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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.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

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.

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

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet

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

Basisinformation

Tilbuddets navn Boligerne Birkerød Parkvej 18

Hovedadresse Birkerød Parkvej 18
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: https://www.rudersdal.dk/indhold/boligerne-sophie-magdelenes-vej-4

Tilbudsleder Allan Steen Vilhelmsen

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype Kommune

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt 8

Målgrupper Selvskadende adfærd
Indadreagerende adfærd
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Angst
Andet socialt problem
Depression
Personlighedsforstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Omsorgssvigt
Autismespektrum
Stressbelastning
Anden psykisk vanskelighed
Forandret virkelighedsopfattelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Jakob Kaspar Hansen
Nikolaj Hother Paulsen

Dato for tilsynsbesøg 06-05-2020 12:00
27-04-2020 13:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 8 Midlertidigt botilbud, § 107

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation (Afdelinger)$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
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Botilbuddet, Boligerne Birkerød Parkvej 18, har haft fysisk besøg d. 6. maj 2020, hvor der har været kort møde med personale og enkelte
af beboerne. Forud for besøget blev der foretaget interview pr. telefon med borgere, medarbejdere og ledelse og der er indhentet
relevant dokumentation forud for tilsynet. Formen på tilsynet i 2020 er foranlediget af den samfundmæssige situation omkring
smitterisiko for Covid-19 og besøget har været tilrettelagt i samarbejde med tilbuddet, så det efterkom de aktuelle retningslinjer på
tidspunkt for tilsynet.

På baggrund af tilsynet, er det socialtilsynets vurdering, at det samlede tilbud lever op til standarderne i kvalitetsmodellen og lov om
socialtilsyn. 
Tilbuddet er ved årsskiftet flyttet til nye fysiske rammer som socialtilsynet godkendte ved udgangen af 2019. I den forbindelse ændrede
man også på målgruppe profilen så den godkendte målgruppe ikke længere indeholder borgere med udviklingshæmning. Ligeledes
blev navnet ændret til Boligerne Birkerød Parkvej 18.
Tilbuddets aktuelle målgruppe har en tydelig ungeprofil og det er med afsæt i netop ungetilværelsen, at tilbuddet yder en relevant
støtte, med udgangspunkt i den enkelte borgers mål og ønsker. Tilbuddet har afsæt i en faglig reference ramme omkring recovery og
rehabilitering og forhold er sig i høj grad til at være en midlertidig indsats i borgernes liv, frem mod en mere selvstændig tilværelse. Den
beskrevne målgruppe på Tilbudsportalen fremstår med en vis bredde, men der er afsæt i en visitation, hvor man forholder sig til at
borgerne skal kunne profitere af en midlertidig indsats og at borgerne skal kunne bebo tilbuddet med den dækning der er i ydelsen. I
tilbuddet er man bevidst om, at i og med at man har unge mennesker i rammen, så skal tilbuddet også bistå borgerne og visiterende
kommuner med en afklaring af borgernes situation og kompetencer frem mod mere relevante indsatser. Dette kan betyde at der i
perioder kan være borgere i tilbuddet som falder uden for særligt den ydelses ramme som tilbuddet har og det er socialtilsynets
vurdering at tilbuddet har det nødvendige samarbejde med visiterende kommuner i de tilfælde.

Socialtilsynet vurderer at borgerne trives i tilbuddet og oplever at indsatsen der ydes er relevant. Socialtilsynet bemærker sig, at
tilbuddet i sin opstart på den nye adresse ikke har kunne arbejde med den faglige indsats og fællesskaber i det omfang man ønsker,
grundet Covid-19. I de nye rammer stilles egne lejligheder til rådighed under opholdet og der er velegnede fællesarealer.

Socialtilsynet har taget udgangspunkt i kvalitetsmodellens temaer, som det fremgår af "Særligt fokus". Det vil ikke nødvendigvis være de
fulde temaer som har været behandlet og bedømt ved det aktuelle tilsynsbesøg, men rapporten er gennemskrevet, så den fremstår
revisende i forhold til tilbuddets nye beliggenhed og målgruppe.

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

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det aktuelle tilsyn har haft særligt fokus på følgende temaer: Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Tema 2: Selvstændighed og
relationer Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater Tema 7: Fysiske rammer. Her ud over har der været fokus på trivsel og tryghed
under den samfundsmæssige situation omkring Covid-19, samt magtanvendelser i henhold til at der er kommet nye regler. Ligeledes er
dele af Tema 5: Organisation og ledelse behandlet i henhold til tilbuddets drift og dækning. Hele rapporten er gennemskrevet og
opdateret hvor der er fremkommet ny data.

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

Særligt fokus i tilsynet
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et
væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til
borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for
uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse
som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den
skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de
samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med udgangspunkt i mål, der er opstillet for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes
behov og forudsætninger støtter borgerne relevant frem mod uddannelse og beskæftigelse. Ved det aktuelle besøg er alle indskrevne
borgere omfattet af krav i henhold til LAB og tilknyttet forskellige aktiviteter eller skoleforløb. Grundet restriktioner omkring Covid-19
var der ingen igangværende aktiviteter, som afventede fremadrettede retningslinjer. Tilbuddet støtter generelt op omkring borgernes
muligheder og aktiviteter for uddannelse og beskæftigelse og samarbejder med en række aktører: Uddannelsessteder, mentorer,
jobcenter mv. Det er en generel optik på den faglige indsats og tilbuddets faglige målsætning og afklaring af borgernes situation, at
der er et sigte på uddannelse og beskæftigelse.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Borgernes muligheder og kompetencer for at afprøve uddannelse og beskæftigelse eller aktiviteter som er rettet mod dette, er en del
af det faglige fokus i tilbuddet. Borgernes støttes individuelt i henhold til den enkeltes behov. Tilbuddet samarbejde med andre
aktører i den enkeltes situation og der er et godt samarbejde med eksempelvis jobcenter og mentorer. Det er socialtilsynets
vurdering at det faglige fokus er i tråd med tilbuddets ungeprofil og understøttelse af en indholdsrig ungetilværelse for borgerne.

