstrømning på tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør reflektere yderligere over, hvor gode medarbejderne er til at forebygge magt. Eksempelvis reflektere over,
om det er borgernes ønske at vente med kaffe om morgenen til efter morgenmaden er indtaget? eller om der forekommer forflytning af borgere i
kørestol uden forudgående besked til borger?

Socialtilsynet vurderer, at når der registreres magtanvendelser på tilbuddet, indberettes disse og drøftes efterfølgende på personelmøder.
Socialtilsynet opfordrer fortsat til, at tilbuddet har skærpet fokus på medarbejdernes andel i en konfliktsituation, herunder fokus på, hvilke
omstændigheder, der ledte op til konfliktsituationen.
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Indikator 6.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet ved tilsyn i februar fortsat benytter lås på køleskabet i de fire fælleskøkkener. Ved senere tilsyn i marts er dette
under afvikling. Medarbejderne oplyser, at tilbuddet er i gang med at erhverve mindre køleskabe, der kan stå ulåste, og hvor i borgerne vil have
adgang til mad og drikke.

Herudover er der i de fire fælleskøkkener lås på skab under vasken med rengøringsartikler samt på et højt skab med køkkenknive og madvarer.

Tilbuddet opfordres til at drøfte signalværdien i, at borgerne møder aflåsning i eget hjem.

Medarbejderne fremstår under dialogerne og ved de to besøg ikke reflekteret over brug af aflåsning, men udtrykker, at aflåsning er en
nødvendighed.

Til ovennævnte 3 linjer oplyser ledelsen i høringssvar for rapporten: "Der er ingen højskabe der er aflåst og der er ingen skabe aflåst i borgernes
egne lejligheder fra medio februar 2021".

Socialtilsynet bemærker dog, at en af de borgere, som socialtilsynet har modtaget stikprøve på, har et delmål i indsatsplanen oprettet juni 2020
omhandlende, at borger skal lære at administrere at have fri adgang til sit eget tøj i sin egen lejlighed. Målet er beskrevet med en indsats, hvor
borgers tøjskab låses op og hvor det afprøves, hvordan borger reagerer. Der fremgår dog ingen opfølgning på målet. Og indsatsen fremgår ikke i
de fremsendte dagbogsnotater.

Medarbejderne oplyser i øvrigt, at de arbejder med at forebygge magtanvendelser ved at anvende low arousal samt viden om, hvordan borgerne
bedst mødes på deres adfærd.

Hertil anvender tilbuddet risikovurderinger samt trafiklys metoden, hvor medarbejderne tilretter den faglige indsats ud fra, om borgers adfærd
vurderes i rød, gul eller grøn område.

Socialtilsynet opfordrer fortsat tilbuddet til at have øget fokus på den usynlige magt på tilbuddet. Eksempelvis i form af forflytning af borger i
kørestol, der ikke får besked inden flytningen, regler for indtag af kaffe eller brug af aflåsning.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i middel 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  3

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har ikke registreret magtanvendelser i 2020. 

I 2019 har tilbuddet indberettet 9 magtanvendelser. Socialtilsynet bemærker i den forbindelse, at beskrivelserne af den enkelte magtanvendelser
typisk starter tæt på selv episoden, uden uddybende beskrivelse af, hvad der førte til den episode, der udløste en magtanvendelse.

Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet på denne baggrund fortsat med fordel kan skærpe refleksion af de begivenheder, der fører til
episoder, der udløser magtanvendelse, for på denne måde at forebygge disse episoder.

På baggrund af ovenstående, samt at der ikke er data af nyere dato at bedømme ud fra, fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i
middel grad.

Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i nogen grad har en forebyggende indsats i forhold til at forebygge vold og ovegreb.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har en indsats i forhold til at forebygge udad reagerende adfærd mod medarbejdere, gennem brug af
trafiklys og risikovurderinger.

I forhold til overgreb borgerne imellem, noterer socialtilsynet, at der ikke sker registreringer af overgreb borgerne imellem, og at medarbejderne
vurderer at borgerne ikke påvirkes af andre borgers råb og/eller udad reagerede adfærd. Socialtilsynet vurderer, at dette er udtryk for lavt
refleksions niveau i forhold til, hvad der giver borgerne tryghed, og det er socialtilsynets bekymring, at medarbejderne derfor ikke er bevidste om
forebyggende indsatser i forhold til minimere overgreb borgerne imellem. 
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet har ved indeværende tilsyn ikke modtaget opdaterede tal for tilfælde af overgreb på tilbuddet.

I forbindelse med forrige tilsyn oplyser tilbuddet, at der i 2019 har været registreret 74 episoder af overgreb imellem borger og medarbejder, og
en episode mellem borgerne.

Ved indeværende tilsyn bemærker socialtilsynet, at flere medarbejdere fortæller om borgere, der kan have udad reagerende og/eller råbende
adfærd. Eksempelvis oplyser medarbejdere, at en borger der deles mellem to teams, ankommer til et team med borgere, der kan have udad
reagerende og / eller råbende adfærd, og at den pågældende borger ikke profiterer af dette.

Ved forrige tilsyn oplyser medarbejderne, at der både i team 1 og 4 er borgere, der kan være utrygge og bange for de andre borgere. I team 2 er en
borger, der kan være udad reagerende i forhold til ting, og i team 3 er der en borger, der er hallucineret, hvilket kan påvirke de øvrige borgere
negativt.

