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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.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-print-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Skipperstræde - botilbud

Hovedadresse Kirkeleddet 8
3230 Græsted

Kontaktoplysninger Tlf.: 30785414
E-mail: tina.sogaard@altiden.dk
Hjemmeside: http://www.altiden.dk

Tilbudsleder Tina Søgaard Rasmussen

CVR-nr. 29188440

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 6

Målgrupper Hjerneskade, erhvervet
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Henriette Aase Kær Phillipsen
Bitten Mailund

Dato for tilsynsbesøg 04-11-2020 10:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

1012193803

Skipperstræde - botilbud 6 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Socialtilsyn Hovedstaden har afviklet anmeldt tilsyn med Skipperstræde. Socialtilsynet har afholdt virtuelt tilsyn med ledelse og medarbejdere den
18.11.2020 samt været på besøg på tilbuddet og set de fysiske rammer den 04.11 2020.

Skipperstrædet er et botilbud oprettet efter ABL § 105 stk. 2 med ydelser efter SEL §§ 83 og 85. Tilbuddet er godkendt til 6 borgere, og målgruppen
er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, herunder udviklingshæmning og svært fysisk og psykisk handicap som
følge af en hjerneskade. Borgerne har begrænset verbalt sprog, syns- og eller hørehandicap.

Tilbuddet indgår som en del af Gribskov Kommunes tilbud til voksne udviklingshæmmede. Indsatsen er udliciteret og tilbuddet drives af Altiden.

Socialtilsynet har i forbindelse med fysiske besøg på tilbuddet haft dialog med en borger i dennes lejlighed, samt indhentet tilkendegivelser fra
pårørende og en kommune.

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

Ved tilsynet er følgende temaer gennemgået:

Tema 3; Målgrupper, metoder og resultater

Tema 5; Organisation og ledelse

Tema 6; Kompetencer

Tema 7; Fysiske rammer

De øvrige tre temaer er overført fra tilsynet den 04.09 2019.

 

Det er socialtilsynets samlede konklusion at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet inden for kvalitetsmodellens 7 temaer jf. Lov om socialtilsyn.

På baggrund af dialog med ledelse og medarbejder konkluderer socialtilsynet, at borgerne mødes med respekt og anerkendelse, og at indsatsen
tilrettelægges ud fra individuelle behov og forudsætninger.

Tilbuddet arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang med fokus på fastholdelse af samt eventuelt udvikling af færdigheder, og hvor indsatsen
understøtter borgernes autonomi.

Medarbejderne repræsenterer såvel pædagogfaglige som sundhedsfaglige kompetencer, så indsatsen tager et helhedsorienteret udgangspunkt og
socialtilsynet vurderer, at tilbuddet tillige sikrer borgerne et liv med gode oplevelser og livskvalitet.

Indsatsen tager udgangspunkt i individuelle mål, der dog med fordel kan gøres mere konkrete og handleanvisende. Tilbuddet har gennem flere
tilsyn haft fokus på dokumentationspraksis og skal fortsat have dette fokus, sådan at indsatsen i højere grad bliver dokumenteret og brugt til
vidensopsamling og løbende evaluering.

Socialtilsynet vurderer, at indsatsen tager udgangspunkt i mål fra de visiterende kommuner, der herefter er omsat til pædagogiske mål i samarbejde
med borgerne. Hertil vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har et relevant samarbejde med eksterne aktører, hvilket kan støtte op om borgernes
målopfyldelse.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er kompetent og har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Hertil har ledelsen fokus på at tilføre
relevante kompetencer til medarbejderne, der ligeledes fremstår 

kompetente i forhold til at understøtte målgruppens behov. Socialtilsynet peger på, at det kan højne kompetenceniveauet yderligere, ved
fremadrettet at have fokus på kompetenceudvikling specifikt målrettet målgruppen af senhjerneskadede borgere.

Endeligt vurderer socialtilsynet fortsat, at tilbuddet støtter borgerne i beskæftigelse, dagtilbud og aktiviteter, i overensstemmelse med borgernes
ønsker og behov, og understøtter desuden borgernes relationer til og samvær med netværk og familie.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet har fokus på forebyggelse af overgreb og magtanvendelse, og at der er en relevant opmærksom på at
sikre både borgere og medarbejdere i mødet med hinanden. Tilbuddet har arbejdet relevant med at få sat automatisk døråbner på døre til
udendørsarealer.

Slutteligt vurderer socialtilsynet, at borgerne trives på tilbuddet hvilket tillige understøttes af borgerudtalelse samt af udtalelser fra medarbejder og
ledelse samt pårørende og sagsbehandler.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Ved dette tilsyn vil vi have fokus på temaerne 3 (Målgruppe, metoder og resultater), 5 (organisation og ledelse), 6 (Kompetencer) og 7 (Fysiske
rammer).
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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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Målgruppe, metoder og resultater

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar målgruppe med borgere med erhvervet hjerneskade og at tilbuddet overordnet arbejder med
faglige tilgange og metoder, som fører til trivsel og positive resultater hos borgerne.

Tilbuddet arbejder såvel ud fra socialpædagogiske som sundhedsfaglige metoder, og angiver på Tilbudsportalen og i dialogen at anvender en bred
vifte af tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer, at disse alle er relevantefor målgruppen, men at de giver indsatsen en vifte, der med fordel kan
indsnævres, så indsatsen bliver mere målrettet.

Tilbuddet har dog nogle tydelige værdier, de arbejdes ud fra, så som anerkendelse, respekt og inddragelse og tilbuddet har ambitioner om at yde
en kvalificeret indsats.

Dette afspejles også i de individuelle indsatsplaner, hvor der er mange mål for den enkelte borger. Samtidig fremstår målene ukonkrete hvilket har
en afsmittende effekt på dokumentation og evaluering af indsatsen, der bliver mangelfuld.

Tilbuddet har således fortsat et udviklingspunkt i forhold til at sikre, at borgerne har konkrete og målbare mål, der kan være styrende for indsatse.

Tilbuddet har et godt samarbejde med de visiterende kommuner og lader indsatsen tage udgangspunkt i den kommunale bestilling.