Indikator 1.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.a$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse,
beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.a
Uddannelse og beskæftigelse er et generelt fokus i borgernes bestilling og tilbuddets formulerede mål med indsatsen. Det er ligeledes
et område som tilbuddet bistår borgerne med at få afklaret. Målområdet fremgår af borgernes mål og plan for opholdet i tilbuddet.
Man er i tilbuddet opmærksom på de samarbejdsflader borgerne kan have via indsatser i jobcenter og uddannelsesinstitutioner og
man samarbejder aktivt med disse.

Indikator 1.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 1.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i
dag- eller grundskoletilbud.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Bedømmelse bibeholdes fra seneste tilsyn. På grund af Covid-19 er alle aktiviteter som borgerne er tilknyttet i bero. Socialtilsynet er
orienteret om, at alle borgere modtager en aktiv ydelser og her af forventes det, at borgerne i tilbuddet fortsat vil være deltagende i
aktiviteter rettet uddannelse og beskæftigelse, når der igen åbnes op for disse.
Resterende tekst er fra driftsorienteret tilsyn 2019.
Samarbejdet med de eksterne parter beror på den individuelle situation og der er ikke et formaliseret samarbejde med eksempelvis
kommunens jobcenter. 
Tilbuddet forholder sig i høj grad til, at det er en ung målgruppe i tilbuddet og der er et generelt fokus på borgernes daglige
aktiviteter.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

Selvstændighed og relationer

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgerne i forhold til at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv
i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Dette er et generelt fokusområde for tilbuddet og understøtter den faglige profil i at
medvirke til at afklare borgernes situation og støtte dem frem mos en større grad af selvstændighed og for manges vedkommende
ophold i egen bolig.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets nye rammer, hvor borgerne bebor egne lejlighed og hvor der er gode fællesfaciliteter,
understøtter indsatsen hvor borgerne får afprøvet egne kompetencer for selvstændighed og relationer i en tryg ramme, med aktuel
støtte.

Der er kontakt og samarbejde med pårørende i det omfang borgerne ønsker det og der er fokus på en åbenhed overfor besøg af
pårørende og private netværk, ud fra borgernes ønsker for dette.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet set styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet bemærker, at der
kort tid efter tilbuddets flytning til nye og mere relevante rammer, iværksættes retningslinjer for samvær på grund af Covid-19.
Socialtilsynet vurderer at dette naturligvis har haft en indflydelse på tilbuddets muligheder for at arbejde med et egentlig fællesskab
og samvær i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets nye rammer i meget højere grad vil kunne understøtte indsats og
mulighed for aktiviteter i selve tilbuddet og socialtilsynet vil følge dette ved kommende tilsyn, hvor det igen er muligt at fællesskaber
faciliteres.

Det er et generelt fagligt fokus for tilbuddet at borgerne får afprøvet egne kompetencer og styrkes i at agere selvstændigt og indgå i
sociale relationer. Dette er også en del af den faglige optik i den afklaring der ligger i tilbuddets profil som en midlertidig indsats for
unge.

Indikator 2.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Der udarbejdes konkrete individuelle mål vedr. sociale kompetencer, som der i samarbejde mellem borger og kontaktperson
kontinuerligt følges op på. Målene er individuelle og formueleret af borgerne i forhold til indsats og praksis, og overordnet set også et
fagligt fokus område som en del af tilbuddets indsats. Der gives eksempler på borgeres træning, også i forhold til den nuværende
situation hvor indsatsen har været mere en til en og hvor man har anvendt walk n talk, hvilket har foranlediget en større motivation
for nogle af borgerne til at komme ud.  

Side 8 af 26



Indikator 2.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Interviewede borgere udtrykker tydeligt deres aktiviteter i det omgivende samfund. Aktiviteter er ved tilsynet begrænset grundet
Covid-19, men det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet generelt forholder sig at borgerne bevæger sig i netværk, som også ved
fraflytning vil være en del af borgernes netværk, og hermed brobyggende til en mere selvstændig tilværelse.

Indikator 2.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 2.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Borgerne i tilbuddet har kontakt til pårørende og egne netværk med udgangspunkt i egne ønsker og behov og støttes her til i det
omfang som de har brug for det. Der er i samtale med både borgere, leder og medarbejdere flere eksempler på kontakt til pårørende,
besøg og samarbejde. Det er dog at bemærke at der ved tilsynet ikke er besøg af folk ude fra grundet Covid-19. ligeledes bemærker
socialtilsynet at boligerne grundet COvid-19 nu er udstyret med egen ind/udgang til de enkelte boliger, hvilket giver mulighed for
kontakt til pårørende under Covid-19, uden at det har konsekvenser for andre beboere.
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Bedømmelse af tema

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

Målgruppe, metoder og resultater

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

Ved godkendelse af tilbuddets væsentlig ændring ultimo 2019, blev den godkendte målgruppe snævret ind, så Birkerød Parkvej 18 ikke
længere har godkendelse til borgere med udviklingshæmning. Den lidt skarpere profil på dens samlede målgruppe var ansøgt af
tilbuddet selv og socialtilsynet vurderer, at i henhold til at levere ydelse til et midlertidigt tilbud, med afsæt i en tydelig ungeprofil i en
relativ lille driftsramme, så vil den tydeligere målgruppeprofil kunne medvirke til en tydeligere faglig referenceramme og indsats.