Medarbejderne oplyser i lighed med tidligere tilsyn, at tilbuddet samarbejder med Oligofreniteamet samt benytter VISO i komplicerede sager.
Herudover omtaler medarbejderne brug af trafiklys, som redskab til forebyggelse af problemskabende adfærd.

Tilbuddet har i januar 2019 haft en temadag med Dorthe Birkmose omkring forråelse. Medarbejderne tilkendegiver at dagen gav stof til eftertanke.
Tidligere ledelse havde planlagt en yderligere i november 2020, som er siden er aflyst af den konstituerede ledelse.

Socialtilsynet bemærker, at af dialogen med medarbejdere fremkommer flere eksempler på utryg adfærd borgerne imellem. Adspurgt til, hvordan
andre borgere reagerer på borgere, med råb og udad reagerende adfærd bedømmer medarbejdere, at nogle af de øvrige borger ikke reagerer på
dette.

Dette var også et emne ved forrige tilsyn. Socialtilsynet bedømmer således fortsat, at der pågår overgreb borgerne i mellem, om end ikke alle af
fysisk karakter, men også af psykisk karakter, hvor borgerne kan skabe utryghed blandt hinanden. Og at ikke alle overgreb registreres.

 

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

Tilbuddet har i slutningen af 2020 oplevet et pludseligt skift i ledelsen. Tilbuddet har aktuelt en fastansat afdelingsleder samt en konstitueret
virksomhedsleder og konstitueret afdelingsleder. Såvel virksomhedsleder og afdelingsleder er konstitueret til udgangen af juni 2021.

Herudover støttes tilbuddet af centerchef for Sociale Indsatser.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets samlede ledelse er kompetente i forhold til at lede tilbuddet og har relevant uddannelse og erfaringer i forhold
til ledelse og målgruppen.

 

Tilbuddet står aktuelt i en række udfordringer, som ledelsen arbejder med at rette op på, ud fra en handleplan, som senest er revideret april 2021.

Blandt andet har ledelsen arbejdet med en andet budgetfordeling de fire teams imellem, for at sikre en bedre fordeling af ressourcerne på
tilbuddet. Socialtilsynet kan konstatere, at dette har til hensigt at give borgerne mulighed for øget trivsel, i det flere borgere er påvirket negativt af
den fordeling, der er på tilbuddet.

Handleplanen sigter ligeledes mod at styrke det faglige niveau på tilbuddet. Socialtilsynet kan konstatere, at dette er planlagt til at iværksættes med
tiltag, der planlægges at starte op til juni 2021. Ligeledes afholdes temadage i maj 2021, hvor temaet er, en styrkelse af dokumentationspraksis og
målarbejdet.

Stillingen som virksomhedsleder er slået op.

 

Tilbuddet har fortsat en høj personalegennemstrømning. Dette er fortsat et område, der kræver stor ledelses opmærksomhed, da det ikke
harmonerer med borgernes behov for stabilitet, kontinuitet, faglig udvikling og medarbejdere, der kender- og kan aflæse borgerne.

Umiddelbart fremstår sygefraværet på tilbuddet på niveau med sammenlignelige tilbud, om end tilbuddet også har noget langtidssygefravær.

Tillige er tidligere supervision suspenderet, og fremtidig supervision fremgår ikke af den fremsendte handleplan.

Socialtilsynet vurderer, at det i relation til opbygning af et fælles fagligt fundament er afgørende, at medarbejderne tilbydes supervision, også til
sikring af en fælles forståelse og refleksion bl.a. i relation til borgernes selv- og medbestemmelse, borgerens trivsel, egen andel i magtanvendelser
og forståelse og ageren ift. at sikre, at borgerne ikke udsættes for overgreb fra andre borgere. Alle områder, som socialtilsynet vægter i forhold til
bekymringen for borgernes trivsel og udvikling.

 

Ledelse på tilbuddet er i gang med at indføre med-ledelse på tilbuddet. Jf. den høje personalegennemstrømning på tilbuddet, har
medarbejdergruppen samlet en lav anciennitet på tilbuddet. Hertil er der aktuelt et lille samarbejde de fire teams imellem og medarbejderne er
hidtil ikke bekendt med, at være medansvarlige for tilbuddets drift. Den konstituerede virksomhedsleder og konstitueret afdelingsleder har mange
års erfaring i med-ledelse.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,3

Udviklingspunkter
Sikre tæt og vedvarende ledelsesfokus på udviklingen af med-ledelse på tilbuddet.

 

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet ser det fortsat som et opmærksomhedspunkt at få bragt personalegennemstrømningen ned.
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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, at tilbuddets konstituerede ledelse og fastansatte teamleder alle har relevante fag-faglige og ledelsesmæssige kompetencer
i forhold til at lede tilbuddet.

Tilbuddet har været igennem et pludseligt ledelsesskift ultimo 2020, og har aktuelt en konstitueret tilbudsleder og teamleder, samt en nyansat
teamleder.

Ledelsen har udarbejdet en handleplan for tilbuddets fortsatte udvikling. Handleplanen er i marts/april 2021 revideret med tidsangivelser. 

 

På tilsyn såvel i februar som marts 2021 giver medarbejderne ikke udtryk for at have kendskab til handleplanen. Medarbejderne er dog bekendt
med at ledelsen arbejder med en anden fordeling af ressourcer på tilbuddet. Herudover kender medarbejder ikke til anlagte fokus områder.