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Udviklingspunkter
Tilbuddet har gennem flere tilsyn haft udviklingspunkter omkring at styrke dokumentationspraksis. Og det udviklingspunkt er fortsat gældende
ved dette tilsyn.

Socialtilsynet anbefaler derfor, at tilbuddet orienterer sig i retningslinjer for, hvordan man opstiller konkrete og målbare mål, samt afsøger
anbefalinger til, hvordan tilbuddet dokumentere på den pædagogiske indsats og afslutningsvis samler op og drager læring af forløbet. Endvidere
anbefales tilbuddet at tage stilling til, hvor mange mål, de enkelte borgere kan rumme ad gangen.

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 tilbuddet arbejder med afsæt i en tydeligt målgruppebeskrivelse og i nogen grad systematisk med de faglige tilgange og
metoder.

Tilbuddet har defineret flere faglige tilgange og metoder, der alle er relevante for målgruppen. De spænder dog tilsammen over en bred vifte, der
kan betyde, at indsatsen kommer til at fremstå bred.

Hertil er der senest kommet elementer af neuropædagogik til, hvilket også er relevant for målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan
præcisere indsatsen yderligere ved i højere grad at udvælge og koncentrere indsatsen omkring færre tilgange og metoder.

Den brede vifte af tilgange og metoder er muligvis et udtryk for at tilbuddet har høje ambitioner, hvilket også afspejler sig i de individuelle
indsatser. Borgernes indsatsplaner indeholder mange mål, der kommer til at lægge ud over hvad den enkelte borger og kontaktteam magter at
arbejde med.

Hertil kan målene fremstå ukonkrete, hvilket får betydning for dokumentationen og evalueringen af målene, da en upræcis definition af målet,
giver en upræcis dokumentation  og evaluering af indsatsen. Tilbuddet bør fortsat arbejde med at udvikle på dokumentationspraksis samt sikre, en
tæt ledelsesopfølgning.
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddet målgruppe er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, herunder svært fysisk og psykisk handicap som
følge af hjerneskade.

På Tilbudsportalen angiver tilbuddet at anvende Kommunikationspædagogisk tilgang, rehabiliteringstilgang, anerkendende, sanseorienteret og
relationspædagogisk tilgang. Samt metoden den aktiverende, rehabiliterende og kompenserende tilgang.

Endvidere uddybes, at den aktiverende tilgang udføres i en samarbejdsproces mellem borger, pårørende, visitator og personale. Formålet er, at
borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt og fastholder eksisterende færdigheder/funktioner, herunder udsætte yderligere
tab af funktioner.

Formålet med den rehabiliterende tilgang er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, kognitive og
/eller sociale funktionsevne, opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt og generhverver tabte  funktioner eller udvikler nye.

Formålet med kompenserende tilgang er at bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse/sygdom/handicap. Det betyder
eksempelvis, at personalet træder til og gør det, som borgeren ikke kan og heller ikke har mulighed for at opnå, via en aktiverende og
rehabiliterende indsats.

 

Ledelsen uddyber under dialogen, at formålet med indsatsen på tilbuddet er at vedligeholde og træner borgernes færdigheder, samtidig med der
er fokus på nærvær i relationen, gode oplevelser samt at borgerne får støtte til at leve det liv, der for den enkelte er det gode liv. Medarbejderne
peger ligeledes på træning af færdigheder som en betydelig del af indsatsen.

Medarbejderne giver udtryk for at de arbejder med en anerkendende og narrativ tilgang, hvor borgerne i høj grad modtager støtte til
kommunikationen.

Ledelsen peger i dialogen også på den rehabiliterende tilgang samt i nogen grad neuropædagogik, som daglig leder har kendskab til samt en
medarbejder. Daglig leder uddyber, at hun deler viden omkring neuropædagogik og sidemandsoplærer samt støtter medarbejderne videre i den
viden, de allerede har.

Tilbudsleder peger på, at formålet med en daglig leder netop var at styrke fagligheden på tilbuddet og eksempelvis gøre medarbejderne i stand til
at sætte termer på den indsats, de yder.

 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har defineret tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen. Det er fortsat socialtilsynet bedømmelse,
at tilbuddet spreder sig over en bred vifte af tilgange og metoder og at ikke alle tilgange og metoder er lige repræsentative for hverdagen på
tilbuddet.

Dog bedømmer socialtilsynet, at såvel ledelse som medarbejder er enige om formålet med indsatsen og at indsatsen medfører trivsel og tryghed
samt styrkelse af færdigheder hos borgerne.

 

Socialtilsynet vægter således, at borgerne syntes at trives og at de understøttes i at fastholde og udvikle færdigheder. Samtidig beder socialtilsynet
tilbuddet overveje, om en yderligere præcisering af tilgange og metoder, hvor eksempelvis neuoropædagogik senest også er blevet udtalt, kan
skærpe den faglige bevidsthed blandt medarbejderne.

 

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 
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Indikator 3.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.b
I det fremsendte notatark oplyser tilbuddet, at borger, medarbejder og sagsbehandler samarbejder på det årlige handleplansmøde, om at beskrive
indsatsmål som støtter op om borgers vedligeholdelse og udvikling, både ift. borgernes beskæftigelse og i de daglige aktiviteter på tilbuddet. Det
uddybes at et mål eksempelvis kan hedde ”socialt liv”. Dette mål kan indeholde en borgers § 104 tilbud, hvor borger komme afsted 2-3 gange om
ugen, møder ligesindede, og oplever at kunne danne nye relationer og netværk på tværs af botilbud og handicaps. Ligeledes kan målet rumme
borgers fritidsliv, hvor borger eksempelvis kan være aktiv med Team Tvilling, biografture, besøg hos og af familien, ture ud af huset til alt hvad
borger kunne ønske sig at opleve og have af forskellige aktiviteter. Herunder bl.a ledsagerture, mm. 