I tilbuddet forholder man sig til, at være en midlertidig indsats i unge menneskers liv. Fokus på botræning og understøttelse af
afklaring af borgernes fortsatte muligheder for bo ophold og understøttelse af deltagelse i civilsamfund og uddannelse og arbejde,
sker i samarbejde med en række eksterne aktører, både formaliseret og med udgangspunkt i den enkeltes situation. Indsats og
dokumentation, har udgangspunkt i den enkeltes bestilling/indsatsmål og der er kontinuerlig opfølgning og evaluering af indsats.

 

I tilbuddet er man i visitation opmærksom på, at borgere som visiteres til tilbuddet skal samarbejde omkring deres indsats og at man
skal have en vis grad af selvstændighed, da tilbuddet ikke er døgndækket. Man er ligeledes opmærksom på, at i og med at man har
med unge mennesker at gøre, så vil der også være forhold hvor indsatsen skal afprøves, som en del af den helhedsorienterede
undersøgelse af borgernes samlede situation. Det vil ikke i alle situationer forventes at borgernes samlede situation er fyldestgørende
udredt, grundet deres alder, hvilket vil kunne afstedkomme at der i og med at der skabes et bedre indblik i ens situation vil være
forløb hvor borgerne falder uden for tilbuddets faglige profil og muligheder for aktuel støtte. Socialtilsynet bemærker dog, at ledelsen
giver udtryk for, at skærpe fokus for ordentlig visitationsskrivelser og en tydelighed for processen her for. Socialtilsynet er ligeledes
opmærksom på at man i tilbuddet har et godt samarbejde med visiterende kommuner, så man kan støtte borgerne videre mod
relevant indsats, hvis der opstår behov her for.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,8

Udviklingspunkter
Socialtilsynet bibeholder udviklingspunkt om anvendelse af egentlig systematik i deres indsats rettet pædagogisk udredning af
borgernes funktion og behov for støtte, når dette er en del af den ydelse som der tilbydes og er en igangværende proces,
socialtilsynet vil følge op på.

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 bedømmer, at tilbuddet arbejder med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne med
afsæt i en unge målgruppebeskrivelse og et fokus på midlertidighed, som binder den samlede indsats sammen. Tilbuddet arbejder
med afsæt i en faglig reference ramme, hvor man både understøtter afklaring af borgernes samlede situation, med henblik på at bistå
med at afdække borgernes fremadrettede muligheder. I den henseende fastholder socialtilsynet udviklingspunkt omkring en egentlig
systematik i indsats og dokumentation, når an i tilbuddet vægter denne del af indsatsen. I tilbuddet er der ligeledes fokus på, at
borgerne har en tryg bane at træne færdigheder i. Det er egentlig botræning og støtte her til, og et fokus på at øge egen
selvstændighed og mestring af dagligdagen.

 

Målgruppeprofilen har afsæt i en ungekultur inden for den godkendte ramme. I tilbuddet forholder man sig til en egentlig afgrænsning
i forhold til at kunne bebo tilbuddet og trives uden døgnbemanding og at der ikke rummes borgere med udadreagerende adfærd og
misbrug.

Ved tilsynet konstatere socialtilsynet at man har visiteret en borger ind i en forsøgsperiode, hvor der ydes ekstra indsats i forhold til
fast nattevagt. Dette er et forhold som har været kendt ved visitation og i den henseende er det en indskrivning uden for målgruppen.
Socialtilsynet er orienteret om forløbet og at det er en forsøgsvis og afklarende periode, for at afdække om det ville kunne medvirke til
en egentlig afklaring af behov for støtte fremadrettet. Socialtilsynet bemærker at dette forhold ikke er afspejlet i bedømmelsen i
indeværende tema, men målgruppeafvigelsen er relateret til det normeringstal og den dækningsprofil tilbuddet har og derfor har
indflydelse på bedømmelse i tema 5: Organisation og ledelse.

Der gives andre eksempler på, hvor man eksempelvis efter indskrivning har øget viden omkring borgeres situation og forhold der gør,
at man ikke møder borgerne med den mest relevant indsats. Det er socialtilsynets vurdering, at man i tilbuddet har det nødvendige
samarbejde med både borgere, visiterende kommuner og eventuelle pårørende i forhold til at borgerne visiteres videre til mere
relevante indsatser.
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Indikator 3.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddet har fokus på en rehabiliterende og recovery orienteret indsats med afsæt i en aktuel faglig referenceramme i henhold til at
arbejde med en ungegruppe i en midlertidig ramme. Tilbuddets funktion er også at medvirke til yderligere afklaring af borgernes
situation og funktion, hvilket er i god overensstemmelse med ungegruppen, hvor flere borgere ikke nødvendigvis vil have en lang
sygdomshistorik, have en fyldestgørende psykiatrisk udredning, eller have afprøvet egne kompetencer i forhold til at bebo egen bolig.
Den afklarende, eller pædagogisk udredende del af ydelsen, kan dog med fordel fremstå tydeligere i systematikken, også i
samarbejdet med visiterende kommuner omkring statusskrivelser og dokumentation.

Indikator 3.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet arbejder med afsæt i borgernes indsatsmål og dokumentere indsatsen i pædagogiske opholdsplaner. Borgerne er
medvirkende i formulering af delmål og evaluering og tilbuddet anvender dokumentationen i faglige drøftelser.

Indikator 3.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.c
De mødte borgere fortæller at have opnået positive resultater under opholdet i henhold til de mål de har sat sig. Både borgere og
medarbejdere oplyser at situation omkring Covid-19 naturligvis har haft indflydelse på hvordan man arbejder frem mod målene og
også har sat nogle begrænsninger for nogle borgere.

