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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om 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 tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos 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 hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det
fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den
samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn.
Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede
faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er
konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. 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 et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets
karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har
den fornøden kvalitet. 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 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.

Temaer

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metoder og resultater

- Sundhed og Trivsel

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra 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.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre
relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Bofællesskabet Biskop Svanes Vej

Hovedadresse Biskop Svanes Vej 63
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: http://socialpaedagogiskcenter@rudersdal.dk

Tilbudsleder Susanne Svare

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype Kommune

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

Pladser i alt 13

Målgrupper Udviklingshæmning
Hjerneskade, medfødt

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Tanja Olsen
Christina Thorholm

Dato for tilsynsbesøg 22-04-2020 11:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Bofællesskabet Biskop Svanes Vej 13 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har afholdt anmeldte tilsyn på Skype med Bofællesskabet Biskop Svanes vej den 22. april 2020 med fokus på tema 4
sundhed og trivsel og tema 5 ledelse og organisation. De øvrige temaer er ved nærværende tilsyn ikke behandlet. Socialtilsynet har ved
dette tilsyn ikke behandlet udviklings punkterne fra tilsynet 2019, som  videreføres til opfølgning ved kommende tilsyn. 
Social tilsynet har været på fysisk besøg den 12. maj 2020 på Biskop Svanes Vej. Tilsynet fik en rundvisning i de fysiske rammer og blev
inviteret indenfor hos 3 borgere. Der ud over ønskede flere af borgerne at tale med socialtilsynet. Borgerne gav udtryk for at være
trætte af ikke at kunne komme på arbejde grundet Covid-19, med gav udtryk for, at de var tilfredse med til bo i tilbuddet. Borgerne har
egen lejlighed med badeværelse og et lille the køkken. Lejlighederne frem stod hjemligt og personligt indrettet. Der ud over er der et
fælles køkken med spise pladser samt et lille sofahjørne med et tv. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere har fokus på borgernes trivsel under de vilkår, som bliver meldt ud fra
sundhedsmyndigheder og socialstyrelsen i forbindelse med Covid-19.

Borgerperspektivet er inddraget ved Skype møde med 2 borgere. Der ud over er der via Skype interviewet dallig leder samt en
medarbejder.

Tilbuddet har normal bemanding og har tilført ekstra ressourcer efter behov, hvor medarbejderne fra værkstedet indgår i dagvagter.
Derudover er  en studerende fra værkstedet tilknyttet. Medarbejderne fra værkstedet har et godt kendskab til borgerne og har fået
intro til arbejdet for at kunne være en del af plejen og indgår pt. som medarbejdere i bofællesskabet i forbindelse med retningslinjer for
nødberedskabet.

 

Bofællesskabet Biskop Svanes Vej er et tilbud med plads til 13 borgere efter almenboliglovens § 105, stk. 2, hvor borgerne får støtte
efter servicelovens § 85. Målgruppen er udviklingshæmmede borgere i alderen 40 - 85 år samt borgere i alderen 40 - 85 år med medfødt
hjerneskade.

 

Socialtilsynet lægger vægt på, at ledelsen kompetent har fokus på at informere borgere, medarbejdere og pårørende om nye
retningslinjer og stiller sig til rådighed for sparring og opklarende dialoger.

Ledelse og medarbejdere har fokus på at skabe en struktur i den nye dagligdag, hvor bl.a. dagtilbud, beskæftigelsestilbud og
aktivitetstilbud er lukket på grund af nationale retningslinjer for aktivitet. Dette sker med bl.a. med tilbud om busture, gå og cykel ture.

Socialtilsynet vurderer, at enkelte borgeres trivsel er påvirket af de ændrede forhold, men at medarbejdere og ledelse har fokus på at
understøtte borgernes trivsel og fysiske og mentale sundhed. Tilbuddet oplyser, at samarbejdet med hjemmeplejen er godt, så borger
der har brug for hjemmepleje får den relevante støtte. Socialtilsynet vurder, at borgerne har kontakt til deres pårørende i det det
omfang det kan lade sig gøre grundt Covid-19. Der er borgere, der holder kontakt vis Skype eller får besøg udendørs.