 

Endvidere beskriver ledelsen i notatarket, at tilbuddet i det daglige arbejder med forskellige konkrete delmål. Delmål som er blevet beskrevet i
samarbejde med de enkelte borgere ud fra deres indsatsplan og indsatsmål. 
Hvert delmål indeholder en beskrivelse af metoder og handlinger, som hjælper og støtter borger til udvikling og/eller vedligeholdelse af egne
kompetencer og ressourcer. 
Eksempelvis at en borger har mistet evnen til det verbale sprog. Denne borger har tidligere kunne tale og udtrykke sig både verbalt og via en
computer. Ud fra målet kommunikation i borgers indsatsplan, blev borger og medarbejder enige om, at afprøve et tastatur til borgers private iPad,
for på den måde en dag at kunne sende breve til pårørende og på sigt evt. bruge sin kommunikation vis iPad i arbejdsøjemed, på et evt. dagtilbud.
Dette delmål er nu blevet beskrevet og medarbejder og borger har planlagt en struktur for træning. Der arbejdes nu på, at borger får fundet sine
kompetencer frem igen, til at kunne kommunikere via et tastatur. 

 

Hertil oplyser tilbuddet i det fremsendte oplysningsskema, at tilbuddet ikke har arbejdet struktureret med resultat dokumentation. Og at tilbuddet
er i gang med at afdække, hvordan tilbuddet vil anvende resultat dokumentation fremadrettet både internt på botilbuddet og eksternt i et
samarbejde med Gribskov kommune og de øvrige sociale tilbud i kommunen. 

Socialtilsynet vægter, at dette afspejles i dialogen og i den fremsendte borgerstikprøve. Den fremsendte aktuelle handleplan er fra primo november
2020 og indeholder blot mål fra bestillingen. Der er dog også fremsendte en afsluttet handleplan, hvori de kommunale mål er omsat til
pædagogiske mål og i flere tilfælde afsluttet.

 

Socialtilsynet bedømmer, at det fremstår tydeligt, at tilbuddet arbejder med pædagogisk mål for borgeren, og at disse mål tager udgangspunkt i
den kommunale bestilling. Målene fremstår dog ikke med tydelige formål og med klare handleanvisninger, hvilket gør det vanskeligt at
dokumentere indsatsen og dermed også at følge op på og evaluere indsatsen. Eksempelvis fremgår det i borger stikprøven, at et af borgers mål
omhandler støtte til kommunikation via en Niki diary. Målet er beskrevet som at alle medarbejdere skal på uddannelse i systemet, hvorefter
medarbejderne vil benytte det med borger på to faste ugedage. Der er ingen beskrivelse af, hvordan selve øvelsen med borger skal foregå.

I den fremsendt status ses en overordnet evaluering af målet med Niki diary, dog uden at evalueringen går ind i medarbejdernes specifikke indsats.
Endvidere konkluderes at brugens af Niki diary aktuelt er sparsom, grundet forskellige forhold og at kun kontaktteamet arbejder med målet. Målet
er dog fortsat i den nye aktuelle indsatsplan for borger.

 

I den fremsendte stikprøve i borgerdokumentation ses evaluering af mål i en status. Her fremstår evalueringen som prosatekst med formuleringer
som "vi oplever at .." samt beskrivelser af medarbejdernes handlinger. Der ses ingen referencer til dokumentation eller optællinger af nogen art,
eksempelvis gengivelse af konkrete vægtmålinger eller registrering af energi niveau igennem en uge. Socialtilsynet bedømmer, at det indikerer at
borgers mål er evalueret på baggrund af dialog på status mødet og ikke på bagrund af den forudgående dokumentation.

 

Under dialogen på tilsynsdagen fremstår det endvidere tydeligt, at der i den fremsendte stikprøve er indeholdt flere mål inde i hvert enkelt delmål.
Det medfører, at det enkelte mål fremstår uklart og at borger får flere forskellige indsatsområder på en gang, hvilket ligger ud over hvad der er
hensigtsmæssigt for borger.

 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet med fordel kan orientere sig i retningslinjer for, hvordan man opstiller konkrete og målbare mål, samt
afsøger anbefalinger til, hvordan tilbuddet dokumentere på den pædagogiske indsats og afslutningsvis samler op og drager læring af forløbet.
Endvidere anbefales tilbuddet at tage stilling til, hvor mange mål de enkelte borgere kan rumme ad gangen.

 

Scoren fastholes og indikatoren bedømmes opfyldt i middel 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  4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Socialtilsynet vægter, at borgernes pædagogiske mål tager udgangspunkt i den kommunale bestilling, jf. indikator 3.b.

Endvidere er borgernes indsatsplaner bygget op med fire kolonner, hvor mål fra bestillingen noteres i den første kolonne, hvorefter tilbuddet
udfylder de øvrig kolonner med en præcisering af hvordan tilbuddet vil arbejde med de kommunale mål.

Endvidere oplyser ledelsen i det fremsendte notatark, at borger, medarbejder og sagsbehandler afholder et årligt handleplansmøde. Op til dette
handleplansmøde udarbejder borgers kontaktteam en status, der redegør for hvordan tilbuddet har arbejdet med borgers indsatsområder i det
forgangne år.

Handleplansmødet aftalen indsatser for det kommende år, der herefter skrives ind i den nye indsatsplan.

I forbindelse med tilsynet oplyser en sagsbehandler, at denne deltager i handleplansmøde samt personligt tilsyn x 1 årligt. Og at der er mulighed
for at kontakte tilbuddet derudover, ved behov.

Sagsbehandler vurderer endvidere, at mange af de kommunale mål har et vedligeholdende sigte samt omhandler øget livskvalitet og at tilbuddet
arbejder relevant med disse.

Grundet udfordringer beskrevet i indikator 3.b bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet har udfordringer i at dokumentere indsatsen samt effekten af
denne, hvorfor score ikke øges men fastholdes.

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj 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
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet har et samarbejde med flere partere udenfor tilbuddet. Eksempelvis borgernes pårørende, der inddrages som
betydningsfulde aktører i borgernes liv. Hvor tilbuddet samtidigt  støtter borgerne og respekterer deres valg, hvis de fx ikke ønsker at have 
pårørende med ved handleplansmøder. Hvilket en borgers pårørende bekræfter ved indeværende tilsyn.

Hertil samarbejder tilbuddet med chauffører, dagtilbud, massør, ledsagere samt sundhedsvæsenet i bred forstand. Eksempelvis fysioterapeuter,
der kan deltage på møder omkring konkrete indsatser i forhold til borgene omhandle indsatser om at træne en borgers fin- og grovmotorik med
henblik på vedligeholdelse af funktioner.