Der gives ligeledes eksempler på, at borgere som fraflytter tilbuddet til andre indsatser. Dette også i situationer hvor der fra
visiterende myndighed kan være sat mål relateret til ophold i egen bolig efterfølgende, men hvor det også kan vurderes at tilbuddets
indsats, netop har medvirket til at skabe en bedre afklaring af behov for støtte og at der derfor viderevisiteres til mere relevant tilbud.

Indikator 3.d
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.d$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at tilbuddet generelt har et samarbejdsnetværk omkring den enkelte unge. Det er dog at
bemærke at den nuværende situation omkring Covid-19 begrænser samarbejdsfladerne. Der er generelt et velfungerende
samarbejde med visiterende kommune, beskæftigelse indsatser og behandlingsansvarlige og borgerne støttes til den nødvendige
kontakt i henhold til deres behov.
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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 har haft tilsyn med Boligerne Birkerød parkvej 18 i perioden hvor retningslinjer i forhold til smitteforebyggelse af Covid-
19 har været et samfundsanliggende. Samfundssituationen omkring Covid-19 sker kort tid efter at tilbuddet er flyttet til den nye
adresse. Det har haft en afledt effekt i forhold til borgernes trivsel, da tilbuddet ikke har kunne tage det forventede afsæt i det sociale
liv i tilbuddet. Der har været en stor opmærksomhed rettet de unges tendens til eventuel isolation og der har været fokus på at
understøtte den enkelte til at komme ud og møde sit netværk og pårørende.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt er opmærksom på målgruppens trivsel, i sammenhæng med visitation til tilbuddet. Det
være sig i forhold til voldsom adfærd og eventuelt forbrug af rusmidler, hvilket kan være situationer som afstedkommer utryghed og
en mindre grad af trivsel for nogle borgere og er medvirkende årsag til, at tilbuddet definere sin målgruppe, som borgere uden
misbrug og udadreagerende adfærd.

 

Borgerne udtrykker at trives i de nye rammer og i deres ophold. De oplever respekt og medinddrag i deres indsats og både borgere,
medarbejdere og ledelse er meget opmærksomme på, at grundet Covid-19 har der ikke været samme mulighed for at påvirke
hverdagen i tilbuddet i det omfang, som man fagligt gerne vil.

 

Medarbejderne har indsigt i borgernes situation og viden om deres mentale og fysiske sundhed og etablere samarbejde med
relevante sundhedsydelser ud fra den enkeltes behov.

Tilbuddet anerkendende tilgang understøtter desuden en kultur i tilbuddet, som forebygger magtanvendelser og overgreb og
tilbuddets afholdelse af trivselssamtaler med beboerne understøtter ligeledes dette. Medarbejderne har det nødvendige kendskab til
reglerne omkring magtanvendelse og indgreb i borgernes selv- og medbestemmelse og alle er introduceret til nye regler på området.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,88

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.
 
Det vægtes, at borgerne føler sig hørt, anerkendt og respekteret. I interview med medarbejderne fremstår borgernes ejerskab for
deres ophold og indsats, som et centralt område i den faglige indsats og platform for relationsarbejdet. Det understøttes endvidere,
af borgernes aktive deltagelse i opsætning af mål for opholdet og evaluering af indsatsen.
 
Der er også lagt vægt på, at borgerne bestemmer over deres dagligdag i egen lejlighed som stilles til rådighed under opholdet.
Tilbuddet har et fagligt fokus på, at borgerne skal inddrages i fælles beslutninger som en del af opholdet, men man har grundet Covid-
19 ikke haft afholdt husmøder i en længere periode.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets husregler grundlæggende opfylder forventningerne til kollektive aftaler mellem voksne
mennesker, som bor i et fællesskab og at tilbuddet forholder sig aktivt til at tydeliggøre forholdende for opholdet ved
indskrivningssamtaler.
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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
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne oplyser, at de i høj grad er inddraget i egen sag og føler sig hørt i hverdagen om både
personlige forhold og i forhold til opholdet på tilbuddet. Både borgere og medarbejdere bemærker, at det faglige afsæt omkring
egentlige beboermøder savnes under Covid-19, som et fælles ståsted for aftaler om hverdagen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets anerkendende tilgang, understøtte borgernes inddragelse igennem dialog og samarbejde med
borgerne. Det nævnes, at borgerne inddrages i alle forhold vedr. dem selv og hverdagen i tilbuddet. 

Socialtilsynet bemærker ligeledes at alle borgere kender egne mål og aftaler for indsatsen og aktivt medvirker til at definere og
evaluere indsats og mål.

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
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at borgerne bestemmer
over egen hverdag ud fra ønsker og behov. Der er videre lagt vægt på, at der afholdes husmøde en gang om måneden og alle
motiveres til deltagelse. Der er yderligere lagt vægt på, at borgerne omtaler, at de oplever at have stor indflydelse på deres ophold og
hverdag i tilbuddet og oplever at tilbuddet respekterer deres individuelle ønsker og behov.

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
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende medvirker til, at borgerne trives.

Den aktuelle situation omkring Covid-19 har haft indflydelse på nogle borgeres trivsel i forhold til at arbejde med eventuelle
udfordringer omkring ensomhed og tendenser til isolation, men det er et område som både medarbejdere og borgere beskriver der
har været stor opmærksomhed på.

I tilbuddet har ligeledes et fagligt fokus på, at borgernes trivsel også understøttes af en social berøringsflade, hvilket også har været
en faglig platform som har været påvirket under Covid-19 og hvor man i perioden i endnu højere grad har understøttet en til en
indsatser og ture ude for.
Man er i tilbuddet opmærksomme på, at borgerens påvirkning på hinanden i form af adfærd kan påvirke trivsel for den enkelte. Her
bemærker man, at de  nye fysiske rammer i højere grad understøtter trivslen, da de boliger som stilles til rådighed er selvstændige to
værelses lejligheder, hvor borgerne selv kan administrere besøg og fællesskaber.