Ledelsen er i gang med at indføre med-ledelse på tilbuddet. Ledelsen oplyser på dialogmødet, at der gås stille til værks, dels for at medarbejderne
kan følge med og ligeledes for, at kommende virksomhedsleder kan tilkobles. Socialtilsynet påpeger, at omfanget af med-ledelse skal spejles i
gennemstrømningen og lavt kompetenceniveau på tilbuddet.  

Socialtilsynet er opmærksomme på at tilbuddet, i processen med konstitueret ledelse, har været ramt af Covid-19 udbrud, hvilket naturligt har
krævet mange ressourcer, der ellers kunne være benyttet til arbejdet omkring genopretningen af tilbuddet.

 

 

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet har oplevet et pludseligt skift i ledelsen. Tidligere tilbudsleder og teamleder stoppede med udgangen af oktober
2020. I stedet blev en virksomhedsleder og en teamleder konstitueret som midlertidig ledelse på tilbuddet. Hertil er der fastansat en teamleder pr.
01.01 2021 og tilbuddet er aktuelt i proces med at finde en fast tilbudsleder.

Både konstitueret leder og teamleder samt fastansatte teamleder er uddannet pædagog og med erfaring fra målgruppen og med ledelse.

Ledelsen arbejder aktuelt efter den handleplan, der er udarbejdet af Centerchef for sociale indsatser, og senest revideret i april 2021.

Ny ledelse vil understøtte med-ledelse på tilbuddet. Ved forrige tilsyn havde tidligere ledelse oprettet en teamkoordinator funktion i hver team, for
at styrke det koordinerende arbejde i teamet, med særligt fokus på implementering af dokumentationspraksis. Centerchef oplyser, at denne
funktion var blevet meget administrativ ude i det enkelte teams og havde fået en teamleder karakter. Funktionen  er derfor nedlagt igen.

Konstitueret ledelse er i gang med at indføre med-ledende teams på tilbuddet, hvor forskellige ansvarsområde delegeres ud til det enkelte team, så
som vagtplanlægning, økonomistyring i forhold till vikarer samt medicinansvar. Dele af ledelsen uddyber på dialogmøde 14.04.2021, at de har
mange års erfaringer med med-ledelse og erfaringen er at medarbejderne tilegner- og lære det undervejs.  

Medarbejderne er umiddelbart positive stemt overfor den nye ledelse på tilbuddet. Medarbejderne giver samtidig udtryk for, at de endnu ikke
kender den nye ledelse så godt. Eksempelvis fortæller to teams, at de på tidspunkt for tilsynet primo februar 2021 endnu ikke har haft møder med
ledelsen, ud over det første fælles indledende møde. Deres teammøder er dog planlagt til de kommende uger.

Her ud over er teamleder at træffe på tilbuddet dagligt. Den konstituerede ledelse kommer mellem 3 – 5 gange om ugen. Den konstituerede
ledelse er tovholder på flere aktive processer på Gydehøj.

Medarbejderne giver udtryk for at den nyansatte teamleder er nærværende og tilgængelig. 

Socialtilsynet bemærker, at i forbindelse med tilsyn har al korrespondance og afvikling af tilsyn foregået med teamleder og centerchefen.
Centerchef oplyser på dialogmødet, at det var bevidst at konstitueret ledelse ikke deltog blandt andet grundet Covid-19.

 

Med vægt på, at ledelsen på tilbuddet er ny, at tilbudslederfunktionen er konstitueret, sænkes scoren.

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.
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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 giver udtryk for, at de tidligere har modtaget supervision, men at det aktuelt er sat på pause. 

I følge udviklingsplanen for 2020 har faste medarbejdere i april 2020 modtaget undervisning i neuropædagogik og har siden, på team-niveau,
modtaget sagssupervision ad hoc af samme underviser. Dette er aktuelt stoppet.

Herudover fortæller medarbejderne, at der aktuelt er tre VISO-sager på tilbuddet, der også inkluderer supervision.

Medarbejderne kender ikke til, at der er øvrige planer om at etablere supervision. Socialtilsynet bemærker, at supervision ikke er indeholdt i den
fremsendte handleplan.

På denne baggrund sænkes 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
Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddets daglige drift står overfor nogle udfordringer, som den konstituerede tilbudsleder er i gang med at tage
hånd om.

Såvel centerchef, teamleder og medarbejdere giver udtryk for, at der har været en skæv fordeling af ressourcerne på tilbuddet. Dette har blandt
andet betydet, at borgere i STD får et andet tilbud, end de er visiteret til. Endvidere er der teams, der har for få ressourcer i forhold til borgernes
behov, eksempelvis Team 3 og Team 4, der blandt andet betyder at Team 4 har delt en borger med team 1, for at få aflastning.

Den konstituerede tilbudsleder oplyser ved dialogmødet, at denne praksis er stoppet i april 2021 i forbindelse med udregning af ny budgetramme
for de enkelte teams og deraf udrulning af nye arbejdsplaner. Dette fremgår også af den fremsendte og opdaterede handleplan fra april 2021.

Ved tidligere tilsyn har ledelsen beskrevet en organisering af tilbuddet, der blandt andet baserede sig på netværk så som LU og TRIO og med fokus
på at styrke samarbejdet de fire teams imellem.