Endelig vurderer socialtilsynet fortsat, at tilbuddet forsøger at styrke samarbejdet med visiterende kommune, samt at tilbuddet yder en indsats for
at omsætte overordnede handleplansmål til delmål/indsatsområder, som borgeren kan tilslutte sig.

Socialtilsynet bedømmer, at dette samarbejde er med til at understøtte tilbuddets indsats i retning af at borgerne opnår deres mål. Da samarbejdet
dog ikke indgår direkte i borgernes individuelle målsætninger, sænkes scoren fra meget høj.

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent og ansvarlig ledelse, der sætter rammerne for tilbuddet fortsatte drift og udvikling.

Ledelsesteamet er ændret en smule i forhold til, at stillingen som pædagogiske konsulent er nedlagt. I stedet har tilbuddet en daglig leder, der
varetager den daglige drift på tilbuddet og er således tilgængelig for nærværende ledelse og sparring. Ledelsen har fordelt ansvarsopgaver imellem
sig, og socialtilsynet vurderer, at fordelingen fremstår tydelig for medarbejderne. Ledelsesteamet består fortsat af sundhedsfaglige og pædagogiske
kompetencer. 

Ledelsen har fokus på udvikling i borgernes og tilbuddets behov. Senest har ledelsen iværksat, at der er tilføjet en fast nattevagt til tilbuddet,
hvilket imødeser borgernes behov.

Socialtilsynet ser, at ledelsen med fordel kan øge fokus på optimering af dokumentationspraksis, da det nu er et område, som tilbuddet gennem
nogle år har haft udfordringer inde for.

Slutteligt vurderer socialtilsynet, at personalegennemstrømningen er på niveau med sammenlignelige tilbud, mens sygefraværet er lavt på
tilbuddet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,6

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
I lighed med tidligere tilsyn vurderer socialtilsynet, at tilbuddets ledelse er kompetent. Tilbuddet har fået en daglig leder, der er til stede på
tilbuddet i det daglige, og som i samarbejde med tilbudsleder og stedfortræder varetager ledelsen af tilbuddet.

Ledelsen har en klar opgave- og ansvarsfordeling og ledelsen fremstår nærværende og tilgængelig for medarbejderne.

Tilbuddet har fortsat iværksat supervision for medarbejderne, men ikke til ledelsen i indeværende år. Ledelsen har i stedet fokus på etablering af
den nye ledelseskonstellation med en daglig leder og uden den pædagogiske konsulent.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Tilbuddets ledelse består af tilbudsleder, der er uddannet pædagog og med diplom i ledelse, stedfortræder og sygeplejefaglig leder, der er
uddannet sygeplejerske samt en daglig leder, der er uddannet pædagog og i gang med intern leder uddannelse. Daglig leder er i nyoprettet stilling
og er ansat siden den 01.10 2019 og er ud over faglig leder på tilbuddet også faglig leder for organisationens handicapstøtte.

Tilbuddet havde tidligere også en pædagogisk konsulent i ledelsen, men i forbindelse med fratrædelse til pension er funktionen nedlagt og
tilbuddet har i stedet oprettet daglig leder funktionen.

 

Ledelsen oplyser, at de har aftalt en ansvarsfordeling, hvor tilbudsleder varetager den overordnede ledelse så som den administrative og
personalemæssige del af ledelsen, stedfortræder den sundhedsfaglige ledelse og daglig leder den faglige og nærværende ledelse. Det vil siger, at
daglig leder altid deltager på team- og personalemøder, mens tilbudsleder og stedfortræder deltager efter behov.

Daglig leder har sin daglige gang på tilbuddet, mens tilbudsleder ikke er der så ofte. Tilbudsleder kender dog alle borgere og medarbejdere.
Stedfortræder kommer på tilbuddet efter behov og sparrer løbende med primært sosu assistenterne på tilbuddet.

 

Medarbejderen giver udtryk for ansvarsfordelingen i ledelsen er klar og de er bekendt med hvem der varetager hvad. Hertil oplyser
medarbejderne, at ledelsen er nærværende og altid til at komme i kontakt med.

Medarbejderne giver endvidere udtryk for, at det er positivt at have en daglig leder, der kan yde ledelse tæt på, da det blev bemærket, at
tilbudsleder fik flere og flere opgaver. Medarbejderne peger samtidig på, at der til start er behov for at afstemme medarbejderinddragelse i de
tiltag, ledelsen tager på tilbuddet.

 

Socialtilsynet bedømmer, at ledelsen er kompetent. Socialtilsynet vægter, at ledelsen har en klar ansvars- og opgavefordeling og at den samlede
ledelse har relevant teoretisk baggrund for at lede tilbuddet. Hertil har tilbudsleder og stedfortræder en lang praktisk erfaring for ledelse, hvilket
daglig leder fortsat mangler. Ledelsen fungerer dog som et team, hvor daglig leder indføres i de forskellige opgaver, blandt andet gennem en
overlaps periode med den pædagogiske konsulent inden dennes fratrædelse.

 

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 8.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.b
Socialtilsynet vægter, at ledelsen oplyser at medarbejderne modtager ekstern supervision. Der er aktuelt planlagt et forløb omkring forråelse,
forsvarsmekanismer og kommunikation, der skal løbe over fire gange i sidste halvår af 2020. Supervisionen foregår i medarbejdergruppen med
deltagelse af en fra ledelsen.

Tilbuddet benytter en fast supervisor, der har været brugt gennem noget tid. Det nye forløb repræsenterer en ny vinkel på supervisionerne.

Ud over supervision har medarbejder mulighed for at sparre på team- og personalemøder samt ved fælles arbejdsdage. Medarbejderne give
rudtryk for at de ofte arbejder med de samme kollegaer, og så er det givtigt, når der ind imellem er arbejdsdage med andre kollegaer, der kan give
nye perspektiver på en problemstilling.

 

Ledelsen har ikke fast supervision, men har mulighed for at indhente supervision ad hoc.

