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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

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

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

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

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

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

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

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

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Botilbud Ebberød

Hovedadresse Sophie Magdelenes Vej 7
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf.: 46114941
E-mail: ansch@rudersdal.dk
Hjemmeside: http://www.botilbudebberoed.rudersdal.dk

Tilbudsleder Anette Schubert

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Længerevarende botilbud, § 108
Længerevarende botilbud, § 108
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Pladser i alt 68

Målgrupper Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Tanja Olsen
Birgitte Barkholt

Dato for tilsynsbesøg 06-05-2020 09:30
06-05-2020 09:30
06-05-2020 09:30
06-05-2020 09:30
06-05-2020 09:30
06-05-2020 09:30

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Boligen Karpevænget 3 1 Længerevarende botilbud, § 108

Sophie Magdalenes Vej Hus 2H 21 Længerevarende botilbud, § 108

Sophie Magdelenes Vej Hus 8 20 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Særlig bolig Sophie Magdelenes Vej 6, stuen 3 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Sophie Magdelenes Vej Hus 6 22 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Skærmet bolig Sophie Magdelenes Vej 8, stuen 1 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

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

Basisinformation (Afdelinger)

Side 4 af 34



Socialtilsynet har afholdt anmeldt driftsorienteret tilsyn den 6. maj 2020 på Botilbud Ebberød med fokus på temaerne "Sundhed og trivsel",
"Organisation og ledelse" og "Kompetencer" samt fulgt op på tidligere udviklingspunkter indenfor disse temaer. Øvrige temaer er ikke gennemgået
og vurderinger fra tilsynet i 2019 er fortsat gældende. Socialtilsynet vil følge op på disse ved fremtidigt tilsyn. Det driftsorienterede tilsyn er afholdt
via Skype, hvor medarbejdere og ledelsen er interviewet. Borgerperspektivet en inddraget ved observationer ved et fysiske besøg den 19. maj.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har håndteret retningslinjerne i forbindelse med Covid-19 på en hensigtsmæssig måde udfra
Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og at tilbuddet har genoptaget besøgsmulighederne for pårørende. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og
medarbejderne har fokus på borgernes trivsel under de vilkår, som bliver meldt ud fra sundhedsmyndigheder og Socialstyrelsen, henhold til den
aktuelle Covid-19 krise.

 

Botilbud Ebberød er godkendt til 68 pladser, 46 pladser efter ABL § 105 stk. 2, hvor borgerne får støtte jf. servicelovens §§ 85, 84 og 83. Derudover
er der 22 pladser efter servicelovens § 108. 

Botilbud Ebberøds målgruppe er udviklingshæmmede borgere med multible handicaps. Her bor borgere med stort plejebehov og med en diagnose
indenfor autismespektret. Fælles for alle er, at der er behov for en højt specialiseret indsats både pædagogisk, kommunikativt og sundhedsfagligt. Jf.
tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen arbejdes der ud fra fagligt relevante pædagogiske tilgange.

 

Faggrupperne består jf. tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen af fysio- eller ergoterapeuter, socialpædagoger og medhjælpere, social-og
sundhedsassistenter og -hjælpere. Tilbuddet har tilknyttet et internt vikarkorps. De faglige kompetencer på tilbuddet er bredt sammensat for at
tilgodese borgernes behov. Medarbejderne vurderes fagligt kvalificerede og engagerede og socialtilsynet bemærker ved rundvisning tillige
respektfuld og lydhørhed overfor borgerne.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget har socialtilsynet konstateret en række alvorlige kritiske forhold vedrørende tilbuddets praksis omkring
magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det er socialtilsynets vurdering, at der i forbindelse med tilsynsbesøget ikke var
tilstrækkelig viden hos hverken ledelse eller medarbejdere om gældende regler på området, hvilket betyder, at regler omkring
forhåndsgodkendelser ikke blev fulgt, ligesom der var foretaget magtanvendelser, der ikke er lovhjemlet. Der blev desuden i flere tilfælde anvendt
låse og andre anordninger, som relaterer sig til magtanvendelsesområdet, ligesom der blev anvendt alarmer og sensor, der kan sidestilles med
overvågning, hvilket ikke er tilladt. Tilbuddet havde fremsendt samtykkeerklæringer vedr. flere af disse forhold og socialtilsynet bemærkede, at disse
fremstår mangelfulde. 

På baggrund af ovenstående har socialtilsynet afholdt dialogmøde med Botilbud Ebberød den 1. juli 2020, hvor socialtilsynets bekymringer er blevet
drøftet. Efterfølgende har socialtilsynet truffet afgørelse om påbud i relation til magtanvendelsesområdet.

 

Socialtilsynet Hovedstaden har den 25. august 2020 modtaget Botilbud Ebberøds redegørelse samt tids- og handleplan for genopretning af
kvaliteten i tilbuddet. Den 3. september 2020 har Socialtilsynet Hovedstaden efter anmodning modtaget en uddybet tids- og handleplan. 
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer på baggrund af det fremsendte materiale, at Botilbud Ebberød har opfyldt socialtilsynets påbud, og at tilbuddet
viser vilje og evne til at fortsætte arbejdet med at sikre, at kendskabet til og anvendelse af reglerne på magtanvendelsesområdet i praksis, styrkes.

Det vurderes, at tilbuddet gennem arbejdet med påbuddet har højnet tilbuddets kvalitet, og udarbejdet en realistisk plan for, hvordan yderligere
kvalitetsløft sikres, og at tilbuddet nu har den fornødne kvalitet inden for forebyggelse af magtanvendelser, jf. kriterium 6 i kvalitetsmodellen for
sociale tilbud.  På den baggrund træffer Socialtilsyn Hovedsatden hermed afgørelse om, at Botilbud Ebberød ikke længere er underlagt påbud.
Socialtilsyn Hovedstaden vil fortsat følge tilbuddet tæt med henblik på at sikre, at tilbuddet formår at følge egen handleplan samt implementere de
påtænkte tiltag i den daglige praksis.

 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har forholdt sig til udviklingspunkter givet ved tidligere tilsyn, samt at borgerne generelt trives på tilbuddet.
Der anvendes relevante tilgange og metoder i arbejdet med at støtte borgerne i at leve så selvstændigt som muligt. Det er endvidere socialtilsynets
konklusion, at tilbuddet har arbejdet med det særlige fokus at skabe relationer og aktiviteter på tværs af Botilbud Ebberød, ligesom tilbuddet fortsat
har fokus på fysisk sundhed ved at opnormere timer til fysioterapeut for at iværksætte flere fælles og individuelle aktiviteter.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ved sundhedsfagligt team og ekspertise understøtter borgernes behov og har fokus på forebyggelse, ligesom
tilbuddet har en opmærksomhed på kost, motion/bevægelse samt borgernes glæde ved inddragelse i eget liv.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i forbindelse med nye borgeres indflytning er undersøgende og samarbejder med tidligere botilbud samt
pårørende for at sikre bedst muligt kendskab til de nye borgeres vaner og kommunikationsformer. Ligeledes vurderes, at tilbuddet har fokus på at
styrke borgernes selvstændighed og oplever, at borgerne selv ønsker at deltage mere og i højere grad slev gør opmærksom på, hvad de har lyst til
og ikke ønsker.

 

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær er højere end på sammenlignelige tilbud. Tilbuddets sygefravær
har været faldende gennem det seneste år og socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at tilbuddet fortsat arbejder målrettet med nedbringelsen
af såvel sygefravær som personalegennemstrømning med fokus på at sikre en kontinuerlig og faglig indsat for borgerne.

 

De fysiske rammer er besigtiget ved rundvisning den 19. maj 2020. De fysiske rammer giver gode muligheder for privatliv i handicapindrettede
lejligheder og for samvær med ligestillede i fællesrum.
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I forhold til pladserne i tilbuddet efter servicelovens § 108, er det socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer fortsat er uændrede og
utidssvarende. Der pågår proces vedr. bygning af nye boliger også til denne målgruppe, hvilket forventes færdig i primo 2021.

Team 4 - 5 - 6 og Magtanvendelser
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema
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Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og
indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes
værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv
samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder
dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet
forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ved
sundhedsfagligt team og ekspertise understøtter borgernes behov og har fokus på forebyggelse. Tilbuddet støtter borgerne til relevante
sundhedsydelser og tilbuddets social- og sundheds assistenter er bindeledet mellem læger og hospitaler og sikrer opfølgning og vidensdeling, så
alle har kendskab til borgernes helbred.

Der er fokus på borgernes fysiske trivsel ved bevægelse, sansestimuli og på den mentale trivsel ved struktur og relevante metoder, der fremmer
borgernes motivation. Socialtilsynet vurderer, tilbuddet har en opmærksomhed på kost, motion/ bevægelse samt borgernes glæde ved
inddragelse i eget liv. Socialtilsynet vurderer, at det har haft en positiv effekt, at de skærmede boliger nu ligger i forbindelse med en anden afdeling,
og at det har medvirket til et fagligt løft af indsatsen overfor disse borgere.

Socialtilsynet vurderer, at opnormering af timer til fysioterapeuten har givet borgere større mulighed for træning og andre fysiske aktiviteter også
på tværs af afdelingerne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse, og at tilbuddet har arbejdet med fokuspunktet fra sidste
tilsyn vedr. borgerinddragelse og udvikling af husmøder i forbindelse med projekt "Hjem i boligen", ligesom tilbuddet fortsat er i proces med dette.
Det vurderes samtidig, at tilbuddet yderligere kan udvikle og have fokus på, at borgernes valg kan tydeliggøres, således at borgernes ejerskab til
egne valg styrkes.

 

I forhold til anvendelse af magt og andre indgreb i borgernes selvbestemmelsesret, vurderer socialtilsynet, at medarbejderne reflekterer omkring
gråzoner samt giver udtryk for en bevidsthed om, at der kun må benyttes fysisk magt, når alle andre muligheder er afprøvet. Socialtilsynet finder
det dog bekymrende, at tilbuddet, når de beskriver, hvordan de har arbejdet med definitionsmagt og har fokus på dette, samtidig i meget lav grad
formår at anvende og reflektere over dette i praksis.