Det fremgår af dialogen, at der lægges vægt på retningslinjer for arbejde med at forebygge smitte f.eks. i forhold til borgernes kontakt
til pårørende og ved at skabe afstand imellem borgere.

Socialtilsynet lægger vægt på, at tilbuddet vurderer borgernes behov for træning og det vurderes løbende i forhold til, at borgerne ikke
får længerevarende funktionstab.

Borgerne er inddraget i de ændringer, der sker i dagligdagen og medarbejderne er opmærksomme på at lytte og være i dialog med
borgerne i forhold til borgernes bekymringer for f.eks. at blive smittet. 

Socialtilsynet vurderer, at der tages særligt hensyn til borgere der er særligt sårbare overfor forandringer.

Socialtilsynet lægger vægt på, at tilbuddet oplyser at de de ikke har nogle magtanvendelser før eller under Covid 19. Tilbuddet har
afholdt temamøde vedr. de nye bekendtgørelser vedr. magtanvendelser.

 

Tilbuddet har afholdt handleplansmøder men borgerne på Skype, hvilket har fungeret godt og der arbejder forsat med borgerne
pædagogiske mål i samme omfang det lader sig gøre ift. Covid-19.

Ledelsen arbejder kompetent med udvikling af tilbuddet og skaber motivation og engagement hos kompetente medarbejderne.
Leder er også blevet leder af Bofællesskabet Bregnerødvej med omorganiseringen i Rudersdal kommune. Leder er blevet en del af en
ny ledergruppe. Den ny organisering betyder, at samarbejdet på tværs af handicapområdet er blevet styrket.

Socialtilsynet vurdere at tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær er på niveau med sammenligenlige tilbud.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet økonomi er bæredygtigt og giver mulighed for at skabe kvalitet i indsatsen for borgerne.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Sundhed og Trivsel Organisation og Ledelse
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Særligt fokus i tilsynet

Side 5 af 15



Bedømmelse 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 og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og
herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et
væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender
viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og
overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til
tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er ansat
sundhedsfagligt personale til at vejlede i opgaver omkring bl.a. de aldersbetingede problemstillinger ligeleds er der et samarbejde
med hjemmepleje i det omfang, borgerene har behov for. Særligt om aften og nattetimer.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives og har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og inddrages i fælles
beslutninger på husmøder.

Tilbuddet arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med viden om neuropædagogik, som giver forståelse og respekt for den enkelte
borgers behov og adfærd. Tilbuddet har tilbud om musikterapi, massage, besøgshund aktiviteter der fremmer den mentale velvære
og der er derudover tilbud om motion ved gå- og cykelture i lokalområdet.

Tilbuddet afholder forsat husmøder og der er fokus på at tale med borgerne om den særlige situation og de retningslinjer, de alle er
underlagt i forbindelse med Covid-19.

Tilbuddet forebygger magtanvendelser samt vold og overgreb gennem brug af struktur og opmærksomhed på f.eks. arousal.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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 fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse både i forhold til eget liv og for livet i
fællesskabet. Det vægtes, at der i Covid-19 tiden tager individuelle hensyn til ønsker og behov og der finde løsninger på dette.
Socialtilsynet vurder ud fra borgerne udgang, at de bliver hørt, respekteret og anderkendt og er med inddraget i beslutninger.

Indikator 4.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet vægter, at borger ved Skype møde give udtryk for at medarbejder lytter og er forstående over for de frustrationer de
har, I forbindelsen med Covid-19. De giver udtryk for, at der er en rar stemning og at medarbejderne lytter til de ideer de har.