Ledelsen afholder fælles ledermøder, hvor de to daglige ledere fra Kirkeleddet ligeledes deltager. Hertil er den daglige leder aktuelt på
lederuddannelse, med en daglig leder fra Kirkeledet samt en fra et andet sted i organisationen, og der er forventning til at de tre ledere indgår i et
samarbejde og sparre med hinanden i forbindelse med uddannelsen.

 

Socialtilsynet vægter, at medarbejderne har tilbud om ekstern supervision, samt at der er mulighed for faglig sparring for såvel medarbejder som
ledelsen. Endvidere vægter at ledelsen ved dette tilsyn ikke har fast ekstern supervision, hvorfor score sænkes fra meget høj og indikatoren
bedømmes opfyldt i høj grad.
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at den daglige drift i tilbuddet varetages kompetent. Borgerne mødes af nok medarbejdere i forhold til deres behov,
og medarbejderne har typisk relevant faglig baggrund og/eller lang anciennitet i arbejdet med borgerne og dermed godt kendskab til den enkelte
borger.

Tilbuddet har siden foråret været præget af situationen med covid-19 i samfundet, og har haft smitte inden for dørene. Ledelsen og
medarbejderne har tacklet dette ved stor opmærksomhed på de sundhedsfaglige retningslinjer, samt ved at omlægge driften så medarbejderne
har kunne arbejde sammen i mindre teams og dermed begrænse antallet af personer, der mødte hinanden, samt tilgodese borgernes behov for
tryghed og nærvær i hverdagen. Dette er ikke længere aktuelt og medarbejder arbejder igen efter en ordinær arbejdsplan.

På trods af situationen  med covid-19 har tilbuddet senest haft et lavt sygefravær. Der har været noget personalegennemstrømning, men ikke ud
over forventeligt.

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Af femsendte liste fremgår det, at der ud over ledelsen er ansat 12 medarbejdere til borgerkontakt samt en køkkenmedarbejder. Heraf har cirka
halvdelen af medarbejderne en faglig relevant baggrund på niveau med pædagog. Der er således ansat 6 medarbejdere, der dækker knap 5
årsværk med baggrund som pædagog, sosu assistent eller ergoterapeut.

Hertil fremgår det af listen, at der er 6 medarbejdere, der dække knap 5 årsværk med baggrund som sosu hjælper, pædagogisk assistent eller
pædagogisk medhjælper. To af disse medarbejdere er tilbuddets nattevagter, som er ansat pr. den 01.11.2020. 

Socialtilsynet vægter, at der i dagtimerne er en overvægt af medarbejdere med relevant faglig baggrund og at de medarbejdere, der er ansat på
medhjælper niveau, alle fremstår med flere års anciennitet på tilbuddet.

 

Endvidere fremgår det, at tilbuddet har fire vikarer, der tilsammen arbejder hvad der svarer til knap 0,5 fuldtidsstilling pr. måned. Socialtilsynet er
enig i ledelse og medarbejders vurdering af, at vikarforbruget er på rimligt niveau.

Medarbejderne vurderer endvidere, at vikarerne er gode. Pårørende giver ligeledes udtryk for tryghed ved vikarerne og at det ikke er ofte, der er
vikarer.

 

Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever de er medarbejdere nok i forhold til borgernes behov. Når tilbuddet er fuldt belagt arbejder
medarbejderne sammen tre af gangen til de seks borgere på tilbuddet. Aktuelt har tilbuddet to ledige pladser, hvorfor medarbejderne typisk er to
medarbejder på arbejdet af gange. Ind imellem er de dog fortsat tre og så udnytter de den situation til at lave en hyggelig aktivitet, der normalt
kræver flere ressourcer, så som at tage i biografen.

 

Tilbuddet har netop fået en fast nattevagt. Tidligere blev borgerne tilset af en nattevagt fra det tilstødende plejecenter, der runderede på tilbuddet.
Medarbejderne fortæller, at det fortsat er nyt med egen nattevagt, men at det umiddelbart gør en positiv forskel for borgerne. En medarbejder har
spurgt to borgere om ,hvordan de oplever det og begge havde peget på, at det giver større tryghed om natten. Medarbejderne uddyber, at
nattevagten har mulighed for i højere grad at følge op på borgere, der eksempelvis vælger at se TV og som har brug for påmindelse om, at det
bliver sent.

 

Socialtilsynet fastholder scoren og bedømmer indikatoren opfyldt i meget høj grad.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Socialtilsynet vægter, at det af fremsendte medarbejderliste fremgår, at der har været fire fastansættelser på tilbuddet i 2020, sat tre fratrædelser i
samme periode. Det svarer til en personalegennemstrømning på 25 %.

Ved sammenligning af medarbejder liste fra forrige tilsyn med dette tilsyn ses tillige, at tre medarbejdere fra 2019 lisen mangler på listen for 2020.

Pårørende giver udtryk for, at der gennem årene har været udskiftninger blandt medarbejderne, men at de støttepersoner, som den aktuelle
borger har tilknytte, har været stabile.

Socialtilsynet bedømmer, at personalegennemstrømningen er på niveau med sammenlignelige tilbud og fastholder scoren.

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
I årsrapport 2019 på Tilbudsportalen opgives sygefraværet til at ligge på 9,1 sygefraværsdag pr. medarbejder. Socialtilsynet bedømmer, at det er
udtryk for et lavt sygefravær. Ledelsen oplyser i fremsendte notatark at sygefraværet har været markant lavere det seneste år og oplyser, at der
kontinuerligt bliver lavet teambarometer undersøgelser ca. hver 6 uge, hvor der bliver målt på medarrbejdertrivsel på tilbuddet. Undersøgelsen
bliver gennemgået og der bliver arbejdet med styrker og forbedringspunkter på personalemøder.

Scoren hæves fra middel og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj 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.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har stor viden om borgerne og besidder de faglige, personlige og relationelle kompetencer der
skal til for at imødekomme borgernes behov for støtte til udvikling, trivsel, omsorg og nærvær.

Medarbejderne repræsenterer tilsammen både pædagog- og sundhedsfaglige kompetencer og fremstår reflekterede, respektfulde og
anerkendende i dialog med og om borgerne såvel som pårørende.