I høringssvaret uddyber centerchef følgende ift. definitiondmagt: Vi ser arbejdet med definitionsmagt og selvbestemmelse  flere steder. Eks. vis når en
beboer efterspørger kaffe mange gange om dagen, så bør det undersøges om det reelt er kaffe, eller det f.eks. er samvær og kontakt. På denne vis er der
mange adfærdsmønstre, som pt. undersøges. Arbejdet med definitionsmagt er endnu en indsats til refleksion over egen praksis – og den er igangsat, fordi
vi så et behov.

 

Socialtilsynet finder det bekymrende, at tilbuddet ikke reflekterer over brugen af magt ved at låse borgers ting inde, og at der ikke bevidst arbejdes
pædagogisk med fokus på borgernes selvbestemmelse. Tilbudet har oplyst om, at borger har give samtykke til dette, og tilbuddet fremsendt
samtykke erklæring. Dog bemærker socialtilsynet at denne fremstår mangelfuld. Centerleder tilkendegiver ved dialog mødet 1. juli, at tilbuddet er
blevet opmærksom på, at de indhentede samtykkeerklæringer burde være bedre. Der skal stå noget mere, bl.a. at samtykket kan trækkes tilbage,
ligesom tilbuddet er enig i, at de løbende skal fornys. I forbindelse hermed, gør centerleder rede for tilbuddets overvejelser om, hvorvidt en borger
er habil og i stand til at give informeret samtykke. 
Centerchef gør rede for, at der i forbindelse med en borgers indflytning altid udarbejdes en habilitetserklæring af egen læge. Denne
habilitetserklæring lægges tillige med medarbejdernes kendskab til borgeren til grund for vurderingen af, om borgeren er i stand til at afgive
informeret samtykke.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse bør sikre sig, at borgerne har kognition til at give et samtykke og at tilbuddet kan bevise, at der er
afgivet samtykke. Endvidere at samtykket indhentes skriftligt med angivelse af præcist hvad, der samtykkes til, hvornår samtykket er givet, ligesom
der samtidig skal orienteres om, at samtykket kan tilbagekaldes til enhver tid. Ligeledes vurdere socialtilsynet at tilbuddets ledelse skal sikre at der
kontinuerligt bør foretages en lægefaglig vurdering af behovet, for videoovervågning af borger. 

 

Socialtilsynet fandt det endvidere bekymrende, at tilbuddet anvendte forskellige løsninger som alarmer og sensorer, der ikke er lovhjemmel til og
hvor tilbuddet ikke sørger for forhåndsgodkendelse fra visiterende kommune, ligesom tilsynet fandt det bekymrende, at tilbuddets ledelse ikke
sikrer sig, at forsinkende anordninger på låger er i overensstemmelse med gældende lovgivning. I høringssvaret erkender centerchef at
anordningerne med forsinker ikke er lovlige, og at de er taget ned. I høringssvar oplyser centerchef ligeledes: med hensyn til alarm og sensor, så var
vi af den helt klare overbevisning, at det var habile borgere der kunne give samtykke. Centerchef oplyser yderligere i tilbuddes tids og handleplan at
alle anordninger er fjernet og at tilbuddet er i dialog med handlekommuner og godkendelser til bruges af disse.

 

Socialtilsynet fandt det bekymrende at tilbuddet ikke indberettede §128 registreringer månedligt, hvilket tilbuddet har genoptaget pr. 7. juli 2020.
Centerchef erkender i høringssvaret "at ledelsen ikke har været opmærksomme på, at vejledningen og ændringer vedr. §128, og at den nye vejledning
ikke efterlader nogen tvivl". 
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Socialtilsyn Hovedstaden vurderer på baggrund af det fremsendte tids og handleplan, at Botilbud Ebberød har opfyldt Socialtilsynet Hovedstadens
påbud, og at tilbuddet viser vilje og evne til at fortsætte arbejdet med at sikre, at kendskabet til og anvendelse af reglerne på
magtanvendelsesområdet i praksis, styrkes. Det vurderes, at tilbuddet gennem arbejdet med påbuddet har højnet tilbuddets kvalitet, og udarbejdet
en realistisk plan for, hvordan yderligere kvalitetsløft sikres, og at tilbuddet nu har den fornødne kvalitet inden for forebyggelse af
magtanvendelser, jf. kriterium 6 i kvalitetsmodellen for sociale tilbud.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,9

Udviklingspunkter
Tilbuddets kan med fordel sikre, medarbejderne er fyldestgørende introduceret og har et tilstrækkeligt kendskab til borgerne for derigennem at
mindske frustrationer blandt borgerne, der kan føre til hændelser mod andre borgere eller mod medarbejderne.

Tilbuddet kan yderligere udvikle og have fokus på, at borgernes valg kan tydeliggøres, således at ejerskabet til egne valg styrkes.

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 understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. Tilbuddet har arbejdet med fokuspunktet fra sidste tilsyn
vedr. borger inddragelse og udvikling af husmøderne i forbindelse med projekt "Hjem i boligen", og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i højere
grad har fokus på den enkeltes ønsker og at borgerne bliver mødt i disse. Derudover er der fokus på, at borgerne spørges og der tolkes på signaler
ved nonverbal kommunikation samt ved udpegning.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i forbindelse med Covid-19 har benyttet alternativer til fysiske besøg fra pårørende; f.eks. har borgere
Facetimet med deres pårørende og har efterfølgende i højere grad efterspurgt dette, hvilket borgerne mødes i, i det omfang det er muligt.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forsat er i en udviklingsproces omkring borgernes inddragelse og indflydelse på eget liv og ser, at dette fokus
yderligere kan udfoldes, således at der skabes begribelighed og ejerskab for borgerne.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Det er vægtet at medarbejderne oplever en respekt for den enkelte borger og at de har fokus på borgernes kommunikation og på, hvorledes deres
signaler kan tolkes, så borgerne oplever at blive hørt. Medarbejderne komme med eksempler på, hvor borgerne f.eks. bliver præsenteret for to
dufte i forbindelse med mad og at de der ud fra har mulighed for at vælge f.eks. karry eller bacon. Medarbejder oplyser, at dette skal justeres, men
at de har gode oplevelser med dette. Leder giver ligeledes udtryk for, at  borgerne mødes dagligt på deres ønsker. 

I forbindelse med Covid-19 oplever medarbejderne, at der er borgere, der med støtte fra personalet er begyndt at face time med deres pårørende
og som efterfølgende er kommet med deres IPad til personalet, der tolker dette som udtryk for, at de gerne vil det igen. Dette ønske efterlever
medarbejder i det omfang, det er muligt. Ligeledes er der fokus på, hvordan medarbejderne taler med hinanden, når borgerne er tilstede i forhold
til tavshedspligten. 

På baggrund af overstående fastholdes scoren og bedømmelsen af indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 4.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Det vægtes at tilbuddet i notasark vedr. udviklingspunkter fra 2019 svarer: "Der afholdes generelt husmøder. Med særligt fokus på, at arbejde med
valg af mad, sådan som det er afprøvet i hus 8. Der skrives ikke referat af disse møder. I 2H afholdes husmøder og udarbejdes madplan, med jævne
mellemrum. Her kan nogle beboere også udtrykke ønsker løbende, som køkkenmedarbejder så indarbejder i madplan. I hus 6 afholdes husmøder på 1.
sal, og i de særlige boliger, som er enkeltmandstilbud, er der påbegyndt små fællesarrangementer f.eks. mødes de 3 beboere i fællesrummet omkring
”torsdagskage” og arrangementer i forbindelse med højtider. Opgaverne omkring dette er delt i mellem de 3 beboere og er pt. en god opstart på noget der
ligner husmøder".

Overstående er medarbejderne enige i og tilføjer ved tilsynet, at der i forbindelse med Covid-19 er flere af borgerne, der er begynde at Face Time
med deres pårørende og efterspørger dette mere.

Ledelsen giver udtryk for, at i forhold til borgernes kognitive forståelse er det små ting, de kan inddrages i. Dagligleder giver et eksempel på at
skulle forklare en borger at alt er lukket ned i forbindelse med Covid-19 på en enkel og forstålig måde: "Danmark er syg – McDonald er lukket’".

 

Det vægtes at tilbuddet har arbejder videre med projekt "Hjem i boligen". Medarbejderne og centerchef oplyser, at der nu er fokus på indretning af
fælles arealerne og der drøftes i medarbejdergruppen balancen i, at det er flere borgeres hjem samtidig med, at det er medarbejdernes
arbejdsplads. 

I forbindelse med indretning af fællesarealerne har medarbejderne observeret på bevægemønstre i Hus 8. F.eks. har de set på, hvor borgerne har
lyst til at være og opholde sig, og ud fra det drøftes, hvordan indretningen kan være. Der er også fokus på at etablere aktiviteter, der motiverede til
at opholde sig i fællesarealerne, med den udfordring at der kun er et fællesrum i hver afdeling, der så skal rumme alle aktiviteter og funktioner
f.eks. spisning, aktiviteter og dagligstue.
Ledelsen giver udtryk for, at det er en udfordring, at borgerens ejendele ikke må være i fællesrum, og at dette vanskeliggør at få det til at afspejle,
at det er den enkelte borgers hjem.

Ledelsen oplyser, at erfaringer videreføres til de øvrige afdelinger, når projektet opstartes der.

 

Det vægtes, at der i arbejdet med projekt "Hjem i boligen" er opnormeret timer til fysioterapeuten, hvilket medarbejderne udtrykker stor
tilfredshed med, idet det har en positiv indvirkning for borgerne. Der er lavet fælles aktiviteter også på tværs af afdelingerne. Ledelsen oplyser, at
opnormeringen af fys. blev iværksat i februar 2020 og at det er kommet borgerne til gode i Corona-tiden, hvor fys. ikke har kunnet lave de
sædvandenlige træninger.
Det vægtes, at de aktiviteter, fys. har lavet med borgerne, giver medarbejderne udtryk for at være glade for, ligesom de selv kan videreføre nogle af
de bevægelses aktiviteter, der laves med borgerne i mindre skala.

