
Tilsynsrapport
Driftsorienteret tilsyn

Tilbuddets navn: Botilbuddet Gydehøj

Dato for generering af
rapport:

20-12-2021

Status for godkendelse: Godkendt

Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden



Indholdsfortegnelse
Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold 3

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen 3

Basisinformation 4

Basisinformation (Afdelinger) 4

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5

Særligt fokus i tilsynet 5

Sanktioner 6

Økonomi 6

    Økonomi 1 6

    Økonomi 2 6

    Økonomi 3 6

Spindelvæv 7

Datakilder 7

Interviewkilder 7

Observationskilder 7

Side 2 af 720-12-2021



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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

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

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

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

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

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

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

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

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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http://www.socialstyrelsen.dk/


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 Hay

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 26-11-2021 10:00, Uanmeldt, Botilbuddet Gydehøj

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger

Botilbuddet Gydehøj Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt, Mobilitetsnedsættelse 20 Længerevarende botilbud, § 108

10 Aktivitets- og samværstilbud, § 104
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Socialtilsynet har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Botilbuddet Gydehøj den 26.11 2021. Formålet for besøget er at følge op på tilbuddets proces
med handleplanen af den 23.04.21 samt status fremsendt den 06.10.21.

Afrapportering fra tilsynet fremgår udelukkende af den samlede vurdering. Desuden er økonomiafsnittet behandlet i denne rapport. I forhold til de
syv temaer, er alle vurderinger og scorer fortsat gældende, og de syv temaer er således overført fra tilsynet den 14. og 16. juni 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.

 

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet er i gang med en positiv udvikling, om end der fortsat er kvalitetsmæssige udfordringer på
tilbuddet. Tilbuddets nye tilbudsleder fremstår kompetent og socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har etableret følgeskab hos
medarbejderne til at videreudvikle kvaliteten på tilbuddet, samt tage hånd om de kvalitetsmæssige udfordringer, der er. Socialtilsynet bemærker
interviewede medarbejderes yderst positive omtale af tilbudsleder. 

 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet følger fremsendte handleplan og status. Medarbejderne giver udtryk for, at der er kommet en klar
opgavefordeling i de fire teams, som understøtter at fælles opgaver bliver håndteret og løst. Medarbejderne oplyser, at der er struktur på møder og
borgerne gennemgås efter en fast kadence. Medarbejderne arbejder med at styrke dokumentationspraksis. Socialtilsynet vurderer, at den nylige
ansættelse af en dokumentationskonsulent 8 timer om ugen er yderst relevant og vil understøtte denne proces.

Endvidere konkluderer socialtilsynet at der pågår noget samarbejde de forskellige teams imellem, dog primært mellem team 1 og 4 ,samt mellem
team 2 og 3. Noget af afstanden mellem team 1-4 og 2-3 kan tilskrives restriktioner i forhold til at forebygge smitte.

Socialtilsynet vurderer, at den nye organisering af STD (Særligt tilrettelagt Dagtilbud) er hensigtsmæssig, og understøtter borgernes trivsel, i det
borgerne nu fast tilbydes timer i STD om formiddagen eller om eftermiddagen.

Tilbuddet har igangsat kompetenceudvikling i form af undervisning i ICDP ”International Care Give Development Program”. Undervisningen
understøttes af supervision, som medarbejderne referere til. Socialtilsynet kan på den baggrund konkludere, at de enkelte teams er forskellige
steder i udviklingen. Nogle teams arbejder fortsat med indbyrdes samarbejde, mens andre teams har afsluttet det emne og er i gang med
sagssupervision. Socialtilsynet ser det som en naturlig udvikling af de fire teams, at prioritere samarbejdede og det kollegiale fundament, forud for
at udvikle på den pædagogiske praksis.

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udviklingen og medarbejdernes vurdering, at den positive udvikling har øget borgernes trivsel.
Medarbejderne kan give eksempler på borgere, der i højere grad søger fællesskabet og samvær på fællesarealer.

 

Samtidig vurderer socialtilsynet at tilbuddet fortsat står med nogle naturlige udfordringer gennem tilbuddets historik, samt at den positive udvikling
fordeler sig ulige de fire teams imellem.

Særligt team 4 har fortsat udfordringer i forhold til at finde fælles pædagogisk fodslag, og socialtilsynet vurderer, at teamet med fordel kan tilbydes
øget og tæt ledelsessparring med henblik på at oparbejde en fælles tilgang til borgerne. Særligt grundlæggende struktur for borgere skal på plads.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet fortsat er udfordret af vakante stillinger, om end der er tegn på, at personalegennemstrømningen og
sygefraværet er for nedadgående. Det er afgørende for tilbuddet, at fastholde den positive tendens i forhold til at mindske
personalegennemstrømningen, for at forebygge at kompetencer udfases på tilbuddet.

Tilbuddet benytter sig også fortsat af vikarer fra vikarbureau, hvilket ikke understøtter kontinuiteten på tilbuddet. Socialtilsynet hæfter sig dog ved,
at tilbudsleder oplyser, at det er en gruppe af faste vikarer, der kommer fra bureauet.

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

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne fortsat bør støttes til at styrke deres faglige refleksionsniveau, herunder blandt andet øge bevidstheden
omkring borgernes selv- og medbestemmelse, samt baggrunden for reglerne på magtanvendelsesområdet. 

 

Samlet vurderer socialtilsynet, at medarbejderne har en anerkendende og omsorgsfuld tilgang til borgerne. Socialtilsynet vurderer endvidere, at
tilbudsleder allerede har skabt et fundament og en grad af psykologisk tryghed i organisationen, hvilket er et godt udgangspunkt for den fortsatte
udvikling af tilbuddet. Socialtilsynet vil fortsat følge tilbuddet tæt, i processen med at sikre kvalitetsløft af tilbuddet.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Opfølgning på status af den 06.10.21 samt handleplanen af den 23.04.21.
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Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner

Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

På grund af vedvarende udfordringer med dele af Tilbudsportalens IT-funktioner, er Botilbuddet Gydehøjs budget- og økonomioplysninger 2021
ikke sagsbehandlet jf. bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

For Gydehøj vil det økonomiske tilsyn for både 2021 og 2022 derfor blive afrapporteret i forbindelse med tilsyn i løbet af 2022

Økonomi 1
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Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet henviser til den samlede økonomi vurdering.

Økonomi 2
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Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet henviser til den samlede økonomi vurdering.

Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet henviser til den samlede økonomi vurdering.
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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.
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Spindelvæv
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Datakilder
Kilder
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Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse

Beskrivelse
Medarbejder Team 1, ansat i 3 år, sociolog
Medarbejder Team 2, ansat i 3 år, uddannet pædagog
Medarbejder Team 3, ansat i 2,5 år, Folkeskolelærer
Medarbejder Team 4, ansat 3 måneder, uddannet pædagog
Botilbudsleder, ansat 6 måneder, uddannet pædagog
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Observationskilder
Kilder
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