Medarbejderne modtager løbende kurser og uddannelse indenfor relevante emner, såsom demens, parkinson eller nænsom nødværge.
Socialtilsynet peger på, at tilbuddet skal overveje, om kurser og/eller uddannelse med specifikt senhjerneskade fokus vil højne fagligheden
yderligere.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet peger på, at tilbuddet skal overveje om kompetenceudvikling i forhold til specifik viden om senhjerneskade vil styrke den faglige
indsats.

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
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har en hensigtsmæssigt sammensat medarbejdergruppe med både pædagogiske og sundhedsfaglige
kompetencer, viden og erfaring. Socialtilsynet bemærker, at der ikke er medarbejder med viden og erfaring om senhjerneskade før ansættelse på
tilbuddet.

Medarbejderne fremstår reflekterede, anerkendende og respektfulde i forhold til borgerne. Socialtilsynet vurderer at medarbejderne overordnet
har relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet fortsat tilbuddet at gennemgå og drøfte de
angivne tilgange og metoder på Tilbudsportalen, med henblik på at sikre aktualitet, samt at medarbejderne har viden om de angivne metoder og
tilgange. Endvidere peger socialtilsynet på, at tilbuddet skal overveje om kompetenceudvikling i forhold til specifik viden om senhjerneskade vil
styrke den faglige indsats.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Af oplysningsskema fremgår det at en medarbejder er i gang med uddannelse til forflytningsvejleder. Samt at daglig leder er på intern
lederuddannelse.

Her ud over oplyser medarbejderne, at de har fået undervisning i Parkinson og i demens.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet benytter flere hjælpemidler. Eksempelvis vendlet eller røde prikker på gulvet til markering af gå rute og i
notatark fremsendt forud for tilsynet oplyser ledelsen, at borgerne benytter egne iPads som fx kommunikationsmidler. Hertil har tilbuddet
tryghedsalarmer/kaldesystemer, hvor borger og medarbejder kan tale sammen over samtaleanlæg. Dette samtaleanlæg bruger specielt en enkel
borger meget, hvilket giver ham tryghed og tydelighed i bl.a. hans morgenrutiner. Medarbejderen uddyber, at anlægge kan kun bruges når borger
kalder medarbejderne op.

 

Ved forrige tilsyn oplyste pædagogisk konsulent at der var påbegyndt et internt forløb på tilbuddet med henblik på at styrke de pædagogfaglige
kompetencer i pædagoggruppen. Forløbet var således kun for pædagogisk personale. Ved indeværende tilsyn oplyser tilbudsleder, at forløbet er
stoppet med pædagogisk konsulents fratrædelse. I stedet er planlagt en fælles temadag, hvor daglig leder holder oplæg. Fremadrette skal forløb
være for hele personalegruppen, for at generere fælles viden.

 

Ved forrige tilsyn har ledelsen oplyst, at der er fokus på at styrke den bevidste faglighed hos medarbejderne. Til dette har ledelsen blandt andet
skabt rammer i dagligdagen for, at medarbejderne kan diskutere og reflektere over det faglige arbejde. Dette stemmer overens med
medarbejdernes tilkendegivelse af, at der er mulighed for kollegial sparring i det daglige. 

Medarbejderne tilkendegiver, at de oplever at have tilstrækkelige kompetencer i forhold til at imødekomme målgruppens behov. Adspurgt
tilkendegiver medarbejderne, at ingen af dem havde erfaring eller viden om senhjerneskade før ansættelse på tilbuddet.

 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har et stort sundhedsfagligt fokus i indsatsen, hvilket blandt andet understøttes af den sygeplejefaglige leder.
Jf. indikator 8.a. har tilbuddet gennem et år også en daglig leder, der har pædagogisk baggrund og som har neuropædagogisk baggrund, hvilket er
relevant i forhold til borgere med senhjerneskade.

 

Socialtilsynet peger på at tilbuddet kan overveje, om kursusrække / uddannelse specifikt indenfor området med senhjerneskade vil højne
fagligheden på tilbuddet yderligere.

 

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Socialtilsynet har kun få observationen ved indeværende tilsyn af samspil mellem medarbejder og borger. Det der foregik var dog i en
anerkendende tone og på en respektfuld måde.

Dette indtryk forstærkes under dialogen med medarbejderne, der også her fremstår anerkendende og respektfuld i omtalen af borgerne. Hertil
giver medarbejder på flere måder udtryk for hvordan borgerne inddrages i egen hverdag og sikre indflydelse på eget liv.

Under dialog med borger giver denne udtryk for, at medarbejderne er søde og rare og yder hjælpen på en måde borger syntes om.

Sagsbehandler giver udtryk for, at medarbejderne er opmærksomme på den enkeltes borgers selvstændighed og hvordan den enkelte kan støttes i
dette. Og giver eksempel, at hvis der er en borger uden sprog arbejdes der med metoder som kan inddrage borgere i dagligdagen, så borger har
mulighed for at give udtryk for egne ønsker og behov.

Pårørende udtrykker ligeledes at medarbejderne fremstå dygtige, med forståelse for og kendskab til borgernes situation.

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Vurdering af tema

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

Fysiske rammer

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

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes trivsel samt udvikling eller fastholdes af færdigheder.

Borgerne har individuelle lejligheder med plads til privatliv og plads til den støtte, der finder sted. Hertil har borgerne adgang til fællesarealer, der
dels understøtter det sociale samvær på tilbuddet og dels giver mulighed for fysisk træning og udeliv. Tilbuddet har adgang til terrasse og have,
hvor der er plads til ophold.

Tilbuddet ligger endvidere  i gåafstand til indkøbsmuligheder og skøn natur, som borgerne benytter sig af efter egne behov, ønsker og formåen.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at det er uhensigtsmæssige, at tilbuddets fællesrum også er gennemgangsrum for medarbejderne, da det giver
forstyrrelser, eksempelvis når borgerne spiser. Socialtilsynet ser det derfor fortsat som et udviklingspunkt at arbejde videre med de fysiske
rammer, samt hvordan arbejdsgange kan skabe mere ro i fællesrum. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
Socialtilsynet ser det fortsat som et udviklingspunkt at arbejde videre med arbejdsgange samt indretning af fællesarealer for at mindske
gennemgang og uro.