Socialtilsynet observerer medarbejdernes refleksioner omkring de etiske dilemmaer, der opstår i forhold til borgernes inddragelse. 
På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i 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, at tilbuddet fortsat understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ved sundhedsfagligt team og ekspertise understøtter borgernes behov og har fokus på forebyggelse. Der er
fokus på borgernes fysiske trivsel ved bevægelse, sansestimuli og på den mentale trivsel ved struktur og relevante metoder, der fremmer
borgernes motivation og er med til at der skabes en nysgerrighed på hinanden blandt borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne fremstår nuancerede i deres omtale af sundhed og fremstår med en opmærksomhed på kost, motion/
bevægelse samt borgernes glæde ved inddragelse i eget liv. Socialtilsynet vurderer, at det har haft en positiv effekt, at de skærmede boliger nu
ligger i forbindelse med en anden afdeling og at det har medvirket til et fagligt løft af indsatsen.

Socialtilsynet vurderer, at udvidelsen af fysioterapeuttimer har givet borgerne større mulighed for træning og andre fysiske aktiviteter også på
tværs af afdelingerne.

Tillige vægtes det, at borgerne får støtte til relevante sundhedsydelser.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Det vægtes, at i dialogen med medarbejderne og ledelsen gives der udtryk for, at borgerne i tilbuddet trives og medarbejderne ser tegn på dette,
ved at borgerne smiler og er glade, samt at nogle borgere kontakter andre borgere. Ledelsen giver udtryk for, at tegn på trivsel hos borgerne er,
når borgerne kan forstå deres dagligdag og at dagligdagen giver mening for dem. Det vægtes, at tilbuddet fortsat har fokus på borgernes adfærd og
signaler, som kan indikere trivsel eller mistrivsel. 

Det vægts, at tilbuddet i forbindelse med Covid-19 har haft en øget fokus på borgernes trivsel og har i det omfang, det var muligt, erstattet
borgeres ønsker om f.eks. at tage i byen og handel med andre ture f.eks. i skoven eller på kirkegården.

Ligeledes vægtes det, at medarbejderne tilkendegiver, at det har haft en positiv effekt for borgernes trivsel, at de skærmede boliger nu ligger i
forlængelsen af det øvrige tilbud. Medarbejderne giver ved det fysiske besøg eksempler på, hvordan borgerne i højere grad er nysgerrige på
hinanden; dog giver medarbejder udtryk for, at det forsat er en udfordring, at borgerne i de skærmede boliger skal hente mad i køkkenet i en
anden afdeling.

Ledelsen giver udtryk for, at den nye placering har givet indsatsen for borgerne i de skærmede boliger et  fagligt løft, ligesom medarbejdere ikke
skal gå helt alene i en lejlighed med én borger, men i højere grad kan få faglig sparring med henblik på at øge borgernes trivsel. Ligeledes oplever
ledelsen, at der er opstået venskaber på tværs, som ikke ville være opstået uden denne nye organisering.

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

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Det vægtes, at tilbuddet fortsat støtter borgerne i adgang til relevante sundhedsydelser. Tilbuddes social- og sundheds assistenter er bindeledet
mellem læger og hospitaler. Det oplyses, at medarbejderne ledager borgere til lægebesøg og dokumenterer resultater i Bosted, og sosu-
assistenterne har fokus på opfølgning. Endvidere oplyser medarbejdere, at borgerne får vederlagsfri fysioterapi. 
Det vægtes, at tilbuddets egen fysioterapeut pr. 1/2 2020 er opnormeret i timer, og bistår med øget træning af borgerne. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, idet indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Det vægtes, at tilbuddet fortsat har et fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, der er tilpasset den enkelte og at der pr. 1/2 2020 er afsat
15 timer til aktivitet i fysioterapeutfunktionen. Det er en opnormering og timerne fordeles på de enkelte huse.
Fysioterapeuten sætter både fælles og individuelle aktiviteter i gang, og støtter, indtil medarbejderne kan selv sammen med beboerne.
Medarbejderne giver udtryk for, at borgerne er meget glade for de aktiviteter, fys. laver enten individuelt eller i fællesskabet.

 

Tilbuddet beskriver i fremsendte materiale: "I 2018 undersøgte vi potentialet. I første omgang for overhovedet at blive klogere på, hvad mental sundhed
er - og dernæst med etableringen af et konkret projekt for at understøtte udviklingen af beboernes mentale sundhed. Initiativet blev styrket, da det blev
muligt at inddrage ressourcer fra det landsdækkende projekt: ”Fremfærd – Sundhed er mere end kost og motion”.
"Formålet er fortsat at styrke beboernes mentale sundhed ved at bygge videre på erfaringerne fra 2018, med det særlige fokus at skabe relationer og
aktiviteter på tværs af Botilbud Ebberød".

Tilbudet skriver i deres evaluering følgende:

Hus 6 er nu også grundigt introduceret til begrebet. Som opstart er der lagt en times fysisk træning og samvær ind hver anden tirsdag. Beboerne spiller
bold sammen for at understøtte de sociale relationer. En beboer brød ud i jubel, da borger formåede at kaste bolden. Der er indkøbt forskellige remedier
til at understøtte træning. Der er gang i udarbejdelse af et årshjul i en bo-gruppe, der skal under-støtte fællesskabs-aktiviteter. Der er planlagt fælles
kaffedrikning på tværs af to bo-grupper hver onsdag eftermiddag, og der er indkøbt forskellige brætspil. Hver anden weekend er der ”fodnus” og neglelak.

I hus 8 har der været afholdt juleklip og hygge, halloweenfest, påskefrokost. Endvidere har der været indvielse af bamsehus med musik og pølsevogn.
Resten af Botilbud Ebberød deltog også. 

 

Det vægtes, at i forbindelse med Covid-19 har tilbuddets gjort brug af dagtilbuds-medarbejdere, som har givet mulighed for øget aktivitetsniveau.
Der har ligeledes været fokus på, at borgerne fortsat har kunnet holde kontakten med deres pårørende f.eks. ved at Facetime eller besøg på
parkeringspladsen, hvor borgerne har kunne vinke til deres pårørende.

 

Det vægtes, at ledelsen oplyser, at der er stort fokus på borgere ift. kost, motion og de sociale aktiviteter i huset og på tværs af dem. Der skulle
have været startet et forløb op i foråret 2020, som er sat midlertidigt i bero grundet Covid-19. 

 

Det vægtes, at tilbuddet ved tidligere tilsyn har oplyst, at tilbuddet har fokus på, at sikre en bevidsthed omkring kørestolsbrugere i forhold til
aktivitet og stimuli. Blandt andet den taktile sans stimuleres ved TV, musik, tryk/kram, massagestol, pauser, Der er lyde fra køkkenet, som skaber
stimuli – duft og smag. Ledelsen oplyser ved tidligere tilsyn, at tilbuddet har Rick Shaw cykler og Side by Side cykler og at disse benyttes med
borgerne med henblik på stimuli og aktivitet.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det er vægtet, at medarbejderne over for tilsynet giver udtryk for, at de generelt reflekterer omkring gråzoner samt giver udtryk for, at de er
bevidste om, at der kun benyttes fysisk magt, når alt andet er afprøvet. Medarbejderne oplyser, at de er opdateret på gældende lovgivning, og at
alle nyansatte deltager i kursus om magtanvendelser. Socialtilsynet vurderer imidlertid, at tilbuddet har manglefulde refleksioner i forhold til hvilke
pædagogiske indsatser, der skal afprøves for at undgå brug af magt og indgreb i borgernes selvbestemmelsesret. 

Ledelsen oplyser, at der er et pædagogisk fagligt netværk, der har udarbejdet en beskrivelse af definitionsmagten. Ydermere oplyses, at
indberettede magtanvendelser tages op i magtanvendelses-netværk, hvor de drøftes indsatser og skaber læring.

 

Socialtilsynet har ved tilsynet fundet det bekymrende, at tilbuddet anvender forskellige løsninger som alarmer, sensorer og overvågning, der ikke
er lovhjemmel til og hvor tilbuddet ikke sørger for forhåndsgodkendelse fra visiterende kommune. Det er socialtilsynets vurdering, at
kommunalbestyrelsen skal tage stilling til anvendelse af hhv. alarmen på hoveddør og trykfølsom måtte mm., og at samtykkeerklæringerne derfor
ikke er tilstrækkelige i disse tilfælde, henset til målgruppens funktionsniveau. Tilbuddet har 3. september oplyst at alarmer, sencor og overvågning
er fjernet og at tilbuudet er i dialog med handlekommunerne om godkendelse til bruge af disse.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse bør sikre sig, at borgerne har kognition til at give et samtykke og at tilbuddet kan bevise, at der er
afgivet samtykke. Endvidere at samtykket indhentes skriftligt med angivelse af præcist hvad, der samtykkes til, hvornår samtykket er givet, ligesom
der samtidig skal orienteres om, at samtykket kan tilbagekaldes til enhver tid. Dette gør sig ligeledes glædende hvor tilbuddets låser borgers ting
inde.

 

Socialtilsynet bemærker at centerleder tilkendegiver ved dialog mødet 1. juli, at tilbuddet er blevet opmærksom på, at de indhentede
samtykkeerklæringer burde være bedre. Der skal stå noget mere, bl.a. at samtykket kan trækkes tilbage, ligesom tilbuddet er enig i, at de løbende
skal fornys. I forbindelse hermed, gør centerleder rede for tilbuddets overvejelser om, hvorvidt en borger er habil og i stand til at give informeret
samtykke. 
Centerchef gør rede for, at der i forbindelse med en borgers indflytning altid udarbejdes en habilitetserklæring af egen læge. Denne
habilitetserklæring lægges tillige med medarbejdernes kendskab til borgeren til grund for vurderingen af, om borgeren er i stand til at afgive
informeret samtykke. Ift. de to beboere, der har samtykket til alarm og sensor har ikke en inhabilitetserklæring. Derfor er tilbuddet gået ud fra, at
borgeren var habil og kunne afgive et informeret samtykke. Centerchef forklarer, at det vil være relevant at udarbejde delmål for den enkelte
borger vedr. habilitet og herunder dokumentere borgerens udvikling.