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
Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne udtrykker at de trives og er trygge i tilbuddet. Borgerne udtrykker en opmærksomhed
på, at der ikke er den store sociale kontakt beboerne i mellem i den nuværende periode med Covid-19, men at der efterhånden
dannes mindre sociale fællesskaber blandt beboerne.

Tilbuddet giver udtryk for en oplevelse af, at borgerne trives i tilbuddet og at eventuel uro som kan opstå i naboskaber, hvor der er
uenighed, da involveres personalet hurtigt.

 

Socialtilsynet vurderer, at eventuelle situationer omkring adfærd eller forbrug af rusmidler, som kan give utryghed og mindre trivsel
for det samlede fællesskab, reageres der på, i henhold til opfølgning på målgruppevurdering.
 
Endelig lægges det til grund, at socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer, at stemningen i tilbuddet er tryg og rolig.
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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
Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne kan beskrive, hvordan man fra tilbuddets side understøtter, at borgerne har
adgang til relevante sundhedsydelser i forhold til deres behov og forudsætninger. Det beskrives fint, hvordan den pædagogiske
opgave både kan være at undersøge den enkelte borgers resurser omkring fx lægebesøg og samtidigt sikre, at borgerne modtager
relevant behandling.

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 bedømmer, at tilbuddet pædagogisk motiverer borgerne til sund kost og motion, men at det kan være en vanskelig
opgave, men at der også opnås progression hos borgerne i henhold til dette.
 
Borger udtaler endvidere at denne motiveres til at komme ud og gå og også støttes her til, hvilket man i tilbuddet bemærker der er
sket en øget motivation for i perioden under Covid-19, hvor walk n talk ture som der har været fokus på, har afstedkommet større
ønske for den form for samvær.

Socialtilsynet er i sin vurdering opmærksom på målgruppen udfordringer og forudsætninger, som kan være i meget varierende
omfang i henhold til tilbuddets målgruppebeskrivelse. Det er samtidigt socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad forholder sig til
deres faglige indsats og målsætning og navigere i relevante samarbejdsrelationer ved behov for det.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger og håndterer eventuelle magtanvendelser efter gældende retningslinjer på området.
Alle medarbejdere er introduceret til nye regler på området og man arbejder med afsæt i en anerkendende relation og forholder sig
til at værre ikke-konfronterende i situationer som kan være konfliktlignende. Man henholder sig ligeledes til målgruppe for tilbuddet,
som er unge mennesker som kan bebo tilbuddet med den dækningsgrad der er og hvor målgruppen er medvirkende til at situationer
som fordrer magtanvendelser ikke forekommer.

 

Socialtilsynet bemærker, at man i tilbuddet i den nuværende situation forholder sig aktivt til, at retningslinjer for håndtering af
smitterisiko med Covid-19 er en indgriben i borgernes dagligdag og man er opmærksom på borgernes trivsel i henhold til at mestre
dette.

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
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne kan beskrive,
hvorledes tilbuddets anerkendende tilgang omsættes til pædagogiske tiltag, som understøtter en kultur i tilbuddet om, at der ikke
foretages magtanvendelser. Medarbejderne reflekterer endvidere relevant over, hvordan borgernes selv- og medbestemmelse skal
forstås og håndteres. Borgerne fortæller at medarbejderne ikke lukker sig ind i boligen og at de respekterer borgerne. Det lægges
endvidere til grund, at borgene udtaler, at der ikke sker magtanvendelser i tilbuddet.
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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 4

Bedømmelse af Indikator 6.b
Medarbejderne giver udtryk for, at de er orienteret om reglerne for magtanvendelse samt hvordan disse skal håndteres og
dokumenteres. Socialtilsynet har ikke modtaget indberetninger på magtanvendelse fra tilbuddet. Hvor tilbuddet ikke har haft
magtanvendelser, så vurderer socialtilsynet, at man i situationer hvor man risikerer indgreb i selv- og medbestemmelsesretten i
henhold til den pædagogiske indsats, eller i omsorgs øjemed, da følger tilbuddet op på situationerne i forhold til deres indsats og
relevant refleksion her af. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i 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 på baggrund af udsagn fra medarbejdere og borgere, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddets generelle faglige tilgange understøtter at det ikke forekommer og at der er klare individuelle
aftaler med borgerne omkring indgriben, hvis de har en adfærd som fordrer det.

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 bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne giver udtryk for, at de ikke føler sig udsat for nogen form for overgreb, hverken fra
medarbejderne eller andre borgeres side og føler sig trygge ved at bo der.

Tilbuddet orienterer om, at der ved indflytningssamtaler tydeliggøres at man deler lejlighed med anden beboer og at man skal kunne
respekterer hinanden.
Der er tydelige aftaler med den enkelte borger omkring kontaktflade og hvordan man tager kontakt i de perioder hvor borgerne ikke
selv er så opsøgende overfor personalet.
Tilbuddet holder løbende trivselssamtaler med borgerne, med henblik på at aftale håndtering af situationer hvor borgerens adfærd
giver anledning til at medarbejderne skal gribe ind.
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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 samlet set har en kompetent og ansvarlig ledelse. Leder har ud over daglig ledelse med Boligerne
Birkerød Parkvej 18 andre ledelsesmæssige funktioner i centerdannelsen. Ledelsen driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt og
sætter både rammerne for tilbuddets strategiske udvikling sammen med centerdannelsen. Tilbuddet har en høj belægningsgrad og
den budgetterede belægningsprocent afspejler et fokus på midlertidighed og flow. Tilbuddets ledelse har fint fokus på, at tilbuddet
skal samarbejde bredt med andre aktører og ligeledes et godt fokus på visitationsprocessen og målgruppevurdering.