Ved indeværende tilsyn vurderer socialtilsynet, at tilbuddet fortsat har LU og TRIO, men at samarbejde de fire teams imellem er meget sparsomt.
Der foregår noget samarbejde Team 2 og 3 imellem, og Team 1 og 4 imellem, mens der på tværs af tilbuddet syntes at være en kløft. Ifølge den
fremsendte handleplan vil LU pr. maj 2021 indgå i tilbuddets årshjul.

Teamkoordinator rollen er aktuelt nedlagt såvel som det faglige udvalg, der skulle inddrages i arbejdet med den faglige udvikling på tværs i
botilbuddet. Ledelsen oplyser følgende i høringssvaret for rapporten: "På LU i november 2020 – blev disse roller/udvalg besluttet nedlagt, da det
ikke blev omsat i praksis."

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderes udsagn angående at borgere generelt ikke reagerer på vikarer også kan fortolkes til, at borgerne gennem
tiden har "vænnet/tilpasset" sig til vikarer som et vilkår.

 

Tilbuddet er endvidere fortsat præget af høj personalegennemstrømning, hvilket ikke modsvarer borgernes behov for medarbejdere med
kendskab til den enkelte, for kontinuitet og stabilitet. Flere medarbejdere peger således på, at der kan være udfordringer med at sikre struktur og
ensartethed i praksis. Dette skyldes dels fravær af teammøder, og dels manglende tid og ressourcer til at koordinere indsatsen medarbejderne
imellem. Socialtilsynet vurderer, at dette har en negativ indflydelse på det faglige niveau på tilbuddet.

 

Sygefraværet på tilbuddet er registreret til at være på niveau med sammenlignelige tilbud.  Centerchef og teamleder peger dog på, at der kan være
usikkerheder i registreringerne, hvilket kan underbygges af medarbejdernes udtalelser.
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet vægter, at det af fremsendte dokumenter fremgår, at der både i Team 1 og 2 er ansat 11 medarbejdere, i Team 3 er ansat ni
medarbejdere og i Team 4 er ansat syv medarbejdere. 24 af disse medarbejdere er uddannet pædagog. Ledelsen oplyser følgende i høringssvaret
for rapporten: "Til orientering er der kun 14 pædagoger ansat på Gydehøj. Der er flere der er ansat som pædagoger under overenskomsten med
SL, men har anden uddannelse en pædagog".

Hertil oplyser medarbejderne, at der er tilknytte seks medarbejdere til STD.

Under tilsyn i såvel februar som marts giver medarbejderne udtryk for, at ressourcerne er skævt fordelt på tilbuddet, hvilket den konstituerede
ledelsen er bevidste om og arbejder på at omfordele. Teamleder oplyser, at der blandt andet er for mange ressourcer tilknyttet STD i forhold til det
tilbud, borgerne er visiteret til. Tilbuddet er derfor i marts 2021 i proces med at tilbyde enkelte af medarbejdere fra STD at være tilknytte bo-
enhederne i stedet for STD. Ifølge den fremsendte handleplan, opdateret april 2021, er denne proces gennemført.

Her ud over oplyser medarbejderne, at der er en skæv fordeling de enkelte teams imellem, der blandt andet betyder, at ressourcer skal flyttes fra
Team 2 til Team 3 og fra Team 1 til Team 4. Enkelte medarbejdere udtrykker usikkerhed i forhold til dette, da der er et ønske om at blive i eget
team.

 

Medarbejderne fortæller, at de knappe ressourcer blandt andet har den betydning, at en konkret borger deles mellem to teams. Borger har således
sin lejlighed i Team 4, men bliver aften og weekends kørt til Team 1 for at aflaste medarbejderne i Team 4. Ved tilsyn i marts 2021 oplyser
medarbejderne, at den ordning snart stopper. Ledelsen oplyser følgende i høringssvaret for rapporten:  "Team 1 har i deres normering tidligere
fået tildelt ressourcer til at dele opgaven med den konkrete borger. I stedet for at rykke personale til team 4 – blev opgaven delt. Så der er ikke tale
om aflastning, da team 1 hele tiden har haft personaleressourcer tildelt til den konkrete opgave. Dette er ændret i forbindelse med at ny
tjenestetidsplan for team 4 også indeholder de ressourcer som borgeren er tildelt pr. 03.05.2021. Således er borgeren kun tilknyttet team 4."

Hertil fortæller medarbejderne at det kan være vanskeligt at sikre en struktureret tilgang til borgerne, da der ikke er tid og mulighed for at
koordinere indsatsen medarbejderne imellem, da hverdagen kan være præget af "overlevelse" i forhold til at nå basale gøremål.

Under tilsynsbesøget i marts observerede socialtilsynet en medarbejder, der bliver bedt om at hjælpe en borger, der gik rundt på gangen.
Medarbejderen svarer inden fra en anden borgers lejlighed, at medarbejder står i en presset situation, da medarbejder er alene. Medarbejderen
uddyber efterfølgende, at situationen var enkeltstående og ikke kendetegnende for hverdagen på tilbuddet.

Ligeledes observerer socialtilsynet borgere, der sidder i fællesstuen i to forskellige teams mens TV kører. I det ene tilfælde uddyber medarbejder, at
borgerne skulle have været i STD den pågældende dag, hvilket er aflyst grundet sygdom. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er ressourcer til
medarbejderstyret aktivitet med borgere, der er hjemme i løbet af dagen. 