 

Socialtilsynet fandt det ved tilsynet bekymrende, at tilbuddet anvendte såkaldt forsinker på havelåger, hvilket der ikke er hjemmel til i serviceloven,
ligesom ledelsen bevist "trykprøver" dette over for tilsynet. Dog bemærker socialtilsynet at tilbuddet har oplyst at disse forsinkere er fjernet.
Kvalitet- og udviklingschef fra Rudersdal kommune gør ved dialog mødet rede for, at driftsherre i forhold til disse anordninger anerkender, at jurist
og udviklingskonsulent ikke har været inddraget i drøftelserne, men at der fremadrettet vil være en opmærksomhed på at dette sker i lignende
forhold.

 

Ift. §128, tilbuddets indberetninger af forhåndsgodkendelse, jf. SEL. §128, vedr. anvendelse af stofseler, har tilbuddet oplyst , at disse ikke har
været registreret sinde august 2019. centerchef oplyser, at hvis borgeren øver modstand, når de bliver anvendt, skal der indberettes en
magtanvendelse. Så når der ikke er modstand, registrerer tilbuddet ikke anvendelsen. Tilbuddet har oplyst at de har genoptaget disse registreringer
pr. 7. juli 2020 og socialtilsynet har modtaget indberetninger og regestringer for juli og august måned.

 

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer på baggrund af det fremsendte tids og handleplan, at Botilbud Ebberød har opfyldt Socialtilsynet Hovedstadens
påbud, og at tilbuddet viser vilje og evne til at fortsætte arbejdet med at sikre, at kendskabet til og anvendelse af reglerne på
magtanvendelsesområdet i praksis, styrkes. Det vurderes, at tilbuddet gennem arbejdet med påbuddet har højnet tilbuddets kvalitet, og udarbejdet
en realistisk plan for, hvordan yderligere kvalitetsløft sikres, og at tilbuddet nu har den fornødne kvalitet inden for forebyggelse af
magtanvendelser, jf. kriterium 6 i kvalitetsmodellen for sociale tilbud.
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Indikator 6.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet gav i 2019 tilbuddet et udviklingspunkt, hvor tilbuddet anbefales at reflektere over, om en mere systematisk registrering af
selvskadende adfærd kan bringe øget bevidsthed og fokus i medarbejdergruppen. Dertil svarer tilbuddet i fremsendte notatark: "Nogle af de
beboere som udviser selvskadende adfærd, oprettes der delmål til, hvor den selvskadende adfærd registreres, vi drøfter fortsat om vi skal have et særligt
skema".
Medarbejderne oplyser under interview, at de for at forebygge magtanvendelser forsøger at guide, trækker sig og er bevidst om ikke at være
konfronterende ved eksempelvis at sige nej. Dette eksemplificeres med sansestimulerende aktiviteter eller sang og musik; aktiviteter, som kan
være med til at sænke arousal og give kropsfornemmelse og grounding. I tilsynets dialog med medarbejdere, fremstår medarbejderne generelt
reflekterende og opmærksomme på magtanvendelser og indberetninger.

 

I fremsendte materiale har tilbuddet udarbejdet en beskrivelse ift. definitionsmagt, som har været et tema på personalemøderne og som
medarbejdere oplyser til socialtilsynet, at de er bekendte med. I definitionen, er det bl.a. beskrevet: "Vi ser definitionsmagt i flere typer samspil i
Botilbud Ebberød. Magten til at definere samspillet, relationen, opgaven, tilbuddet, opmærksomheden, nærværet. Definitionsmagt opstår blandt andet,
når relationen mellem mennesker ikke er jævnbyrdig. Fx mellem omsorgsgiver og omsorgstager, dvs. mellem medarbejder og borger med nedsat fysisk og
psykisk funktionsevne. Det stiller krav til, at relationens udgangspunkt søges at være ligeværdig med kompenserende kommunikationshjælpemidler og
øvrig støtte". Det er ligeledes beskrevet hvilke handlemuligheder, der er i tilbuddets metoder: KvaliKomBo, Marte Meo, Totalkommunikation,
Sanseintegration og Neuropædagogik.

Tilbuddet beskriver, at fokuspunkterne er: Kommunikation - Hvornår og hvordan benytter jeg definitionsmagten i mødet med borgeren? Vi skal bruge
den faglige refleksion i vores overvejelser sammen med vores kolleger og i dagbogsnotater, samt: Hvornår og hvordan og om hvad snakker vi om og med
borgerne?

 

Tilbuddet har ligeledes etableret et magtanvendelses-netværk, som har følgende formål: Målet med gruppens arbejde er at kvalificere den
pædagogiske indsigt omkring episoder, hvor der er anvendt magt. Denne indsigt skal fremadrettet være medvirkende til at forebygge magtanvendelser
eller minimere brugen af disse. Samtidig skal gruppen sikre, at udførte magtanvendelser anvendes til læring på tværs af organisationen. Netværks-leder
har ansvaret for, at netværket fungerer efter sit kommissorium og at der til stadighed er fremdrift i netværkets arbejde. Netværks-leder har ligeledes
ansvaret for at indkalde og udarbejde dagsorden til netværksmøderne. Der skrives referat (på skift) for hvert møde i netværket. De arkiveres i Acadre i
mappen Magtanvendelse og pædagogfagligt netværk.

Centerchef har i fremsendte tids og handleplan 3. september yderligere oplyst: "Vi vil gennemgå kommissoriet for netværket, sikre at det er de rette
deltagere og – vigtigt – genoprette koblingen mellem netværket og ledergruppen. Sidstnævnte vil vi gøre ved tilbagevendende at sætte magtanvendelser
på som tema på vores ledermøder.

 

I fremsendte materiale til socialtilsynet indgår tilbuddets årsredegørelse for magtanvendelser, hvoraf det fremgår: Der er registreret 8
magtanvendelser i henhold til § 126 i Botilbud Ebberød i 2018. Af de 4 afgjorte sager, er 3 blevet vurderet lovlige, dvs. de er blevet godkendt. 1
registrering er afvist, da magtanvendelsen ikke opleves at være i forhold til Servicelovens betingelser snarere Sundhedslovens betingelser. I 2018 blev der
registreret 26 magtanvendelser. Antal registreringer af magtanvendelser er faldet meget i 2019. Dette kan skyldes, at der var mange gentagelser i
forbindelse med en enkelt borger i 2018. Her er der blevet etableret en låge ind til køkkenet, således at den pågældende borger ikke længere har adgang
til varme gryder og ovne. I 2019 har vi udarbejdet beskrivelse af definitionsmagt og implementeret (denne) i bo-grupperne. Det pædagogfaglige netværk
som har udarbejdet beskrivelsen, planlagde også en proces for undervisning med henblik på refleksion over medarbejdernes egen praksis.
I processen med medarbejdernes faglige refleksion over definitionsmagt har det for nogle af borgerene medført en større inddragelse i valg i eget liv. Der
er i processen blevet gjort op med gamle vaner fra personalets side, og det har også givet flere borgere større valgfrihed.
Definitionsmagten er blevet endnu et perspektiv i at komme hele vejen rundt om borgeren, således at vi italesætter det i den pædagogiske tilgang omkring
borgerne. 

 

Fra tilsynet i 2019 står der beskrevet følgende vedr. låge med lås på i et køkken på: Tilbuddet oplyser adspurgt til dette, i fremsendt notatark, at den
pædagogiske indsats har bestået og består i at sikre relevante aktiviteter for borgerne fx efter dagtilbud om eftermiddagen, hvor der tilberedes varm mad
i køkkenet. Dette eksemplificeres med sansestimulerende aktiviteter eller sang og musik. Aktiviteter, som kan være med til at sænke arousal og give
kropsfornemmelse og grounding. Ligeledes arbejdes der med, at den borger, der har særlig interesse i madlavningen, har en strukturplan, således at der
er kendte og meningsfyldte rækkefølger. Socialtilsynet observerede på rundvisning den omtalte låge. Der var placeret en slå-lås og medarbejder oplyser,
at denne kun er låst, når en konkret borger er i stuen og der er varme gryder på komfuret. Der er lavet et "vente-bræt" på lågen, hvor medarbejder
oplyser, at pågældende borger elsker at stå og tale, mens der er aktivitet i køkkenet. Ved nærværende tilsyn 6. maj 2020 svarer tilbuddet adspurgt til
denne låge: Borger i afdelingen sætter sig selv og medarbejderne i fysisk fare – hvis der er en kogende gryde med noget, borger gerne vil have,
tager borger det med hænderne ned i gryden – tager bøffen fra stegepanden med hænderne. Hvis borger ikke kan aktiveres andet sted i tilbuddet,
kan lågen lukkes. Borger kan hænge hen over den, uden at den går i stykker. Så kan borger fortsat følge med i aktiviteterne uden at kunne komme
til skade. Der havde inden den blev etableret været et antal magtanvendelser for at sikre borger mod at komme fysisk til skade.

Socialtilsynet bemærker at denne låge fortsat anvendes ved det fysiske besøg 19. maj. Leder oplyser til socialtilsynet, at låge ikke længere er aktuel
og vil blive pillet ned senest 1.juni 2020, da borger fraflytter tilbuddet.

  Side 13 af 34



Ved nærværende tilsyn 6. maj 2020 svarer medarbejderne og ledelsen, adspurgt om hvilke foranstaltninger der anvendes i form af låse, kroge,
alarmer mm:

En borger har en sensor på badeværelsesdøren, der kan alarmere nattevagten. Det oplyses, at borger har indvilget i sensor og har givet skriftligt
samtykke hertil. Ledelsen og medarbejder oplyser, at denne sensor kun er slået til mellem kl. 22-07.  Socialtilsynet bemærker, at det fremgår af
fremsendte materiale i Bestilling og fællesplan marts/2020 på borger, hvor sagsbehandler ift. opfølgning på mål vedr. toiletbesøg nævner: Ebberød
har derudover fået etableret en elektronisk alarm ved borgers badeværelsestrin som går direkte til nattevagten, så nattevagten kan komme og hjælpe
borger. Jeg vurderer fortsat, at der skal være fokus på målet, så borger på sigt undgår uheld samt får indlært toilet rutiner. Socialtilsynet bemærker, at
der i opfølgende fremsendte materiale vedr. dette fremsendes en lægeudtalelse, hvor personalet og borger ønsker overvågning og at tilbuddet vil
ansøge om dette. Det bemærkes, at der i fremsendte materiale i borgers VUM står, at borger skal tilses hver 2. time om natten. Socialtilsynet
bemærker, at tilbuddet har fremsendt samtykke fra borger til denne censor, men ingen forhåndsgodkendelse. Tilbuddet oplyser i fremsendte tids
og handleplan 3. september at sencor er fjerne og tilsynet med borgere er blevet intensiveret. 