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at der er et relevant beredskab i tilbuddet set i forhold til borgernes behov og
forudsætninger og at borgerne som udgangspunkt har den nødvendige kontakt i henhold til deres behov.

Socialtilsynet bemærker, at tilsynet er gennemført under Covid-19, hvor  Social- og Indenrigsministeriet har ændret frist for
indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af Lov om Socialtilsyn §4. 

Medarbejderne modtager relevant supervision hvor også ledelsen deltager.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,25

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet henstiller til, at man i visitation til tilbuddet sikre sig, at borgere som indstilles er inden for den ramme tilbuddet er
godkendt til.

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets leder har de nødvendige kompetencer og kendskab til målgruppen og tilbuddets faglige indsats
og faglige målsætning og understøtter dette. Endvidere understøttes tilbuddet af en overordnet organisation i Rudersdal Kommune i
forhold til tilbuddets drift og udvikling. Daglig leder modtager desuden supervision på ledelsesrollen.
Tilbuddets ledelse understøtter tilbuddet optik på midlertidighed og faglige indsats henmod afklaring af borgernes muligheder for
fremadrettet progression og bo muligheder. Ledelsen udtrykker ydermere tydelighed omkring målgruppe for tilbuddet i henhold til
tilbuddets resurser og kompetencer.

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 4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Leder i tilbuddet har relevant ledelsesmæssige kompetencer og uddannelse. Leder har ledererfaring fra andre sammenlignelige tilbud
i driftskommunen og er en del af centerledelsen som tilbuddet hører under. Medarbejderne erkender at ledelsen også har andre
opgaver og derfor ikke er til stede dagligt, men oplever opbakning i hverdagen og en altid kontaktbar leder.

Leder selv er opmærksom på fordele ved at kunne træde tættere på i dagligdagen også i henhold udviklingsmuligheder og
kompetenceudvikling.
Leder har fokus på målgruppeafklaring og visitation af borgere og at tilbuddets faglige indsats er en del af en samlet indsats i
kommunen. Leder er ligeledes opmærksom på, at i og med at det er unge mennesker som er målgruppen, så vil der være situationer,
hvor tilbuddet med sin indsats afdækker yderligere støttebehov end ved indflytning, hvilket gør, at der vil kunne være perioder hvor
der er borgere som falder uden for tilbuddets målgruppe. Det er socialtilsynets vurdering, at dette er de aktuelle forhold i tilbuddet og
en del af indsatsrammen og hvor der er et godt fokus på, at samarbejdsnetværk omkring borgerne er velfungerende, så borgerne kan
støttes frem mod relevante indsatser.
Der er et højt flow i tilbuddet, hvilket er sammenhængende på tilbuddets optik på midlertidighed og pædagogisk udredning og bo
træning.
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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 bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at der er etableret supervision med
ekstern supervisor og det udtrykkes, at det er meget givende og i høj grad understøtter tilbuddets faglige indsats og faglige refleksion.
Leder deltager sammen med medarbejderne i supervisionen.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetage kompetent og at borgerne generelt har mulighed for kontakt til
medarbejdere med relevant uddannelse, set i forhold til borgernes behov og forudsætninger. Det er dog at bemærke, jf.
opmærksomhedspunkt i indeværende tema og beskrivelse i Tema 3, at der er visiteret en borger ind i tilbuddet med en visiteret
ekstra ydelse i form af nattevagt. Dette falder uden for tilbuddets godkendelse. Socialtilsynet er orienteret om, at dette ikke
fremadrettet skal være en del af tilbuddets faste ydelsesramme og forsøgsvis har været afprøvet, med hanblik på afklaring af borgers
situation. Ligeledes bemærker socialtilsynet at det ikke har haft afledt effekt i forhold til den generelle indsats. 

Socialtilsynet vurderer på baggrund af interviews, at personalegennemstrømning ikke er højere end på sammenlignelige
arbejdspladser og er samtidig opmærksom på, at med den relativt begrænsede driftsramme, så vil enkeltstående sygefraværs
periode have stor statistisk indflydelse på Nøgletal. I interview er der dog ingen udtryk omkring, at sygefravær har indflydelse på den
borgerrettede indsats.

Der er imidlertid tale om en mindre personalegruppe. Der har ved tidligere tilsyn været opmærksomhed på medarbejdernes
muligheder for faglige sparring og socialtilsynet bedømmer ved det aktuelle tilsyn, at der er implementeret struktureret mødeaktivitet
med faglig sparring og daglige overlap, så der sikres en sammenhængskraft i den daglige indsats rettet borgerne.

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 2

Bedømmelse af Indikator 9.a
Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne udtrykker, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere, og at de er til rådighed, når der
er brug for det. Dette modsvarer fint tidligere beskrevet udmeldinger om, at målgruppen er borgere, hvis støttebehov skal modsvare
normeringen, hvor der ikke er personaler hele døgnet.

 

Socialtilsynet er orienteret om, at der er indskrevet en borger med en forudgående aftale om ekstra bevillig i form af nattevagt, hvilket
gør at det er en borger som falder uden for målgruppen og ikke er henholdt til tilbuddets normeringstal og ydelsesbeskrivelse.
Socialtilsynet er orienteret om formål og effekt og samarbejde med handlekommune og borger og samtidig oplyses der ikke forhold
hvor det har haft indflydelse på den samlede beboergruppes indsats.