Borgerne giver over for social tilsynet udtryk for, at de lige nu ikke selv kan bestemme så meget ift. at gå ud og på arbejde, men at
personale lytter til deres ønsker og f.eks. at ville spise egen bolig og hvornår de vil i seng.

Leder oplyser at der har været ændringer ift. de ting borgerne kan, f.eks. tage ned i byen og handle, men der fundet løsninger, for de
borgere der forsat ønskede at tage ud i byen, og oplyser at dette har haft en god effekt. 
Leder oplyser, at der er flere borgere  har taget initiativ til forskellige aktiviteter i Covid-19 tiden f.eks. banko, hvor borger selv pakkede
gaverne ind de øvrige borgere og medarbejderne støttede borgerne i af gennemføre arrangementet.

Der ud over oplyser leder, at de bruger et afkrydsnings skema, hvor  personale kunne følge med hvilke aktiviteter der er tilbud og 
hvem det har deltaget, for der ved at kunne danne sig et overblik og for at kunne motivere borgerne til at f.eks. at komme ud på tur
eller lign.

På baggrund af overstående fastholdes scoren og bedømmelsen af indikatoren forsat til i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 4.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Socialtilsynet har lagt vægt på, at borgere giver udtryk for at de bestemmer selv i eget liv. Borger giver over for socialtilsynet udtryk
for, at de er meget glade for den ordning der er ift. aftensmaden, hvor de i Covid-19 tiden får maden uden fra og at det vil de meget
gerne fortsætte med. De fortæller, at det er meget god mad og en borger har taget initiativ ti at få lavet en oversigt over ugen menu,
så alle kan se hvad d er bliver serveret. 

Borgerne og medarbejder oplyser at der forsat holdes husmøder en gang om ugen, hvor de f.eks. taler om menuen og ønsker til
denne og ønsker til andre ting. f.eks. ture ud af huset. Møderne er dog kortet noget ned grundet Covis-19, med at der er fokus på
møder om at få tale om denne særlige situation de alle er i og forøger at skabe ro hos borgerne. 

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

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed og trivsel med den faglige tilgang og
viden og med forskellige aktivitetstilbud. 
Der er lagt vægt på, at borgerne generelt trives, og at tilbuddet har fokus på borgers individuelle ønsker og behov.  
Tilbuddet samarbejder med hjemmeplejen og læger og medarbejderne giver borgerne relevant støtte til fx at komme til læge eller
anden sundhedsydelse. Derudover er der fokus på kost og motion. 

Socialtilsynet vurder at tilbuddet i forbindelse med Covid-19 har taget ekstra hensyn til borgerne og sørget for at skabe særlige
hensyn og støtte borgerne til bedre at kunne håndtere det forandringer, der har været i deres hverdag som følge af dette.
Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne er godt til at lytte til dem og tager dem seriøst ift. det de måtte have brug for støtte til.

Indikator 5.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Det vægtes at leder oplyser, at borgerne generelt trives og at der er borger der reagere ift. Covid-19. Dette tager tilbuddet hånd om,
ved at tale med borgerne og forklare hvorfor tingene er anderledes. Medarbejderne forsøger at skabe så normal en hverdag for
borgerne som muligt, og forsøger at lave forskellige tur ud af huset. Medarbejder forsøger at skabe en god og rolig stemning og er
opmærksomme på at borgerne ikke isolere sig i boligerne.
Borger giver over for socialtilsynet ud tryk for, at de er glade for at bo i tilbuddet og at medarbejderne er god til at støtte dem, når det
er svært at forstå alle de oplysninger, der er i forbindelse med Covid-19.

Leder oplyser, at de sædvanelige aktiviteter som f.eks. besøgs hund og musik terapi genoptages, når det igen er muligt at få besøg ude
fra.