 

Det oplyses, at der anvendes lås på en borgers skab i boligen, og at der ligeledes er givet skriftligt samtykke fra borger til denne. Medarbejderne
oplyser, at den har været der i mange år og socialtilsynet bemærker, at der ikke reflekteres over, hvordan der pædagogisk er arbejdet med at
undgå at låse borgerens ting inde. Tilbuddet har fremsendt samtykke fra borger, der dog fremstår mangelfuld.

7. august har sociltilsynet anmodet om yderligere dokumentation for, borgers habilitet til at kunne et informeret samtykke. Tilbuddet har den 10.
august fremsendt dokumenter vedr. borger, dog fremgår det af det ene dokument (handlekompentance) ikke hvornår dette er dateret, samt andet
(kommunikationspas) dokument dateret 2017.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse bør sikre sig, at borgerne har kognition til at give et samtykke og at tilbuddet kan bevise, at der er
afgivet samtykke. Endvidere at samtykket indhentes skriftligt med angivelse af præcist hvad, der samtykkes til, hvornår samtykket er givet, ligesom
der samtidig skal orienteres om, at samtykket kan tilbagekaldes til enhver tid.

Det oplyses, at en borger har en alarm på sin dør ind til boligen, der alarmerer nattevagten om, at borger forlader sin bolig. Det oplyses, at der har
været tilfælde, hvor borger har forladt tilbuddet om natten og ikke har kunnet tage vare på sig selv. Det oplyses, at der er givet skriftligt samtykke
fra borger til denne alarm. I fremsende tids og handleplan 3. september, at alarmen er fjerne og der er en fast nattevagt ved borgers dør. Ligeledes
oplyses det, at tilbuddet har orienteret handlekommunen og vil igangsætte ansøgning om en godkendelse til brug af alarm.

 

På dialog mødet med tilbudet den 1. juli 2020 kommer tilbuddets centerchef med følgende uddybning:

Tilbuddet er blevet opmærksom på, at de indhentede samtykkeerklæringer burde være bedre. Der skal stå noget mere, bl.a. at samtykket kan
trækkes tilbage, ligesom tilbuddet er enig i, at de løbende skal fornys.
I forbindelse hermed, gør centerleder rede for tilbuddets overvejelser om, hvorvidt en borger er habil og i stand til at give informeret samtykke. 
Centerchef gør rede for, at der i forbindelse med en borgers indflytning altid udarbejdes en habilitetserklæring af egen læge. Denne
habilitetserklæring lægges tillige med medarbejdernes kendskab til borgeren til grund for vurderingen af, om borgeren er i stand til at afgive
informeret samtykke.
Ift. de to beboere, der har samtykket til alarm og sensor har ikke en inhabilitetserklæring. Derfor er tilbuddet gået ud fra, at borgeren var habil og
kunne afgive et informeret samtykke. Centerchef forklarer, at det vil være relevant at udarbejde delmål for den enkelte borger vedr. habilitet og
herunder dokumentere borgerens udvikling.
For begge borgere, der har afgivet samtykkeerklæring til anvendelse af alarm/sensor på dør beskriver centerchef, at de forstår, hvad de har givet
samtykke til og også at de kan trække det tilbage.
For den ene borger gælder, at vedkommendes funktionsniveau under migræneanfald bliver lavere end normalt, og at borger dermed ikke formår
at tilkalde personalet. Tilbuddet har ikke søgt forhåndsgodkendelse til anvendelse af sensoren, fordi borger kan give informeret samtykke.
Centerchef er enig med socialtilsynet i, at tilbuddet løbende skal arbejde med at træne borger i at tilkalde personale, når borger har behov for
hjælp.
Centerchef redegør for, at tilbuddet får nye målgrupper, karakteriseret ved autismespektrumforstyrrelse kombineret med forskellige grader af
kognitive funktionsniveauer og derfor er blevet nødt til at vænne sig til, at en del borgere er habile.

 

Tilbuddet har i forbindelse med dialogmødet tilsendt materiale vedr. en borger der bliver overvåget med alarm med lyd og billede, om natten og
ved hvilke om dagen. Det fremgår at materialet er fra 2017 hvor borger flyttede ind på tilbuddet. Det er i materialet beskrevet at borger har en
svær form for epilepsi og en lægligudtagelse på at det et anbefales at borger overvågens. Der er i materialet ligeledes en godkendelse fra
visiterende kommune på denne overvågning. 

 

På dialog mødet den 1. juli uddyber centerchef og jurist følgende:

At der er foretaget en lægelig vurdering af behovet ved borgerens indflytning på tilbuddet i 2017, men at denne ikke aktuelt har kunnet findes i
tilbuddets digitale dokumentation. Derefter er der formentlig ikke foretaget en sådan vurdering af behandlende læge. 
Socialtilsynet bemærker, at der ikke i den tidligere fremsendte dokumentation på pågældende borger, ikke findes beskrivelser af disse
udfordringer hos borgeren og socialtilsynet påpeger, at det er en lægefaglig vurdering, hvorvidt en så gennemgribende overvågning fortsat skal
anvendes, og at denne er hjemlet i sundhedsloven. Centerchef erklærer sig enig i, at der kontinuerligt bør foretages en lægefaglig vurdering af
behovet, og socialtilsynet bemærker at ledelsen ikke kan redegøre for hvilken læge, der følger den pågældende borgers sygdomsforløb.
Socialtilsynet beder tilbuddet om at fremsende en lægeligfaglig vurdering på pågældende borger, denne har socialtilsynet modtaget den 10.
august.
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Socialtilsynet har 7. august anmoder Socialtilsynet Botilbud Ebberød om at fremsende yderligere dokumentation for vurderingen af borgernes
habilitet, da tilbuddet fastholder, at de pågældende borgere efter ledelsens vurdering er habile. Socialtilsynet har den 10. august 2020 modtaget
mail fra daglig leder, hvoraf der samlet set ikke fremgår den ønskede dokumentation.

 

Det fremgår af servicelovens § 128 b, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi for en
person i en afgrænset periode, når der er risiko for personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko.
Det er udelukkende de velfærdsteknologiske løsninger, der er oplistet i den gældende bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske
løsninger, der kan anvendes. Kommunalbestyrelsens afgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologi skal indeholde oplysninger om hvilken
velfærdsteknologi fra listen i bekendtgørelsen, som må anvendes over for den pågældende borger, samt begrundelse herfor. 

Det er således Socialtilsynets vurdering, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til anvendelse af hhv. alarmen på hoveddør og trykfølsom måtte,
og at samtykkeerklæringerne derfor ikke er tilstrækkelige i disse tilfælde.

I høringssvaret oplyser centerchef: Vi er fortsat af den opfattelse at begge beboere har forståelse for brug af hhv. alarm på hoveddør og trykmåtte – og
er at opfatte som habile. Samtykkeerklæringerne kvalificeres og det pædagogiske arbejde beskrives i dokumentationssystem, sammen med en beskrivelse
af, hvad det er der gør, at vi vurderer habilitet.

Ved det fysiske besøg 19. maj konstaterer socialtilsynet, at tilbuddet har havelåger, hvorpå der er sat slå-lås med en split i. Ledelsen oplyser, at det
er en forsinker, således at de kan nå hen til borgere, der gerne vil ud og at disse kun anvendes, når der er borgere i gårdhaven. Socialtilsynet
bemærker, at ledelsen nævner, at en konkret borger har "luret" hvordan forsinkeren fungerer. Socialtilsynet uddrager heraf, at anordningen ikke
anvendes som en forsinkelse, men i stedet som en måde at forhindre borgere i selv at komme ud. Socialtilsynet har efterfølgende bedt ledelsen
om yderligere redegørelse for brugen af disse slå-låse og centerchef har i mail til socialtilsynet den 27. maj oplyst: Det rammer ned i en uenighed i
ledergruppen – og vi var enige om, at et tilsyn kunne ”trykprøve” anordningen. Spørgsmålene betyder, at jeg har besluttet at splitten/forsinkeren fjernes.

På dialog mødet den 1. juli kommer centerchef med følgende uddybning:
Alle de borgere, der skal kunne åbne lågerne, kan også åbne dem. Leder erklærer sig enig med socialtilsynet i, at alle borgere skal kunne komme
ud ved egen hjælp.

Kvalitet- og udviklingschef fra Rudersdal kommune gør rede for, at driftsherre i forhold til disse anordninger anerkender, at jurist og
udviklingskonsulent ikke har været inddraget i drøftelserne, men at der fremadrettet vil være en opmærksomhed på at dette sker i lignende
forhold.