Medarbejderne fortæller endvidere om en borger i Team 3, der i perioder har behov for 1:1 støtte grundet sine udfordringer, men som ikke har det
som bevilling. Borgers udsving kan derfor være ressourcekrævende for teamet.

 

Af fremsendte oversigt over vikarforbrug fremgår det, at tilbuddet i 2020 har forbrugt vikartimer svarende til 6,26 fuldtidsstillinger. Tilbuddet er
endvidere begyndt på at benytte vikarer fra vikarbureau ud over egne vikarer. Teamleder uddyber, at dette i første omgang blev iværksat under
udbrud af corona på tilbuddet og sidenhen fastholdt for at aflaste faste medarbejdere og egne vikarer. Ledelsen oplyser på dialogmøde, at eksterne
vikarer udfases og har kun været i spil grundet Covid-19 udbruddet.

Adspurgt tilkendegiver flere medarbejdere, at borgerne ikke reagerer på vikarer, ej heller på vikarer fra vikarbureau. Socialtilsynet finder disse
udtalelser bekymrende, idet de vurderes at være udtryk for manglende indsigt i borgernes behov samt udtryk for lav faglighed.

På baggrund af ovenstående og med vægt på at ressourcer er skævt fordelt på tilbuddet hvilket betyder, at nogle teams ikke har ressourcer nok i
forhold til borgernes behov, sænkes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad.
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  1

Bedømmelse af Indikator 9.b
Af fremsendte opgørelse over personalegennemstrømning fremgår det, at tilbuddet i 2020 har haft 26 ansættelser, heraf tre vikarer, og 26
fratrædelser, heraf to vikarer og en pedel.

Endvidere fremgår, at flere nyansatte er stoppet igen efter en kortere periode:

Team 1:    4 ansatte / 4 fratrådte    1 stopper igen efter 4 mdr.
Team 2:    7 ansatte / 9 fratrådte    2 stoppet efter hhv. 1,5 mdr. og 4,5 mdr.
Team 3:    5 ansatte / 5 fratrådte    3 stoppet efter hhv. 1, 2 og 5 mdr.
Team 4:    2 ansatte / 2 fratrådte    0 stoppet igen
STD:          4 ansatte / 3 fratrådte    3 stoppet efter hhv. 2, 2 og 5 mdr.

 

Af listen over medarbejdere, opgjort på Bilag til oplysningsskema ses, at ud af 38 fastansatte medarbejder i de fire teams, er 11 medarbejdere
ansat før 2019.

Det vil sige at tilbuddet har en lav medarbejderanciennitet.

Under dialogen i februar oplyser centerchefen, at ikke er kommet nye opsigelser til siden november 2020, og at der siden er tidligere
medarbejdere, som er vendt tilbage til tilbuddet.

Socialtilsynet anerkender tegnene på en positiv udvikling. Dog er er tilbuddet aktuelt præget af stor personalegennemstrømning og har derved
mange nye medarbejdere. 

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i meget lav grad.

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Socialtilsynet har modtaget opgørelse over sygefravær på tilbuddet for 2020. Heraf fremgår det, at tilbuddets gennemsnitlige antal
sygefraværsdage pr. medarbejder i 2020 er på 11,81 sygefraværsdage, hvilket ikke er højere end på sammenlignelige tilbud. Endvidere fremgår
det, at Team 1 (og Team 4) samt STD står for en betydelig del af sygefraværet.

 

Med i opgørelsen er dog et meget højt antal medarbejdere, grundet tilbuddets høje personalegennemstrøm. Sygefraværet er således et
gennemsnit af 78 medarbejdere, hvilket er væsentligt højere end det antal, tilbuddet er normeret til.

 

Under dialog i februar 2021 medgiver medarbejderne dog, at de ikke oplever sygefraværet som højt på tilbuddet og at sygefravær på det seneste
primært er relateret til corona. Medarbejderne peger dog også på, at flere kollegaer er eller har været langtidssygemeldte.

Centerchef og teamleder oplyser, at der tilsyneladende er uregelmæssigheder i sygefraværsregistreringerne gennem det sidste år, hvilket bevirker
at det reelle sygefravær kan være større, end det registrerede. 

Socialtilsynet vægter opgørelsen over sygefravær, medarbejdernes oplevelse af, at sygefraværet ikke er højt, om end de også peger på flere
langtidssygemeldte. Samt på ledelsens vurdering af, at der er usikkerhed forbundet med opgørelsen. På denne baggrund øges scoren 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 socialtilsynets vurdering at tilbuddets medarbejdere i lav grad har kompetencer i forhold til de komplekse målgruppes behov.

Tilbuddet har ved tidligere tilsyn beskrevet en plan for kompetenceudvikling af tilbuddet, som aktuelt er stagneret. Hertil har tilbuddet fortsat en
høj personalegennemstrømning, der bevirker, at der aktuelt ikke vurderes at være et styrket kompetenceniveau på tilbuddet.

Borgerne har behov for omfattende støtte i hverdagen, dels til udvikling af færdigheder, hjælp til personlig pleje samt støtte til kommunikation.
Medarbejderne er primært pædagogisk uddannet, men besidder herudover ikke specialiserede kompetencer, som målgruppen har behov for.

Socialtilsynet konstaterer tillige, at der er borgere med psykiatriske overbygninger, som medarbejderne ikke har kompetencer til at kunne matche. 