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

Indikator 5.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Det vægtes, at tilbuddet oplyser, at der forsat samarbejdes med læger og hospitaler. Leder oplyser at der er ansat en social- og
sundheds assistent mere, der er med til at styrke viden på der sundhedsfaglige område.
Leder og medarbejder oplyser, at der har været en mistanke om  smittet med Corona og at hele systemet gik i gang med værnemidler.
Det oplyses at borgerne ikke blev forskrækket og leder så at sundheds systemet og hjælpen ude fra fungerede. Der har været et øget
fokus på hygiejnen. 
Leder oplyser, at Ruderdals kommune har et fælles lager af værnemildder som tilbuddet bestiller og får leveret fra.
Der ud over oplyser leder, at der i forbindelse med konstatering af en er testet som rask smittebære hepatitis B er alle borger testet
for antistoffer. Borgerne er vaccineret og det er lykkes godt.

Leder oplyser, at der forsat er et samarbejder med hjemmeplejen om den nødvendige støtte til borgere f.eks, aften og nat. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 5.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejderne har relevante kompetencer til at løfte opgaverne omkring sundhedsindsatsen. Der
er ansat en social- og sundhedsassistent mere og der er et samarbejde med hjemmeplejen, der modsvarer borgernes behov.

Det fremgår af Tilbudsportalen, at tilbuddet har fokus på borgerens fysiske og mentale sundhed f.eks. gennem arbejdet med
sansning.
Der er forsat tilbud om musikterapi og besøgs hund, der genoptages, når det igen er mulige at modtage besøg ude fra. Desuden er
der tilbud om motion med cykel- og gåture. 
Det er ved at opstarte fys. behandling for de borger, der er modtager dette.
Der har været faste aftaler med en massør til de borgere, der har ønske om massage og leder giver udtryk for, at det er vigtig stimulig
for borgerne.
Der ud over har tilbuddet, i forbindelse med Covid-19 set,at borgerne at tage flere gamle aktiviteter i brug f.eks. wii og puslespil. I
forbindelse med Covid-29 har der i dagtimerne ligeledes være en studerende fra værkstedet, som har står for forskellige aktiviteter for
og med borgerne.

I forbindelse med Covid-19 har en borger været undermistanke for været smittet.

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

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger brug af magt og vægter, at  der ikke har været indberettet magtanvendeler det
seneste år.

Medarbejder er opdatere ift. nye regler omkring magtanvendelser og der er i tilbuddet husorden indskrevet retningslinjer ift.
uhensigtsmæssig adfærd i fælles arealerne.
Socialtilsynet vurder, at tilbuddet har fokus på at forbygge bruge af magt og i talesætter gråzonerne i dette. 

Socialtilsynet  vurderer, at tilbuddet har fulgt op på udviklingspunkter fra tilsynet i 2019 og arbejdet med borgernes forståelse af
aftaler, som kan opleves som strukturel magt.

 

Indikator 6.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet har lagt vægt på, at der ikke har været indberettet magtanvendelser det seneste år og heller ikke i forbindelse med
Covid-19.

Leder oplyser at der har været lavet et fælle tema møde for medarbejdere på Biskop Svanes vej og Bregnerødvej om nye
magtanvendelses regler og bekendtgørelserne er gennemgået.

Leder oplyser at tilbuddet har benyttet muligheden med at indskrive noget omkring uhensigtsmæssig adfærd i husordenen, dette er
aftalt med borgerne. 

Tilbuddet oplyser, at arbejdet med borgerne ift. en uhensigtsmæssig adfærd har betydet, det er lykkes at få skabt en god ramme og at
borgerne giver udtryk for, at de bedre selv kan mærke, hvornår de har brug for en få en pause fra fællesskabet.

Leder oplyser, at andre borgere har været bekymret for om de skulle gå i boligen hvis man var sur. Det har medarbejderne i tale sat,
så borgerne forstår, at det ikke er når man siger et surt ord, men det er den adfærd man har der kan gøre, at man kan finde ro i
boligen. Medarbejderne er opmærksomme på at få 1-1 kontakt med borgerne, når de har brug for det. Der er fokus på hvordan
personalet er tilstede i rummet så man minimere adfærd.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 6.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Socialtilsynet har lagt vægt på, at der ingen indberetninger har været det sidste år.