På baggrund af indskrivning af borgere med et visiteret støttebehov ud over ydelsesramme, sænkes bedømmelsen af indikator 9.a.

Der er medarbejdere til rådighed i tilbuddet på hverdage mellem kl. 07:00-22:00 og i weekender mellem kl. 12:00-22:00. Både borgerne
i tilbuddet og medarbejderne fortæller at det modsvare de behov der for støtte.

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
Nøgletal fra årsrapport for 2018 på Tilbudsportalen oplyser en personalegennemstrømning på 0. Nøgletal for 2019 er grundet Covid-
19 ikke indberettet på tidspunktet for tilsynet, i henhold til Social- og Indenrigsministeriets udmelding.
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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
Nøgletal i årsrapport for 2018 på Tilbudsportalen oplyser et sygefravær på 9 fraværsdage pr. månedslønnet, hvilket ikke er højere end
sammenlignelige tilbud og borgerne giver ikke udtryk for, at aftaler bliver aflyst grundet sygdom.

Nøgletal for 2019 er grundet Covid-19 ikke indberettet på tidspunktet for tilsynet, i henhold til Social- og Indenrigsministeriets
udmelding.
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Bedømmelse 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 relevante kompetencer i form af uddannelse indenfor det pædagogiske eller
sundhedsfaglig områder og erfaring fra arbejdet med målgruppen.

Medarbejderne udviser endvidere relevant faglig viden og indsigt i tilbuddet faglige og metodiske tilgang, og medarbejderne kan
italesætte dette igennem eksempler fra daglig pædagogisk praksis.

Det vurderes, at medarbejderne forholder sig til og handler i forhold til borgerne på en etisk måde. Der er fokus på at møde borgerne
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger og fokus på borgernes retssikkerhed. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets supervision og mødestruktur medvirker til en fælles faglig forståelse for personalet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til at varetage målgruppens behov og
anvende tilbuddets metoder.

Der er lagt vægt på, at hovedparten af medarbejderne er pædagogisk uddannede, har sundhedsfaglig viden eller anden specialviden
som anvendes i arbejdet med de unge.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at løse dets kerneopgaver i forhold
til udredning af målgruppen og botræning af den enkelte i henhold til tilbuddets formulerede indsats og tilbuddets målgruppe.

 

Borgerne fortæller at der naturligvis er forskel på indsatsen alt efter om det er de faste medarbejdere eller vikarer der er på arbejde,
men at de oplever indsats relevant og aktuel. Direkte adspurgt anbefaler borgerne et lidt større fokus på den generelle ungetilværelse
kommer mere til udtryk i indsatsen.

 

Ved forrige tilsyn blev det omtalt at Åben Dialog skulle indgå i kompetenceudvikling for medarbejderne i tilbuddet, men dette er
endnu ikke iværksat. Det er ledelsens generelle udtryk, at det er et fremadrettet ledelsesmæssigt fokus at der laves en strategi for
aktuel kompetenceudvikling.
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Indikator 10.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet fastholder tekst og bedømmelse af indikator 10.a, da den fortsat er retvisende for tilbuddets kvalitet.

Der er lagt vægt på, at det af tilbuddets dokumentation fremgår, at alle medarbejdere har relevant faglig uddannelse og erfaring med
tilbuddets målgruppe, samt at der løbende tilbydes uddannelse i tilbuddets metodiske og faglige tilgang i centralt aftalte
uddannelsesforløb.

Dette understøttes af udsagn fra medarbejdere i forhold til at der løbende pågår faglig refleksion over hverdagen i tilbuddet og det
især sker i overlap og i supervisionen.
I interview med medarbejdere fremgår der en tydelighed i strukturen omkring udredning af borgernes forhold i henholdt til tilbuddets
kerneopgaver og varetagelse af botræning.
I interviewet gives der konkrete eksempler på hvordan tilbuddets faglige og metodemæssige tilgange varetages i den daglige
pædagogiske praksis, hvor tilbuddets angivne metoder og tilgange kan identificeres.

Tilbuddet har som en del af kerneopgaven at lave pædagogisk udredning af borgernes situation. Tilbuddet har tydelige faglige
overvejelser omkring praksis og henholder det i forhold til borgernes indsatsmål. Socialtilsynet har dog anbefalet, at tilbuddet i højere
grad tager faglige drøftelser omkring implementering af en større systematik i tilbuddets udredning, hvor tilbuddets relevante
tilgange og metoder afspejles.

Indikator 10.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Tekst og bedømmelse bibeholdes da det fortsat er retvisende for tilbuddets kvalitet

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne tydeligt udtrykker, at der er et rigtigt godt samarbejde med medarbejderne og, at de
oplever sig forstået i deres situation og oplever en progression i deres ophold. Af både borgere og medarbejdere gives der konkrete
eksempler på hvordan tilbuddet støtter og guider borgerne omkring dagligdagen og fastholdelse af struktur for at opnå de opstille
mål.
Tilbuddets værdier og optik på borgerne som selvstændige og myndige voksne er afspejlet i de kontaktflader socialtilsynet observere
under tilsynsbesøget.

Side 20 af 26



Bedømmelse 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.

Tilbuddet er ved årsskiftet 2019/2020 flyttet til nye fysiske rammer. I den nuværende ramme stilles toværelses lejligheder til rådighed
under opholder og der er velindrettede fællesfaciliteter i tilbuddet. De enkelte lejligheder er ligeledes af en størrelse og indretning, så
der er mulighed for at have gæster og afprøve selvstændig boevne i rammen.

Borgerne udtrykker at det er gode rammer og at de trives med især lejlighederne, da fællesarealerne ikke for alvor er taget i brug som
fællesskab grundet situationen omkring Covid-19.