Tilbuddets konstituerede ledelse arbejder ud fra en handleplan for tilbuddets fortsatte drift og udvikling, herunder for kompetenceudvikling.
Socialtilsynet vil følge tilbuddet tæt med henblik på at undersøge, hvorvidt tilbuddet formår at løfte kompetenceniveauet i tilbuddet. Henset til, at
tilbuddet over år har fremlagt og arbejdet med handleplaner i relation til kompetenceudvikling, ser socialtilsynet med stor alvor på, hvorvidt den
fremsendte handleplan udmønstes i de nødvendige kvalitetsforbedringer.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,0

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 socialtilsynets vurdering at medarbejdergruppen kun i lav grad besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og
tilbuddets metoder.

Socialtilsynet vurderer, at der aktuelt ikke er et fælles fagligt fundament på tilbuddet, og at den pædagogiske praksis til dels tager udgangspunkt i
de enkelte medarbejderes individuelle kompetenceniveau.

Borgergruppen er bredt sammensat og med mangeartede udfordringer. Eksempelvis har borgerne brug for omfattende hjælp og støtte, til såvel
personlige som kommunikative færdigheder. Socialtilsynet kan ligeledes konstatere, at der er borgere med forskellig psykiatriske overbygninger på
tilbuddet, hvilket medarbejderne i flere tilfælde mangler kompetencer til. Medarbejdergruppen består eksempelvis primært af medarbejdere med
pædagogisk baggrund og kun enkelte medarbejdere, med sundhedsfaglig baggrund.

Endeligt vurderes, at medarbejdere på tilbuddet tidligere har fået kompetenceudvikling inden for neuropædagogik, men dette har ikke længere et
afsæt i den fælles pædagogiske praksis. Muligvis grundet tilbuddets høje personalegennemstrømning.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet kan ved indeværende tilsyn konstatere, at den kompetenceudvikling, der var planlagt til afvikling i 2020, er sidst på året 2020 blevet
aflyst. Af udviklingsstrategien for 2020 fremgår, at der er tale om temadag v. Dorthe Birkmose i november 2020 og to sammenhængende
temadage i november 2020 med konsulent fra gruppen De-Tre omhandlende "Det professionelle Samarbejde".

Centerchef og teamleder uddyber, at planen var udtryk for høje ambitioner om kompetenceudvikling, som medarbejderne ikke kunne honorere.
Socialtilsynet finder ledelsens udtalelse bekymrende, idet det vidner om et særdeles lavt niveau i tilbuddet. 

I relation til ovenstående noterer socialtilsynet sig, at teamleder oplyser, at medarbejderne ikke kan sætte ord på praksis, men at, teamleder kan se
at medarbejdere eksempelvis arbejder ud fra low arousal. 

Teamleder fortæller endvidere om en medarbejder, der umiddelbart ikke forstod hvorfor borgernes selv- og medbestemmelse skal italesættes,
men som forstod det efter teamleders forklaring.

 

Socialtilsynet møder i dialogen med medarbejderne en lav grad af forståelse for begreberne selv- og medbestemmelse. Eksempelvis drøftede
socialtilsynet med medarbejderne, at det er uhensigtsmæssigt at låse en borgers shampoo ind i et skab, for at forhindre at borger drikker det. Og
at medarbejderne skal arbejde med pædagogske løsninger for at finde frem til en alternativ løsning til aflåsning. Ledelsen oplyser følgende i
høringssvaret for rapporten: "Der er ikke lås på borgernes private ting i deres lejligheder. Dette er ophørt medio februar 2021”

 

Socialtilsynet bemærker endvidere, at en medarbejder fortæller, at der i det konkret team er en borger med skizofreni. Og at der ikke er
kompetencer i forhold til psykiatriske diagnoser i teamet. Medarbejder vurderer dog, at indsatsen omkring borger er tilstrækkelig.

Generelt vurderer medarbejderne, at borgerne trives på tilbuddet og ikke påvirkes af, at borgerne ofte møder nye medarbejdere, herunder vikarer
fra vikarbureau. På baggrund af borgergruppens omfattende behov for omsorg og støtte, samt på baggrund af borgernes behov for at blive mødt
af kendte medarbejdere med indgående kendskab til at aflæse den enkelte borger, bedømmer socialtilsynet, at borgerne ikke sikres optimal trivsel
og udvikling i situationer med mange nye medarbejdere.

 

Endeligt fremgår det af den reviderede handleplan fra marts 2021 samt af medarbejderne oplysninger, at tilbuddet skal have et nyt
introduktionsprogram. Adspurgt om tilbuddet havde et i forvejen oplyses, at det eksisterende var for omfattende og i en tone, der ikke var
imødekommende.

Teamleder oplyser, at ledelsen har det overordnede ansvar for det nye introduktionsprogram og det enkelte team har ansvaret for det konkrete i
programmet.

Ledelsen oplyser på dialogmødet, at medarbejdergruppen generelt mangler fag-faglige kompetencer. Endvidere er/var der en del flerfaglige
kompetencer på tilbuddet under den tidligere ledelse, hvor centerchefen oplyser, at det i dette tilfælde, hvor kerneopgaven ikke er på plads, ikke er
et plus.

 

På baggrund af ovenstående og med vægt på, at medarbejderne ikke har kompetencer til kompetenceudvikling, at der ikke er specialkompetencer
på tilbuddet i forhold til borgere med særlige behov, at medarbejderne benytter aflåsning som metode, og at medarbejder ikke aflæser borgernes
reaktion på skiftende medarbejdere, sænkes scoren. Ledelsen oplyser følgende i høringssvaret for rapporten: ” Der anvendes ikke låsning som
metode. Dette er ophørt medio februar 2020".

Indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad.

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 det under observation i to forskellige teams fremgår, at medarbejderne har en rolig tilgang til borgerne og generelt sætter
ord på egne handlinger. Socialtilsynet observerede en medarbejder, der med rolige bevægelser og lavt og venligt stemmeleje hjalp en borger med
at spise, og en anden medarbejder, der italesætte sin handling inden en borger i kørestol blev flyttet.

 

Som ved forrige tilsyn fremgår der ved rundvisning, og af dialogen, eksempler på, at medarbejderne har mindre refleksion af praksis i forhold til at
aflåse f.eks. skabe, initiativer, der er taget for at skærme borgere.

Under dialogen fremstår medarbejderne for de flestes tilfælde ikke refleksive i forhold til deres praksis, og set i lyset af, at der ikke findes et fælles
fagligt fundament, vækker det socialtilsynets bekymring for, at borgerne mødes af iværksatte handlinger på baggrund af individuelle kompetencer.
Handlinger, som tillige ikke gøres til genstand for løbende supervision.

På denne baggrund sænkes scoren 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 de fysiske rammer understøtter den pædagogiske indsats, der finder sted på tilbuddet, herunder borgernes trivsel
og udvikling. De fysiske rammer fremstår lyse og indbydende og danner en hjemlig ramme om tilbuddet.

Tilbuddet er indrettet, så borgerne har egen lejligheder, der giver mulighed for privatliv. Hertil er der fælles-arealer tilknyttet hvert bo-gruppe, som
giver mulighed for socialt samvær i større eller mindre grupper.

Tilbuddet har et særligt tilrettelagte dagtilbud, som har base i tilbuddet og hvorfra aktiviteterne udgår. At dagtilbuddet er beliggende på matriklen,
skaber større fleksibilitet  for borgerne, da det fungerer meget fleksibelt i forhold til borgernes behov og som et integreret tilbud i tilbuddet.

Tilbuddet har forbedret udearealerne, så borgerne bedre kan færdes rund ude på tilbuddets arealer, på de stier som er etableret. Derudover er der
lavet ny gårdareal, hvor der er tilbud om grill og hyggeligt samvær.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

Udviklingspunkter
Socialtilsynet ser det fortsat som et udviklingspunkt, at dørene til borgernes bolig er lukkede, når borgere ikke er hjemme, så andre borgere ikke
kan trænge ind i boligen, uden at de har samtykke til det.

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 fortsat, at tilbuddets fysiske rammer understøtter den pædagogiske indsats på tilbuddet, samt borgernes trivsel og
udvikling.

Borgerne har egne lejligheder, hvor til de kan trække sig og have privatliv samt rummelige fælles arealer i den enkelte bo gruppe, hvor borgerne
har mulighed for at deltage i fællesskaber.

Tilbuddet har ændret indretningen af tilbuddet med yderligere 6 lejligheder, hvilket får tilbuddet til at fremstå som et samlet tilbud med 4
bogrupper.

Borgere færdes rundt i huset og medarbejderne samarbejder på tværs af bo grupper om aktivitetstilbud til borgerne.

Tilbuddet har fulgt op på udviklingspunkt fra 2019 om at skabe ro i en boenhed, hvor der er gennemgang til anden bogruppe, så der i udsatte
perioder ikke er gennemgang for borgere og medarbejdere.

Tilbuddet har forbedret de fysiske rammer udenfor, så der er bedre mulighed for at borgerne kan bevæge sig rundt ad stier og deltage i
fællesaktiviteter på terrassen.

De fysiske rammer fremstår hjemlige med boliger som er individuelt indrettet. 

Det særligt tilrettelagte dagtilbuddet understøtter i høj grad borgernes trivsel, da der er borgere som nu kommer i dagtilbud, som ikke tidligere
kunne trives i dagtilbud på grund af bl.a. miljøskift og transport frem og tilbage.
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Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Socialtilsynet lægger til grund, at tilbuddet rummer såvel et botilbud som et særligt tilrettelagt dagtilbud. Borgerne har egne lejlighed og der er
fællesarealer inde og ude, hvor der er mulighed for fællesskaber.

I 2019 er der skabt 6 nye boliger og en udvidelse af dagtilbuddets rammer. Det fremgår af fremsendt evaluering af udviklingsplan, at etablering af
de nye boliger er gået godt og borgerne har fundet sig til rette i de nye omgivelser.

Socialtilsynet så det som et udviklingspunkt i 2019,  at tilbuddet med fordel kunne reflektere over, om der er behov for at finde alternativer til
forholdene ved den gang, som to teams deler, sådan at det ene teams område ikke fungerer som gennemgangsområde for det andet team.

 

Ledelsen skriver som opfølgning, at i begge længer er der en løbende opmærksomhed på at sikre, at teamet tættest på midterområdet v.
hovedindgangen, ikke bliver belastet af for meget gennemgang til- og fra det tilstødende team. Der er konkrete aftaler om, at alternative indgange
benyttes, især ved særligt følsomme tidsrum på dagen. Ved behov, f.eks. omkring spisetid, lukkes dørene mellem de to teams, hvilket også er med
til at hjælpe borgerne i at orientere sig i dagens struktur gennem genkendelighed og kontinuitet. Med i vurderingerne er også, at tilbuddet skal
sikre beboerne mulighed for at besøge hinanden/andre teams.