Leder beskriver ved tilsynet i 2019, at tilbuddet har arbejdet med ny praksis for at nyansatte medarbejdere er introduceret til
proceduren. Tillige vægtes, at medarbejdere ved tidligere tilsyn beskriver, hvordan de henter skemaet elektronisk og får leders
vurdering i tilfælde af magtanvendelse. Der drøftes løbende gråzoner på personalemøderne jf. indikator 06.a.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i meget høj 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 fortsat, at tilbuddet i deres indsats forebygger overgreb.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet med udviklingspunkt fra tilsynet i 2019, så der er aftaler for samspil i fællesrummet,
så borgerne ikke trækker sig fra fællesskabet på grund andre borgeres adfærd. Tilbuddet arbejder med fokus på borgernes arousal,
struktur og forudsigelighed i den daglige struktur.

Indikator 7.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 7.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet har lagt vægt på, at leder og medarbejdere fortæller, at der ikke har været tilfælde af vold eller overgreb det sidste år.
Medarbejdere oplyser, at borgerne godt kan være højrystet, og nogle borgere kan i perioder trække sig. Borgerne støttes meget i
deres sociale ageren. Medarbejdere beskriver ved tidligere tilsyn en særlig forebyggende strategier i forhold til borger, som har en
højrøstet adfærd og det oplyses ved nærværende tilsyn, at denne strategi har haft godt effekt.

Medarbejder oplyser ved tidligere tilsyn, at det er godt at kende tanker om kropssprog som bl.a. lærtes på nænsom nødværge,
nedtrappe konflikter hvilket stadig gøre sig gældende, og oplyser at medarbejderne stadig gennem struktur og forudsigelighed samt
beroligende dialog understøtter, at borger som kan have udfordringer med uhensigtsmæssig adfærd. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen af indikatoren opfyldt i meget høj grad.
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Bedømmelse 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 forsat ledes kompetent. Daglig leder har erfaring og viden om målgruppen og en ledelsesstil, der
skaber arbejdsglæde og motivation hos medarbejderne. Tilbuddets leder er ligledes leder af bofælleskabet Bregenrødvej. Leder har
forsat fokus på at skabe sammenhæng mellem de to tilbud bl.a. gennem supervision.
Tilbuddet hører under Social og sundhed. Tilbuddet er blevet en del af en større organisation med i alt 9 ledere, som har forskellige
kompetencer, faglige baggrunde og uddannelse. 

Medarbejdere arbejder i team, som sikrer, at borgerne altid kan få kontakt til en medarbejder fra teamet med kendskab til borgeres
særlige behov. 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne  mødes af tilstrækkelige ressourcer og medarbejdere med relevante kompetencer, som
understøtter borgernes trivsel og udvikling 
Sygefraværet og personalegennemstrømningen vurderes på niveau med sammenligelige tilbud.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at leder med fordel kan have en lederuddannelse, for med en faglig uddannelse at,
kunne perspektiver og reflektere sin ledelsesstil.

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet ledes kompetent. Der er lagt vægt på, at leders erfaring og viden om målgruppen
understøtter medarbejdernes tilgang til borgerne og skaber høj trivsel og arbejdsglæde i medarbejdergruppen.

Leder lægger vægt på at lede kerneopgaven og at sikre at borgere og medarbejdere trives og har særligt fokus på dette i forbindelse
med Covid-19.

Tilbuddet er en del af en  større organisation med en ledergruppe på 9 ledere, som mødes jævnligt.