 

Socialtilsynet har den 29. maj modtaget en indberetning om en magtanvendelse udført den 9. maj, som der jf. SEL ikke er lovhjemmel til og hvor
ledelsen i deres vurdering skriver: Magtanvendelsen er sket med mindst muligt indgrebsprincippet - dette for at undgå politiet skulle indblandes og give
borger endnu en dårlig oplevelse. Da medarbejderen ikke kunne kommunikere borger væk fra stedet, er vores hypotese, at politiet heller ikke ville have
kunnet og en magtanvendelse var blevet løsningen alligevel. Episoden fremstår unuanceret beskrevet og uden yderligere refleksioner om hvilke
pædagogiske strategier og indsatser, der er forsøgt inden indgrebet. Selve indgrebet er noteret til at vare i 5 min.
Socialtilsynet beder tilbuddet om en uddybende redegørelse for denne vurdering, som socialtilsynet modtager den 9. juni. I redegørelsen beskriver
ledelsen episoden mere detaljeret end i selve indberetningen og skriver at "Den pågældende medarbejder som udførte magtanvendelsen har arbejdet
med borgeren i 3 år og har et rigtig godt kendskab til borger. Borgeren har en dom for forhold vedrørende vold. Hvor meget borger dengang var i kontakt
med politiet og hvordan forløbet blev taklet omkring borger, foreligger der ingen dokumentation på. Mindsteindgrebsprincippet er set i forhold til, at
ejeren af pizzeriaet stod med telefonen i hånden og ville ringe til politiet". 
Episoden er i fremsendte dagbogsnotater og redegørelse beskrevet til at vare i 40 min. I fremsendte referat fra personalemøde den 27. maj, hvor
episoden er gennemgået, beskrives episoden, hvor medarbejderne forsøger at forklare borger, hvorfor borger ikke må være i lokalet grundet
Covid-19. Medarbejder forsøger at ringe til borgernes pårørende, men det hjalp ikke. Medarbejder måtte bære borger ud til sidst. Det beskrives, at
borger råbte en del og medarbejderen ringede så til daglig leder, hvor det blev forklaret, at borger og medarbejder ikke havde nogen penge med.
Det beskrives, at løsningen skal være, at medarbejderne ikke skal gå den vej igen. Der skal forsøges lavet en aftale om, hvor man skal gå hen, inden
man går hjemmefra. Gåturene vil blive tegnet ind på et kort. Hvis borger taler meget om f.eks. kebab eller pizza fremover, kan der laves en aftale
med borger om at bestille mad hjem om nogle dage, så kosten kan blive frameldt. 

 

Socialtilsynet har den 29. maj ligeledes modtaget en indberetning for en magtanvendelse udført den 11. maj på samme borger, som i
magtanvendelsen den 9. maj. (beskrevet ovenfor) hvor medarbejderen vurderer, at det er vigtigt at man "først og fremmest har kendskab til ruterne
også på cykel. Jeg har efterfølgende fået viden om, at når borger plejer at cykle...". Af fremsendte referat hvor episoden er drøftet på et personalemøde
er det beskrevet, at "løsningen er, at der vil blive printet et kort, hvor ruten bliver tegnet ind. Begge kort kan bruges for at vise ham det visuelt og evt.
tage det med på turen. Kortene bliver sat i mappen over køleskabet"

 

På dialog mødet med tilbudet den 1. juli 2020 ledelsen kommer med følgende uddybning:

Socialtilsynet oplyser, at man har set på indberetninger fra 2019 og 2020 og her ser et mønster i gentagelser i ordvalget. Det ligner en hurtig
refleksion, når det flere gange beskrives, at medarbejderen ’har anvendt mindsteindgrebsprincippet’. Socialtilsynet mangler en mere faglig
ledelsesvurdering af lovlighed af indgrebet og i forhold til, hvad der kunne have været foretaget for at forebygge magtanvendelsen.
Daglig leder forklare at episoderne altid har været drøftet på personalemødet i den afdeling, borgeren bor, forinden indberetningen skrives og
sendes til socialtilsynet. Således kan hele personalegruppens refleksioner inddrages i ledelsens refleksion/kommentar, når tilsynet får
indberetningen.
Socialtilsynet oplyser at tilsynet har brug for en konkret vurdering af hvordan en lignede magtanvendelse undgås en anden gang. Eksempelvis kan
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socialtilsynet ikke se i indberetning om magtanvendelse, hvor en borger er båret ud af et pizzeria, at alle muligheder er forsøgt forinden. Daglig
leder uddyber, at tilbuddet går tur med pågældende borger to gange dagligt, man at det er første gang, "borger har lavet det nummer". 
Tilbuddets ledelse anerkender, at de vil arbejde på, at såvel medarbejders som ledelsens refleksioner fremadrettet dokumenteres tydeligere.
Jurist fra Ruderdals kommune tilføjer, at være enig i, at denne konkrete magtanvendelse ikke er tilladt, og at mindsteindgrebsprincippet ikke er
iagttaget. 

 

Socialtilsynet gør opmærksom på, at det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke fuldstændigt har forstået mindsteindgrebsprincippet. 
Kvalitet- og udviklingschef anerkender denne vurdering og giver udtryk for, at tilbud og driftsherre tager det til efterretning, idet man anser det for
at være et fælles ansvar og tilføjer, at forvaltningen altid er i dialog med tilbuddet om indberettede magtanvendelser, men at man fremadrettet skal
være mere opmærksom.

 

Centerchef oplyser i fremsendte tids og handleplan 3. september: Af påbuddet fremgår det, at vi som ledelse har en opgave med at forbedre vores
kendskab til reglerne på magtanvendelsesområdet. Når man læser argumentationen for påbuddet er det tydeligt, at ”kendskab” ikke alene gælder viden
om paragrafferne, men også en dybtgående fælles forståelse for de principper, der skal beskytte borgerens selvbestemmelse og retssikkerhed. Altså
principperne om mindsteindgreb, proportionalitet og skånsomhed. "Vi ønsker som ledelse at tilegne os både kendskab og en fælles tilgang byggende på
de centrale principper for arbejdet med magtanvendelse. Vi vurderer, at det er nødvendigt med en ekstern underviser, fordi vi har brug for blikket
udefra, som kan lære os det, vi ikke ved, vi ikke ved, og forstyrre os i vores nuværende opfattelser". "Vi har også noteret os, at vi skal være opmærksomme
på yderligere at udvikle et sprogbrug, der understøtter borgerne værdighed".

 

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer på baggrund af det fremsendte materiale, at Botilbud Ebberød har opfyldt Socialtilsynet Hovedstadens påbud,
og at tilbuddet viser vilje og evne til at fortsætte arbejdet med at sikre, at kendskabet til og anvendelse af reglerne på magtanvendelsesområdet i
praksis, styrkes.

Socialtilsynet vurderer dog forsat, at tilbuddet bør sikre sig, at borgerne har kognition til at give et samtykke og at tilbuddet kan bevise, at der er
afgivet samtykke, indhenter samtykket skriftligt med angivelse af præcist hvad, der samtykkes til, hvornår samtykket er givet og hvor der samtidig
orienteres om, at samtykket kan tilbagekaldes til enhver tid. Endvidere at tilbuddet yder en pædagogisk indsats, hvor der arbejdes med ikke at
have brug for at anvende den foranstaltning, der er givet samtykke til.

 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i middel grad opfyldt og sociltilsynet vil følge op på dette ved næste tilsyn.
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Indikator 6.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 6.b
Det vægtes, at der er indberettet 9 magtanvendelser siden sidste tilsyn, hvoraf 2 er relateret til Covid-19. En magtanvendelse er ikke tilladt jf.
servicelovens (SEL) §126, hvilket ledelsen tilkendegiver i sin vurdering af indgrebet, og som opfølgning på dette, at der dagligt bliver evalueret og
sparret omkring tilgange til borger.

 

Det vægtes, at det i dialogen med medarbejderne fremgår, at der i mindre grad reflekteres over indsatser, og at indgreb sker efter
mindsteindgrebsprincippet.

Medarbejdere bekræfter i dialogen, at de er bekendte med nyeste lov vedr. magtanvendelser. Centerchef oplyser, at alle medarbejdere kommer på
et obligatorisk kursus i magtanvendelser ved ansættelse. Det oplyses, at daglige leder har undervist i nye regler efterår 2019, og at der vil være
yderligere oplæg på personalemøder i 2020.

I høringssvar præcisere centerchef: Alle ledere i Social og Sundhed, samt gruppen af frisatte centre har været på kursus i de nye magtanvendelsesregler.
Herefter var planen at lederne selv introducerede disse til medarbejderne. Dette er gennemført i de fleste medarbejdergrupper i BE. De kurser der blev
aflyst i foråret 2020 er de helt almindelige kurser (nu opdaterede med nye magtanvendelsesregler) som alle nye ansatte kommer på. D. 18.6. blev der
afholdt kursus for 17 nye medarbejdere i BE.

Centerchef oplyser i fremsendte tids og handleplan 3. september: "Medarbejderne på Botilbud Ebberød får aktuelt kendskab til, hvordan at forebygge
magtanvendelser:
- I introduktionsforløbet ved deres ansættelse, ved leder.
- I obligatorisk 1-dages kursus i regi af kommunen.

Vi kan med påbuddet konstatere, at det hidtidige arbejde ikke er tilstrækkeligt. Vi har derfor planlagt at kvalificere og udvide kendskabet til arbejdet med
magtanvendelser ved
- At alle medarbejdere kommer på et ½-dags kursus i arbejdet med at forstå magtanvendelseslovgivning og forebygge magtanvendelser. Kurset bliver
specialdesignet til medarbejderne på Botilbud Ebberød. Vi er i dialog med forvaltningen om udvikling af kurset
- At udvikle det eksisterende 1-dags kurset for nyansatte i forlængelse af erfaringerne med tilsyn og påbud. Vi er i dialog med forvaltningen om en
opdateret undervisning
- Opdatere og kvalificere nye medarbejderes introduktion til arbejdet med at forebygge magtanvendelser ved at opdatere materialet, som medarbejderne
får ved introduktionen og kvalitetssikre ledernes introduktion af nye medarbejdere, så alle medarbejdere får en ensartet introduktion af høj kvalitet".

 

Det vægtes, at medarbejdere oplyser, at magtanvendelser drøftes i teamet ved overlap, og der gives sparring fra ledelsen med henblik på eventuelt
at justere indsatsen, hvilket ledelsen bekræfter.

Adspurgt til netværket omkring magtanvendelser giver medarbejderne i dialogen udtryk for, at netværket mødes og drøfter magtanvendelser og
tilgange til borgerne. Medarbejderne giver udtryk for, at det er en udfordring at sikre, at denne viden og disse drøftelser også komme videre fra
netværksgruppen og ud til alle medarbejderne.

Centerchef oplyser i fremsendte tids og handleplan 3. september: "Vi vil gennemgå kommissoriet for netværket, sikre at det er de rette deltagere og –
vigtigt – genoprette koblingen mellem netværket og ledergruppen. Sidstnævnte vil vi gøre ved tilbagevendende at sætte magtanvendelser på som tema på
vores ledermøder"

 

Adspurgt til tilbuddets indberetninger af forhåndsgodkendelse, jf. SEL. §128, vedr. anvendelse af stofseler, oplyser ledelsen, at tilbuddet bevist ikke
indberetter disse og at de ikke registrerer anvendelse af disse mere. Leder oplyser, at hvis borgeren øver modstand, når de bliver anvendt, skal der
indberettes en magtanvendelse. Så når der ikke er modstand, registrerer tilbuddet ikke anvendelsen.