 

Tilbuddet ønsker at understøtte borgernes indbyrdes relationer, også på tværs af teams, hvilket tilbuddet observer er i en god udvikling. Dette
forhold har løbende været drøftet ml. team 2 og 3, hvor behovet for nye strukturer/arbejdsgange er opstået ifm. indflytningen af team 3. Ligeledes
er der opmærksomhed på udviklingen af samarbejdet på tværs af teams, hvor der har været en positiv udvikling i at skabe en kultur med synergi,
hvor man naturligt hjælper hinanden, og hvor borgerne i denne sammenhæng også får øget tryghed i at lære flere medarbejdere at kende.

Det fremgår ved observation, at borger har mulighed for at bruge gangareal til at gå i sin May-walker og på den måde trives i at have mulighed for
at kunne færdes rundt og få kontakt til medarbejdere og medborgere.

 

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.b
Borgerne har egne lejligheder med eget tekøkken samt bad og toilet. Lejlighederne fremstår rummelige og lyse og med udgang til egen terrasse.
Videre vurderes, at borgerne har mulighed for privatliv i egen bolig, samt mulighed for samspil og socialt samvær på fællesområder.

 

Socialtilsynet lægger vægt på at tilbuddet har eget dagtilbud som jf. udviklingsplanen for 2019 skaber rigtig gode forudsætninger for en fleksibel og
sammenhængende indsats, som kan tilpasses borgeres behov fra dag til dag. Dagligbud giver mulighed for, at borgere som har svært ved
miljøskift  og bustransport kan komme i dagtilbud, hvilket belaster mange borgere i målgruppen.

 

Det fremgår af rundvisningen, at dræningshul  på udearealer er fyldt, og der er lagt fliser + etableret ”platform” i gårdmiljøet, således at borgerne
kan færdes hele vejen rundt med kørestol, rollator m.m.

Leder forklarer, at gårdrummet flere gange har dannet ramme for fælles aktiviteter/hygge i løbet af sommeren, bl.a. fælles frokost m. grill.

 

Ved rundvisning fremgår det at der er opslag med tegn til tale, som understøtter at denne kommunikationsform bliver brugt i dagligdagen.

 

Medarbejderne oplyser i 2019, at i ydretimerne, hvor STD ikke benytter lokalet, kan de andre teams bruge det. Eksempelvis til at give borgerne
mulighed for at spise aftensmad i mindre grupper, til hygge aktiviteter i weekenden eller hvor en lille gruppe af borgere kan søge derhen, for at
hygge med tv eller snak. 

 

Indikatoren fastholdes opfyldt i høj grad.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet vurderer ved rundvisning og indkig i en bolig, at boligen fremstår indrettet i forhold til borgers individuelle interesser og behov bl.a
med naturbilleder på væggen, fordi borger er meget glad for naturen.

Under rundvisning observeres åbne og lukkede døre til borgernes boliger. Medarbejder oplyser, at dette er i henhold til borgernes egne ønsker om
åbne eller lukkede døre til deres lejligheder.

Fællesarealerne på tilbuddet fremstår ryddelige, hyggelige og indbyder til samvær. Tilbuddet har mulighed for at tilbyde borgerne at samles i
mindre kroge, der kan fungere som skærmning både inde og ude.

Indikatoren bedømmes forsat opfyldt i meget høj grad.

Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

 

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2020 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2018. Socialtilsynet har
endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet. 

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2020, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

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
Socialtilsynet vurderer, at der er sammenhæng imellem tilbuddets kvalitet og tilbuddet pris i forhold til målgruppen. Socialtilsynet vurderer:

Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven.

Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

Tilbuddet har afsat 1 % i kompetenceudviklings i budget 2020.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet notere sig, at tilbuddets oplyste takster og ydelser i seneste budgetskema kun i begrænset omfang fremstår i overensstemmelse med
tilbuddets aktuelle oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende indsatser og ydelser.

Ud fra en konkret vurdering af risiko og væsentlighed er det dog socialtilsynets vurdering, at den begrænsede gennemskuelighed ikke har
væsentlig betydning for tilbuddets samlede budgetgodkendelse.
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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

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

Datakilder
Kilder

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

Interviewkilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Medarbejdere

Beskrivelse
Erica Tromp, Centerchef, ansat maj 2020 i Gribskov kommune 
Teamleder, ansat januar 2021, pædagog, tidligere ansat på tilbuddet 

Medarbejder Team 1, ansat siden maj 2020, pædagog
Medarbejder Team 2, ansat siden september 2020, nyuddannet pædagog
Medarbejder Team 3, ansat siden december 2020 (tidligere i 10 år), pædagog
Medarbejder Team 4, ansat siden april 2020, pædagog

Dialog med en borger i team 2
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$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Socialtilsynet fik fremvist de fysiske rammer på tilbuddet den 01.02 2021.
Her under fik socialtilsynet lejlighed til at observere dagligdags aktiviteter, her under en borger der fik sonde og en borger, der fik støtte til
morgenmaden.
En borger fremviste sin lejlighed.
Desuden besøgte socialtilsynet tilbuddet den 19.03 2021 og så her igen fysiske rammer samt observerede samspil mellem borgere og
medarbejdere i fællesrum i to teams.
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