Tillige vægtes, at der ved tidligere tilsyn er oplyst at der tilbydes ekstern supervision og intern faglig sparring med ledelsen. Ydermere
vægtes, at leder oplyser at der afholdes GRUS der dog er udsat til efteråret grundet covid-19.
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Indikator 8.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.a$eg-print-section-heading-end$

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddets daglige leder har relevant pædagogisk uddannelse samt erfaring fra ledelsesfaget, men
ingen lederuddannelse. I hørings svaret oplyser leder Rudersdal kommunes principper krav om uddannelse til ledere:

Det er obligatorisk for ledere på niveau 1 og 2 at have en almen masteruddannelse med elementer af ledelse eller tilsvarende.
Det er obligatorisk for ledere på niveau 3 at have en diplom i ledelse. I forhold til kompleksiteten i ledelsesopgaven er denne gruppe af
ledere meget varieret, derfor har lederne mulighed for at indgå en individuel aftale med deres leder, hvis det vurderes, at en almen
masteruddannelse med elementer af ledelse eller tilsvarende vil være mere relevant for lederen set i forhold til dennes
ledelsesopgave.
Lederne på niveau 4 og 5 er også en meget sammensat gruppe set i forhold til kompleksiteten i deres ledelsesopgave.

Lederne kan indgå en individuel aftale med deres leder om diplom- eller akademiuddannelse i ledelse, hvis der vurderes at være
behov for det set i forhold til deres ledelsesopgave.

Leder oplyser i hørings svaret at være leder på niveau 4.

Endvidere vægtes det, at medarbejderne oplyser, at leder er meget lyttende og giver frie hænder.

Leder oplyser at der i forbindelse med Covid-19 er været flere tvivls spørgsmål fra medarbejderne, der f.eks. går på om deres faglighed
er god nok og man skal gøre det anderledes. Leder har fokus på dette sammen med det fokus på at får dagligdagen til at kører:

Leder oplyser at være mindre fysik til sted i forbindelse med Covis-19 men er dagligt i kontakt med medarbejderne og er til rådighed
hele døgnet.  Leder skriver nyhedsbreve og alle bliver opdatere på alle vejledninger og retningslinjer. Leder er en del af en større leder
gruppe, som der jævnligt afholdes møder med og der deles viden.

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyld, da socialtilsynet vurdere at leder har relevante kompetencer til at lede tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at uddannelse styrker leders faglige kompetence i ledelsesopgaven, så leder står på et fagligt stærkere
grundlag i forhold til at kunne perspektivere og reflektere sin ledelsesstil.

Indikator 8.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren er ved nærværende tilsyn ikke behandlet, tekst og bedømmelse overføres til tilsynet 2019:

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejderne værdsætter supervision. Medarbejderne forklarer, at de skriver et lille oplæg til
supervisor før supervision. Medarbejderne tænkte en time var for lidt, men supervisionen er ret effektivt. Supervisionen foregår
sammen med medarbejderne fra tilbuddet Bregnerødvej. Leder forklarer, at supervisor også underviser i tilbuddet og det giver større
udbytte af indsatsen. Medarbejderne oplyser, at der løbende sker sparring med ledelsen. På baggrund af ovenstående fastholdes
scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Medarbejdere har relevant uddannelse og der lægges
vægt på at der er ansat en social-og sundheds assistent mere og at der ligledes er sat medarbejdere fra værkstedet på i dagtimerne
og at de ligeledes indgår i det nødberedskab i forbindelse med Covid-19.

Socialtilsynet vurder ud fra interview med borgere, at de får den hjælp og kontakt til personalet de har brug for. Arbejdet i team har
betydning for at borgerne altid kan få kontakt til en medarbejder, som kender borgerens særlige behov og aftaler. Samarbejdet med
hjemmeplejen er styrket. Personalegennemstrømningen og sygefraværet er på niveau med sammenlignelige tilbud.
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Indikator 9.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Leder oplyser at en medarbejder fra værksteder arbejder i tilbuddet, så det sikres at der er en fast, der overtager ved sygdom i
forbindelse med Covid-19.