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

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. 

Borgerne har egne lejligheder med stue, soveværelse, bad/toilet samt køkken. Herfra har hver borger adgang til egen terrasse.

Hertil har borgerne adgang til en fællesrum, hvor der både er køkken, spiseplads og sofa gruppe. Fra fællesrummet er der udgang til fælles
udeareal, hvor der ligeledes er plads til samvær eller forskellige udendørsaktiviteter, så som grill eller petanque. Generelt er der god plads på
gangene, så borgere i kørestol kan komme omkring, mens fællesrummet kan fremstå mindre hvis tilbuddet har alle pladser besat og flere borgere i
kørestol.

Hertil er der mulighed for fysisk træning på tilbuddet, hvilket understøtter at fysisk træning kan inddrages som en del af hverdagen.

Socialtilsynet vurdere således, at de fysiske rammer understøtter dels borgernes privatliv samt det sociale liv og danner en velegnet ramme om
den faglige indsats på tilbuddet. Socialtilsynet ser dog også fortsat udviklingspotentiale i forhold til fællesstuen, hvor gennemgang kan virke som
uro og støj for borgerne. 

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Socialtilsynet lægger vægt på at borger under det fysiske besøg fremviste sin lejlighed og oplyste, at borger er glad for lejligheden og de fysiske
rammer på tilbuddet i øvrigt. Pårørende giver ligeledes udtryk for at borger trives i de fysiske rammer og betragter tilbuddet som sit hjem.

Dette stemmer overens med at også medarbejdere og ledelse vurderer, at borgerne trives i de fysiske rammer.

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.b
Socialtilsynet vægter fortsat at borgerne har egne 2 værelses lejligheder med eget bad og toilet samt køkkenafsnit. Hertil har alle lejligheder udgang
til egen terrasse. Sagsbehandler bedømmer at lejlighederne er handicapvenlige.

I notatark oplyser ledelsen, at flere af borgerne på tilbuddet har fået fjernbetjeninger til deres lejligheder, så de selvstændigt kan åbne og lukke
dørene. På denne måde vælger borgerne selv, hvornår de vil til og fra lejligheden. 

Gangene på tilbuddet er brede, så der er plads til kørestole. I den ene fløj af gangen står et skab, hvor hver borger har et rum til opbevaring. I den
anden fløj af gange er etableret en lille hyggeplads med bord og to stole.

Fællesrummet indeholder køkken og spiseplads samt sofakrog for enden. Rummet er stort men i lyset af at flere borgere benytter kørestol,
tilkendegiver medarbejdere at der kan være trængt når alle er tilstede. Pårørende peger desuden på, at der kan blive varmt om sommeren.

Fra fællesrummet har borgerne adgang til udendørsareal med terrasse, have og frugt træer. Har kan køres en markise ud, der er mulighed for grill
samt petanque- og fodboldbane. Hertil tilgodeser de udendørs fysiske rammer brug af kørestol.

Foran fællesrummet har tilbuddet et mindre træningsrum, som også er et gennemgangsrum mellem gangen og fællesrummet.

Træningsrummet understøtter borgernes mulighed for fysisk træning på kondicykel og på gulv, eksempelvis med elastikker. Mellem gangen og
træningsrummet er der afskærmet med en væg med et stort vindues parti i, der siden sidste tilsyn er blevet afskærmet med film på ruden, så
borgrene i højere grad kan træne ugeneret for forbi passerende på gangen.

Under det fysiske besøg fortæller medarbejder, at tilbuddet netop har indkøbt særlige klistermærker til gulvet, der skal sættes fast på underlaget
for at undersøge om de kan tilgodese konkret borgere, der kan gå i stå i sit gangmønster. Det viser sig dog at disse prikker kun kan sidde på gulvet i
fællesrummet, da underlaget på gangen ikke er velegnet til dette.

Tilbuddet er endvidere placeret som en del af et støtte plejecenter, hvor borgerne tidligere har haft  adgang til faciliteter. Eksempelvis har
plejecentret en større træningssal samt et rum, som er indrettet med køkken og spiseplads i autentisk stil fra ældre tid, som borgerne tidligere har
haft adgang til. Dette er dog aktuelt stoppet grunder smittefare under situationen med covid-19 i samfundet.

 

Medarbejdernes kontor nås gennem fællesrummet, hvilket ledelse og medarbejdere ved sidste tilsyn har tilkendegivet kan give uro for borgerne.
Ledelsen vurderede ved sidste tilsyn at der i fællesrummet er behov for afskærmning og reducering af rumklang for at skærme borgere, som kan
være støjfølsomme. Der er desuden, ifølge ledelsen, behov for at se på, hvorvidt en anden indretning af køkkenet i højere grad kan tilgodese
borgernes behov. Ledelsen oplyste endvidere at der er dialog med Gribskov kommune om muligheden for ombygning, så fællesrummet kan blive
indrettet mere hensigtsmæssigt.

I notatark fremsendte forud for tilsynet oplyser ledelsen at tilbuddet fortsat er underlagt boligforeningens fysiske rammer. Medarbejdere og
ledelse har forsøgt at gøre de forskellige rum i fællesarealerne mere rolige og private, så der er fred til at træne i træningsrummet og døren ind til
kontor/personalerum bliver holdt lukket.
Ligeledes kan en stor foldedør dele det store fællesrum i to. Så borgere der ønsker at se tv, kan se film i ro og fred, og de der sidder ved
spisebordet i køkkenet, kan hygge med de aktiviteter de er i gang med. 

 

Socialtilsynet vægter, at borgerne har velegnede lejligheder der tilgodeser borgernes behov for privatliv. Hertil har tilbuddet fællesarealer, såvel
inde som ude, der understøtter samvær på tilbuddet. Fællesrummet kunne dog med fordel være lidt mere rummeligt i lyset af, at flere borgere er
kørestolsbrugere. Hertil er det fortsat en udfordring, at fællesrummet er gennemgangsrum til personalekontoret, om end ledelse og medarbejder
laver aftaler, der skal begrænse trafikken frem og tilbage til rummet.