Socialtilsynet finder det bekymrende, at tilbuddet ikke overholder gældende lovgivning og understreger, at tilbuddet fremover skal overholde
gældende regler: 

”Indgreb efter §§ 124 c-129 a, 136 a, 136 c, 136 d og 136 f skal registreres af det personale, som har foretaget indgrebet, og indberettes til
personalelederen. Personalelederen skal sørge for, at alle indberetninger bliver sendt videre til den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for tilbuddet til
den pågældende person, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til kommunalbestyrelsen i den kommune, der
fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 148 a i denne lov eller § 2 i lov om socialtilsyn”, jf. SEL § 135 a.

 

Leder oplyser, at "de er på vej med en revidering af interne instrukser, men ville vente til dette tilsyn – måske havde Socialtilsyn Hovedstaden nogle
’opdateringer’ som tilbuddet skulle indarbejde i instruksen".

 

På dialog mødet med tilbudet den 1. juli 2020 ledelsen kommer med følgende uddybning:

§ 128 og forhåndsgodkendelser
I forbindelse med tilbuddets manglende registrering af anvendelse af stofseler forklarer centerchef, at tilbuddet har tolket på en gammel vejledning
vedr. SEL §128, som ikke findes mere. Tilbuddet erklærer sig fuldt bekendt med, at dette ikke mere er gældende og centerchef gør det klart, at
tilbuddet fremadrettet vil registrere alle anvendelser, idet centerchef tilkendegiver, at tilbuddet indtil det digitale journaliseringssystem kan
tilpasses til registreringen, i stedet vil anvende en analog registrering. Endvidere vil tilbuddet sikre, at systemet sættes op til at registrere og

Side 17 af 34



meddele, når en godkendelse er ved at udløbe. Kommunes jurist tilføjer, at tilbuddet er bekendt med, at det endvidere skal registreres som
magtanvendelse, hvis borgeren modsætter sig anvendelsen, ligesom kommunens jurist er enig i, at tilbuddet dagligt skal registrere anvendelse af
forhåndsgodkendte stofseler. Det tilføjes, at indtil august 2019 registrerede tilbuddet alle anvendelser, indtil de blev opmærksom på, at det ikke
var påkrævet.
Centerchef oplyser, at tilbuddet har indhentet forhåndsgodkendelse til at anvende stofseler for alle de borgere, hvor disse anvendes. Centerchef
oplyser at der har været et personale skift. Ift. fagligleder og at der derfor har været slip ift. forhåndsgodkendelser og har der fremdarettet vil
fremgå, hvornår disse skal genansøges.

I referatet fra dialogmødet præcisere centerchef, at det har været glippet én gang i forbindelse med overgangen mellem to faglige koordinatorer.

I høringsvar oplyser centerchef: Jurist var enig i, at vejledning betød at det ikke var nødvendigt at dokumentere brug af stofsele dagligt. Og at det kunne
håndteres med indberetning ved modstand. Vi anerkender, at vi ikke har været opmærksom på, at den vejledening nu er forældet og at den nye ikke
efterlader noget tvivl.

Tilbuddet har den 31. juli 2020 oplyst, at man den 7. juli 2020 har genoptaget registreringerne af brug af stofseler. Socialtilsynet vurdere at
tilbuddet har fået lavet en struktur for indberetninger og registreringer af § 128 og forhåndsgodkendelse, og tilbuddet er i proces med at få
skemaerne gjort dekitale.

 

Af tilbuddets fremsendte materiale fremgår det af oversigten over hændelser borger mod medarbejder, at der er noteret ja til, at der er anvendt
magt som nødværge i 3 tilfælde. 2 af episoderne er dateret 15. december 2019, og 1 er dateret 16. juli 2019. Adspurgt på tilsynsdagen til disse 3
episoder, svarer centerchef: "Jeg skal have fat i den medarbejder, der har foretaget den, men vedkommende har andet arbejde, så det er lidt besværligt".
Socialtilsynet har ikke modtaget indberetninger på disse 3 magtanvendelser og beder om yderligere redegørelse. 
Centerchef svarer i redegørelse modtaget den 18. maj vedr. disse 3 hændelser ift. til 2 af dem: "Den pågældende vikar er ikke ansat længere, og vi har
derfor ikke haft kontakt med vedkommende. Vi har talt med den medarbejder, der satte vikaren i gang med at udfylde ”riv/kradsskemaet” og medarbejder
måtte gå undervejs i udfyldelsen. Medarbejderne vurderer ikke, at der hverken var magtanvendelse eller nødværge i handlingen, men at vikaren blot
roligt holdt om beboerens arm og flyttede den, uden der blev ydet modstand. ift. den 3. episode har centerchef eftersendt
magtanvendelsesindberetning, hvor socialtilsynet konstaterer, at det ikke fremgår i hvilket omfang det vurderes, der er anvendt nødret eller
nødværge. Visiterende kommune vurderer i sin behandling af episoden "at indgrebet er foretaget i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser
om magtanvendelse og dermed lovlig".

 

På dialog mødet den 1. juli kan tilbuddet forsat ikke efterfølgende dokumentere, at der faktisk har været anvendt nødret/nødværge, hvilket social
tilsynet finder bekymerende. På dialogmødet den 1. juli 2020 drøftes de eksempler socialtilsynet har modtaget, hvor der fremgår at der er anvendt
nødret/nødværge. Det er socialtilsynets indtryk, at tilbuddets centerchef og daglig leder er vidende om gældende regler ift. nødret/nødværge, men
samme dag som dialogmødet afholdes, modtager socialtilsynet endnu en magtanvendelsesindberetning, hvor der er sat kryds i feltet vedr.
anvendelse af nødret/nødværge, uden at det i øvrigt fremgår, hvorledes dette er udført. Dette underbygger socialtilsynets vurdering af, at der er
ikke er tilstrækkelig viden omkring gældende regler i tilbuddet. 

 

Socialtilsynet har siden tilsynet 6. maj modtaget yderligere 6 magtanvendelser, en magt anvendelse er modtaget efter dialog mødet, hvor det
beskrives at medarbejder at taget fat under borgers armhulet og ført væk. Det bemærkes ligledes at der i denne konkrete indberetning forsat
fremsår mangel fuld i uddybelse og refleksioner fra medarbejder om daglig leder, samt at der er angive at der er anvendt nødret/nødværg, hvilke
ikke fremgår yderligere at beskrivelsen, hvilket bestyrker socialtilsynets bekymringer vedr. ledensens håndtering af og forståelsen for
magtanvendelser.

 

Daglig leder har i en mail 30. juli rettet henvendelse til socialtilsynet med henblik på sparring i forhold til en konkret indberetnings ordlyd.
Socialtilsynet finder det positivt, at dialogen med tilbuddet om indberetningerne har givet anledning til refleksion over indberetningernes ordlyd og
anvendelse. Dog bemærker socialtilsynet, at tilbuddet forsat anvender gamle skemaer til indberetningerne, hvilke tilbuddet bliver godt
opmærksom på i mail den 3. august. Daglig leder oplyser i mail den 4. august, at dette vil blive ændret hurtigst muligt, hvilket socialtilsynet kan
konstatere er efterlevet.

 

Desuden har socialtilsynet påtalt, at der i flere tilfælde ikke er sket rettidig indsendelse af magtanvendelsesindberetninger. Tilbuddet er april 2020
oplyst om dette forhold med henvisning til, at vi den 7. januar 2020 har modtaget to indberetninger, hvor magtanvendelserne er udført
henholdsvis 3 og 5 måneder tidligere. Socialtilsynet bemærker, at dette efterfølgende er efterkommet.

 

På baggrund af overstående bedømmes indikatoren i middelgrad opfyldt og socialtilsynet vil ved næste tilsyn følge op tilbuddet tiltag.
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Kriterium 7
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Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt har fokus på at forebygge vold og overgreb gennem relevante pædagogiske metoder og tilgange og
har fokus på, at ansvaret for at ændre på omfanget af episoder ligger hos personalet og ikke hos borgerne. Der er fokus på hændelser borgere
imellem og forebyggelse heraf. Der er lagt vægt på, at episoder drøftes på møder og der ses efter evt. mønstre i registreringer for derigemme at
kunne tilpasse tilgang og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan sikre, at særligt nye medarbejder får et tilstrækkeligt kendskab og fyldestgørende intro til
borgerne for derigennem at mindste frustrationer blandt borgerne, der kan førere til hændelser mod andre borgere eller mod medarbejderne.

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 7.a
Det er vægtet, at det fremgår af fremsendt materiale, at der i perioden fra den 1/4 2019 - 31/3 2020 har været 91 skadevoldende hændelser
borger/borger imellem, hvilket er en stigning fra sidste år, hvor der var 50 hændelser. Adspurgt om, hvad denne stigning kan være et udtryk for,
svarer ledelsen, at det er et udtryk for, at der i en periode har været flere konfrontationer blandt borgerne. Medarbejderne giver udtryk for, at i
boenheder med mange nye medarbejdere og stor personaleudskiftning er det en udfordring, der påvirker beboerne, når nye medarbejdere ikke
kender dem og deres vaner så godt.

Det vægtes, at det fremgår af fremsendte materiale, at der var været registreret 44 hændelser med vold/trusler fra borger mod medarbejder,
hvilket er et fald fra sidste år, hvor der var registeret 66 hændelser. I dialogen med medarbejderne giver disse udtryk for, at det ikke altid er særligt
voldsomme hændelser, men mere borgernes generelle  adfærd, hvor de f.eks. holder i hånd og hvor borgerne så tager hårdere fat eller river
medarbejderne. Ledelsen giver udtryk for, at det oftest er nye medarbejdere, der endnu ikke kender borgerne tilstrækkelig godt, der bliver udsat
for riv/krads.

Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at episoder drøftes med daglig leder og tillige tages op på personalemøder. Ledelsen oplyser, at faglig
koordinator og pædagogisk leder kigger ind i episoderne for at se, om der evt. er mønstre i form af ex tidspunkt – medarbejdere – aktiviteter mm.
for derigennem at kunne tilrettelægge en anden tilgang til den enkelte borger eller iværksætte andre aktiviteter.