Det oplyses, at nogle borgere reagerer på at komme ud af den fast struktur og savner deres job. Personalet har fokus på at støtte 
borgerne i lejlighederne mere og lave ting sammen de godt kan lide f.eks. bus ture og gåture. Leder oplyser, at mødeplanen køre som
før Covid-19 og at der i denne tid er en studerende samt en medarbejder fra værkstedet er fast i dagvagt hver dag. 
Det oplyses at medarbejder fra værksted indgår i nødberedskab og har haft introvagter og kan kalde ind ved behov.

 
Leder giver udtryk for at sundheds området er vigtigt, så der er ansat en social- og sundheds assistent mere. Ligeledes oplyses det, at
der er et samarbejde med hjemmeplejen, der bistår i aften/nattetimerne, hvis borgere får brug for hjælp.
Borgerne giver over for socialtilsynet udtryk for at de kan få hjælp fra og kontakt til personalet når de har brug for det.

 
Det fremgår af Tilbudsportalen at der er ansat 6 medarbejdere med pædagogisk uddannelse, 1 social og sundhedsassistent og en
medhjælper på ½ tid.

På baggrund af overstående hæves scoren fra 4 til 5 og bedømmelsen af indikatoren til opfyldt i meget høj grad.

Indikator 9.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Socialtilsynet vægter at det på Tilbudportalen fra årsrapporten 2018, fremgår at tilbuddet havde en personalegennemstrømning på
8,3 %. 
Leder oplyser at en medarbejder er gået på pension og er ansat en ny medarbejder med pædagogisk uddannelse i tilbuddet i 2019.

En medarbejder er fratrådt i 2020.

Socialtilsynet vurdere at personalegennemstrømningen er på niveau med sammenlignelige arbejdspladser. På baggrund af
ovenstående fastholdes bedømmes af indikatoren til opfyldt i meget høj grad.

Indikator 9.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Socialtilsynet har lavt vægt på at det fremgår af oplysninger leder at fraværs procenten for 2019 er 5,13 %. Leder oplyser at procenten
er fastlagt udfra to tilbuddet og oplyser at trækkes det andet tilbuds procentdel fra, vil leder estimere Biskops Svanes Vejs fravær til
ca. 4 %. Leder oplyser til socialtilsynet, at tilbuddet fremadrettet vil lave statistikkerne adskilt af de to tilbud.  Tilbuddet anvender
kendte vikar ift. dækning ved sygdom

 

Socialtilsynet vurdere at sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige område. På baggrund af ovenstående hæves scoren til 5
og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Bedømmelse 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 og Årsrapport fra 2018. Socialtilsynet har endvidere baseret sig
på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

 

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

Socialtilsynet har den 10.3 2020 godkendt tilbuddets årsbudget for 2018 idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:

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

* Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

* Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

 

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

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

 

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

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

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse

Udviklingspunkter
Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at underskud/ overskud på over 5% af driften indregnes i taksten det følende år. 

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.

Det fremgår, at der i budget 2020 og 2019 er et overskud på 3-4% efter at der var et underskud i driften i 2018.

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 har godkendt tilbuddets årsbudget for 2020, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:

*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.

Det fremgår af budget 2020. 1,9% af budgettet bruges til kompetenceudvikling, svarende til 95.000 kr.
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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.

 

Socialtilsynet har stillet spørgsmål til tilbuddet for så vidt angår normeringstal i forhold til lønudgifter og der er fremsendt revideret
budget.

Det er socialtilsynets vurdering, at der nu er opnået klarhed, gennemsigtighed.

 

Socialtilsynet har påset, at efterregulering af eventuelt over-/underskud er foretaget i overensstemmelse med reglerne herfor . Det
fremgår at der var et underskud i 2018 på 590.000 kr. svarende til 13 %, som jf. svar fra forvaltningen er dækket af de øvrige 14 tilbud i
kommunen.

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

Tilbudsportalen
Budget
Opgørelse af sygefravær
Høringssvar
Tidligere tilsynsrapport
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$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
Ledelse

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

Observationskilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Medarbejdere
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