På denne baggrund fastholdes coren og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet også ved indeværende tilsyn fremstår hjemligt indrettet. Socialtilsynet får fremvist en borgers lejlighed, der er
indrettet hyggeligt og i overensstemmelse med borgers personlige smag og valg.

På gangene er der ophængte billeder og der står planter. Jf. indikator 14.b har borgerne et skab på gangen til opbevaring, hvor eksempelvis
hjælpemidler så som handsker og bleer kan sættes væk.

Pårørende og sagsbehandler bedømmer, at borgernes fællesrum med fordel kan gøres mere hyggelig. Socialtilsynet bedømmer at rummet bærer
præg af de mange funktioner det rummer, så som køkken, stor spiseplads, sofakrog og gennemgangsrum.

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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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 kan forventes at give mulighed for en bæredygtig drift og
tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

 

Skipperstræde’s 2020 budget er godkendt af socialtilsynet per kulance den 1. juli 2020. Godkendelse per kulance er sket med henvisning til
tidligere godkendelse i Socialtilsyn Hovedstaden, af et tilsvarende budget i et andet af koncernen Altiden´s døgntilbud, som Gribskov Kommune
også har udliciteret opgaver til.

 

Skipperstræde’s 2020 budgettet indeholder ikke de krævede minimumsoplysninger vedrørende ejendomsomkostninger og fremstår dermed ikke i
overensstemmelse med Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse af budgetskemaer samt Bekendtgørelse om socialtilsyn § 17.

 

Socialtilsyn Hovedstaden vil i forbindelse med sagsbehandling af Skipperstræde’s 2021 budget, rette henvendelse til tilbuddets ledelse med
præcisering af Socialstyrelsens krav til minimumsoplysninger.

 

I forbindelse med budgetgodkendelsen per kulance har socialtilsynet har påset, at tilbuddets 2020 budget, for den resterende parts
vedkommende, kan opnå godkendelse iht. bekendtgørelse om socialtilsyn § 19 stk. 2. I den forbindelse har socialtilsynet lagt vægt på følgende tre
forhold:

 

- At tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer (med
forbehold for fravær af ejendomsomkostninger/reel værdi fastsættelse af de tilbuddets bygninger eller lokaler)

- At 2020 budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger for tilbuddets drift.

- At 2020 budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

 

 

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

Skipperstræde’s økonomiske oplysninger, med undtagelse af oplysninger vedrørende ejendomsomkostninger, fremstår generelt retvisende og
gennemskuelige.

 

Derudover noterer socialtilsynet sig, at de resterende budgetoplysninger afspejler tilbuddets øvrige oplysninger på Tilbudsportalen, og de faktiske
forhold som afdækket og oplyst for socialtilsynet i forbindelse med de driftsorienterede tilsynsbesøg.

 

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2018 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år.

 

Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddets oplyste nøgletal for ejendomsomkostninger i 2018 fremgår med 0 % (læs; nul), hvilket ikke fremstår
forenelig med § 2 i bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i
Kriminalforsorgens institutioner.

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. Dog, som nævnt, med ovenstående forbehold vedrørende fravær
af estimerede ejendomsomkostninger, bortset fra omkostninger til vedligehold og forbrug.
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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
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi kan give mulighed for den fornødne kvalitet, når pris/takst sammenholdes med
målgruppens støttebehov.

Tilbuddets afsatte midler til kompetenceudvikling i personalegruppen giver dog socialtilsynet anledning til særlig opmærksomhed.

I 2020 budgettet er der afsat 0,73 % af samlet estimeret omsætning til supervision, kurser og anden kompetenceudvikling, svarende til ca. 4.902,-
kr. pr. medarbejder pr. år

Af tilbuddets seneste nøgletal fremgår det for 2019 at blot 0,3 % af tilbuddets samlede omsætning er brugt på supervision og
kompetenceudvikling, svarende til ca. 2.017,- kr. pr. medarbejder pr. år

Af tilbuddets nøgletal for 2018 fremgår det, at 0,4 % af tilbuddets samlede omsætning er brugt på supervision og kompetenceudvikling, svarende
til ca. 2.756,- kr. pr. medarbejder pr. år.

Socialtilsyn Hovedstaden noterer sig, at tilbuddets prioritering af økonomiske ressourcer til supervison, kurser og kompetenceudvikling fremstår
lavere end blandt hovedparten af sammenlignelige private tilbud i hovedstadsregionen.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.

Socialtilsyn Hovedstaden tager til efterretning, at tilbuddets revisor har afgivet en såkaldt blank revisionspåtegning.

Samtidig notere socialtilsynet sig dog også, at både tilbuddets reviderede årsrapport og tilhørerende protokollat navngives og defineres som
”afdelingsregnskab”.

Døgntilbuddet Skipperstræde fremgår på Tilbudsportalen som ét døgntilbud og ikke som en ”afdeling”. Socialtilsyn Hovedstaden vil afdække dette
forhold nærmere når tilbuddets reviderede 2020 årsrapport foreligger, senest 1. maj 2021.

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

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

Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Oplysningsskema
Notatark til opfølgning på udviklingspunkter
Oversigt over borgere, vikarer og medarbejdere
Arbejdsmiljødrøftelse
Handleplan efter risikoanalyse
Status
Indsatsplan med delmål afsluttede
Handleplan
Dagbogsnotater

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

Interviewkilder
Kilder

Anbringende Kommune
Medarbejdere
Ledelse
Borgere
Pårørende

Beskrivelse
Botilbudsleder Tina Søgård, uddannet pædagog, tilbudsleder siden 2012
Sygeplejefaglig leder og stedfortræder for tilbudsleder, uddannet sygeplejerske, ansat i handicapafdelingen i 6 år
Daglig leder, pædagog, i gang med lederuddannelse, også leder for udegående støtte, ansat siden 01.10.19

Medarbejder, pædagog, ansat 9 måneder på tilbuddet
Medarbejder, pædagog, ansat 14 år på tilbuddet

Borger, boet flere år på tilbuddet

Skriftlig tilkendegivelse fra en pårørende

Skriftlig tilkendegivelse fra en sagsbehandler

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

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere

Beskrivelse
Socialtilsynet fik rundvisning på tilbuddet. I den forbindelse fremviste en borger sin lejlighed.
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