Ligeledes fremhæver medarbejderne, at de fysiske rammer i meget høj grad understøtter det faglige fokus i indsatsen, både i forhold
til botræning og træning af selvstændighed og sociale relationer.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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 de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Rammerne giver mulighed for at borgerne både kan indgå i tilbuddets fællesskab, have et privatliv og selv have gæster i egen lejlighed,
hvor der ved etablering af tilbuddet i de nye rammer blev installeret egen ind- og udgang til have.

Tilbuddets fysiske rammer har gode muligheder for fællesskaber og aktiviteter, når dette igen er muligt grundet Covid-19 og der er
ligeledes en større have hvor der er indkig til fællesarealer og gangarealer.

Man er i tilbuddet opmærksom på indkig fra offentlig vej og nabobygninger og forventer fremadrettet at etablere hæk og anden
beplantning, for at skærme for indkig, da flere borgere har gjort opmærksom på dette.

Indikator 14.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

Socialtilsynet anerkender at tilbuddet ikke har kunnet arbejde med fællesfaciliteterne i det omfang man finder aktuelt i forhold til
målgruppen grundet Covid-19. Dog udtrykkes borgernes tilfredshed med selve de fysiske rammer stærkt og særligt de større
individuelle boliger som stilles til rådighed under opholdet fremhæves.

 

Man er klar over at der i forbindelse med adgang til boligerne gennem huset, vil kunne fremstå et institutions præg, da der er
fællesarealer og personale faciliteter. Socialtilsynet vil dog fremhæve, at det er et midlertidigt botilbud og at de fysiske rammer
fremstår meget lidt institutionelt indrettet. Samtidig har man etableret egen ind- og udgang for den enkelte lejligheder, så eksempelvis
gæster ikke behøves at komme gennem huset.

Indikator 14.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.b$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

Der er lagt vægt på, at borgerne bor i egne lejligheder under opholdet og kan have gæster og afprøve selvstændigt ophold i det
omfang de har behov og mulighed. Der er rig mulighed for gæster i lejlighederne og afprøve eget værtsskab. Ligeledes er fælles
faciliteter aktuelle og velindrettede. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets ramme i meget høj grad understøtter den faglige indsats i
henhold til borgernes selvstændighed og sociale relationer, samt botræning.
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Indikator 14.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 14.c$eg-print-section-heading-end$

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Der er lagt vægt på, at borgerne samlet fortæller, at de betragter tilbuddet som deres hjem for en periode og er klar over at det ikke
skal være et hjem på lang sigt, men er det er en slags hjem lige nu. 

Endelig er der lagt vægt på, at socialtilsynet vurderer at borgernes boliger behandles som private, med den nødvendige respekt
omkring dette og kan indrettes i forhold til borgernes ønsker.

Efter flytning til nye fysiske rammer hæver socialtilsynet bedømmelsen af indikator 14.c. Der er et tydeligt fagligt afsæt i, at opholdet er
midlertidigt og der er en høj grad af gennemsigtighed i dette. Boligerne udtrykker i høj grad muligheden for at indrette sig hjemmeligt
og ligeledes kan man have husdyr (når dette er aftalt i fællesskabet). Eksempelvis har en beboer en servicehund, som i høj grad
medvirker til trivsel for den pågældende, men som også medvirker til at hele fællesskabet i tilbuddet oplever det som mere
hjemmeligt og mindre institutionelt.
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Bedømmelse af tema

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

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet gør opmærksom på at ved tilsynet har Social- og Indenrigsministeriet rykket på frist for indberetning af Nøgletal for
årsrapport til Tilbudsportalen, så nøgletal for 2019 ikke var tilgængelige ved tilsynet og under behandling af data. Det økonomiske
tilsyn bygger således på det foreliggende. Det er socialtilsynets bedømmelse at der ikke er ændret på driftsrammen. Antal pladser,
årsværker, resurser til ledelse og udgifter til ejendom, er ikke ændret i forbindelse med flytning.

 

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 ligger tilbuddets budget 2020 og nøgletal for 2018 til grund, samt interview med ledelse og oplysninger på
Tilbudsportalen som er opdateret.

Gennemsnitlig bedømmelse

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.

Socialtilsynet bemærker at den budgetterede belægningsprocent er samme som oplyst på Tilbudsportalen og afspejler et større flow,
hvilket forventes at give en belægningsprocent på 85% hen over et drifts år. Sociatilsynet er ligeledes orienteret om, at tilbuddet har
en stor søgning.

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 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.

Tilbuddets økonomiske forhold har været stabile over de seneste år, og der er ingen oplysninger på Tilbudsportalen om større
ændringer i nærmest fremtid.

Socialtilsynet bemærker endvidere at opmærksomhedspunkt i tema 5, at der er sket en særbevillig med en økonomi uden for
tilbuddets budget og således ikke har indflydelse på den generelle indsats og driftsramme i henhold til den formulerede målgruppes
støttebehov.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Socialtilsynet bemærker dog, at med
baggrund i Social- og Indenrigsministeriets udmelding, ikke er årsrapport tilgængelig før 1. august 2020.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med
illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne)
repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem
socialtilsynet og tilbuddet.

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Godkendelsesbrev
Borgeroversigt
Medarbejderoversigt
Tilbudsportalen
Pædagogiske planer
Budget
Handleplan
Opgørelse af sygefravær
Kompetence og anciennitetsoversigt
Tidligere tilsynsrapport
Dokumentation

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

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
Ledelse

Beskrivelse
Alle tre kilder er interviewet pr. telefon
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$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Andet

Beskrivelse
TIlbuddet er besøgt og de fysiske rammer er besigtiget, dog kun ude fra grundet Covid-19. De fysiske rammer er besigtiget ultimo 2019
forud for indflytning. 
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