Ledelsen oplyser ligeledes, at i forhold til de særlige boliger, hvor der har været mange udfordringer, har tilbuddet fået hjælp og rådgivning via et
VISO forløb.

Det vægtes, at tilbuddet til udviklingspunktet fra 2019: Tilbuddet kan reflektere på, om en mere systematisk registrering af selvskadende adfærd
kan bringe øget bevidsthed og fokus i medarbejdergruppen, i fremsendt notatark svarer, at: "Nogle af de beboere, som udviser selvskadende adfærd,
oprettes der delmål til, hvor den selvskadende adfærd registreres, vi drøfter fortsat om vi skal have et særligt skema".

 

Det vægtes, at medarbejdere oplyser om konkrete eksempler, hvor der er arbejdet med borgernes struktur og aktiviteter for derigennem at
nedbringe antallet af episoder.

 

På baggrund af ovenstående sænkes scoren til 3, idet der lægges vægt på, at tilbuddet med fordel kan have fokus på, at særligt nye medarbejder
får et tilstrækkeligt kendskab og fyldestgørende intro til borgerne for derigennem at mindske frustrationer blandt borgerne, der kan føre til
hændelser mod andre borgere eller mod medarbejderne. Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. 
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Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

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

Ledelsen er organiseret som et team, der har rolle- og ansvarsfordeling og skaber synlighed ved fysisk tilstedeværelse i de forskellige huse.
Tilbuddet har været udfordret ift. udskiftning i ledelsen, hvilket har påvirket dele af personalegruppen. Der har været mange opsigelser, hvilket har
haft betydning for borgerne. Det vurderes, at ledelsen er opmærksomme på dette.

Ledelsen har fokus på kompetenceudvikling, men kan i højere grad have fokus på at skabe kontinuerlig ekstern supervision til alle medarbejderne,
der kan bibringe et udefrakommende blik på tilbuddets praksis og give mulighed for at højne den generelle faglige kvalitet i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen fortsat bør have opmærksomhed på, at borgerne har kvalificeret tilbud om omsorg, pleje og aktiviteter, ud fra
den enkelte borgers behov og at tilbuddets kvalitets- og udviklingsfokus afspejles i praksis.

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en kompetent ledelse, der har udarbejdet strategiske fokusområder med relevant
indhold, og som kan bidrage til borgernes trivsel og udvikling. Det vurderes, at tilbuddet løbende evaluerer og tilpasser disse fokusområder.
Socialtilsynet konstaterer således, at der er arbejdet systematisk med områder som fx magtanvendelsesområdet, men på baggrund af dette
tilsynsbesøg er socialtilsynet blevet vidende om, at der er en række kritiske forhold i relation til anvendelse af magt og andre indgreb i borgernes
selvbestemmelse.

Socialtilsynet fandt ved tilsynet brugen af flere anordninger der relaterer sig til magtanvendelsesområdet, bekymrende og at tilbuddet anvendte
ulovlige foranstaltninger frem for at sikre de fornødne ressourcer og tilstrækkelig personale kontakt for borgerne, for at forebygge brugen af magt.

Den 3. september 2020 har Socialtilsynet Hovedstaden efter anmodning modtaget en uddybet tids- og handleplan. Socialtilsyn Hovedstaden
vurderer på baggrund af det fremsendte materiale, at Botilbud Ebberød har opfyldt Socialtilsynet Hovedstadens påbud, og at tilbuddet viser vilje
og evne til at fortsætte arbejdet med at sikre, at kendskabet til og anvendelse af reglerne på magtanvendelsesområdet i praksis, styrkes. Det
vurderes, at tilbuddet gennem arbejdet med påbuddet har højnet tilbuddets kvalitet, og udarbejdet en realistisk plan for, hvordan yderligere
kvalitetsløft sikres, og at tilbuddet nu har den fornødne kvalitet inden for forebyggelse af magtanvendelser, jf. kriterium 6 i kvalitetsmodellen for
sociale tilbud.  Socialtilsyn Hovedstaden vil fortsat følge tilbuddet tæt med henblik på at sikre, at tilbuddet formår at følge egen handleplan samt
implementere de påtænkte tiltag i den daglige praksis.

 

Socialtilsynet vurderer det positivt, at tilbuddets sygefravær siden seneste tilsyn er faldet lidt, men vurderer fortsat, at personalegennemstrømning
og sygefravær bør være et højproriteret  fokus hos ledelsen, idet det fortsat er højere end på sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,8

Udviklingspunkter
Tilbuddet kan med fordel have fokus på kontinuerlig supervision til alle team, for at bibringe et udefrakommende blik på tilbuddets praksis med
mulighed for at kvalificere indsatsen og øge det faglige refleksionsniveau.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at tilbuddet fortsat arbejder målrettet med nedbringelsen af sygefravær og
personalegennemstrømning.
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Kriterium 8
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Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes af fagligt uddannede  ledere, der har organiseret sig med en centerchef samt daglig ledere, der er tæt på
de forskellige afdelinger. Af fremsendt materiale fremgår, at ledelsen har udarbejdet en strategi med relevant indhold, der bidrager til udvikling af
tilbuddet med et overordnet borgerfokus.

Socialtilsynet har ved tilsynet i 2019 vurderet, at tilbuddet kun har iværksat supervision til nogle teams på trods af medarbejdernes efterspørgsel,
hvilket medarbejdere ved nærværende tilsyn fortsat efterspørger. Det vurderes, at ledelsen med fordel kan have fokus på kontinuerlig supervision
til alle teams for at kvalificere indsatsen og øge det faglige refleksions niveau. Det vurderes, at ledelsen generelt har fokus på at tilbyde
medarbejderne kurser og undervisning, der er relevant for målgruppen.

 

Socialtilsynet vurderer, at de organisatoriske forandringer fortsat skaber lidt usikkerhed blandt medarbejderne, men at medarbejderne generelt
oplever synlig ledelse, som sikrer støtte og opbakning. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen fortsat har fokus på, at forandringerne implementeres.
Ledelsen tilkendegiver over for socialtilsynet, at der er team, der har været udfordret begrundet i ledelses skift. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har fokus på at klæde medarbejder på i forhold til evt. dødsfald, idet medarbejderne oplyser, at der er tæt
ledelseskontakt og at der er udarbejdet retningslinjer omkring dette. Medarbejderne giver udtryk for, at de kunne ønske sig mere tydelighed ift.
retninglinjerne og at disse også indholdt refleksioner omkring f.eks. ritualer/traditioner, der kunne understøtte såvel medarbejderes som beboeres
sorgarbejde.

 

I forhold til magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten konstaterede socialtilsynet, at ledelsen i flere tilfælde har tilladt anvendelse af
ikke hjemlede forordninger, som kan sidestilles med overvågning. I en konkret magtanvendelse vurderer dagligleder, at der er tale om mindste-
indgrebs-princippet, hvilket socialtilsynet ikke er enig i, og socialtilsynet fandt det bekymrende at ledelsen således ikke har den det fornødne
kendskab til SEL omkring magtanvendelser. Ligeledes fandt socialtilsynet det bekymrende, at ledelsen ikke fremstod tydelig overfor socialtilsynet i
forhold til, hvorvidt der har været anvendt magt i form af nødret/nødværge i konkrete situationer.

Den 3. september 2020 har Socialtilsynet Hovedstaden efter anmodning modtaget en uddybet tids- og handleplan og socialtilsyn Hovedstaden
vurderer på baggrund af det fremsendte materiale, at Botilbud Ebberød har opfyldt Socialtilsynet Hovedstadens påbud, og at tilbuddet viser vilje
og evne til at fortsætte arbejdet med at sikre, at kendskabet til og anvendelse af reglerne på magtanvendelsesområdet i praksis, styrkes. Det
vurderes, at tilbuddet gennem arbejdet med påbuddet har højnet tilbuddets kvalitet, og udarbejdet en realistisk plan for, hvordan yderligere
kvalitetsløft sikres, og at tilbuddet nu har den fornødne kvalitet inden for forebyggelse af magtanvendelser, jf. kriterium 6 i kvalitetsmodellen for
sociale tilbud. 
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.a
Ledelsen består af centerchef og 4 daglige ledere. Af fremsendte kompetance-beskrivelse fremgår der følgende: 3 ledere har gennemført diplom i
ledelse, 2 er i gang med samme. 1 leder med 1 årig systemisk anerkendende coachuddannelse fra Metropol. 1 daglig leder påbegynder denne
september 2020. 1 leder med psykoterapeutisk uddannelse. Centerchef påbegyndt Master i offentlig ledelse efteråret 2018, holdt pause forår 2020
og genoptager efterår 2020.

 

I forbindelse med omorganisering i ledelsesgruppen har medarbejderne forskellige oplevelser af ledelsens valg og disponering; de afdelinger, der
har været omfatter af disse ændringer, giver udtryk for at have  været mere udfordret og at det har haft betydning for deres egne arbejdsvilkår.
Medarbejdere giver udtryk for, at der er stor forskel i oplevelserne af, hvor tilgængelig ledelsen er, men giver udtryk for generel tilfredshed, og at
det har haft en positiv effekt, at særboligerne har fået tættere tilknytning til en anden boafdeling.

 

Ledelsen oplyser, at særligt to afdelinger har været udfordret ift. lederskift og det har haft en betydning for medarbejderne; ledelsen anderkender,
at det har været en hård periode.
 
Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever, at ledelsen generelt er synlige, ligesom de oplever at få opbakning og støtte. Medarbejderne giver
ligeledes udtryk for, at de i forbindelse med Covid-19, oplever at have får daglige informationer og opdateringer ift. sundhedsstyrelsens
retninglinjer og anbefalinger.

 

I fremsendte strategiske indsatser skriver tilbuddet i en fælles evalueringsindsats af ny organisering:
Botilbud Ebberød er en del af gruppen af plejecentre og botilbud, som pr. 1. januar 2019 blev en del af et 2-årigt forsøg med reference direkte til
direktionen.  I løbet af 2020 vil det være relevant, at forsøget både evalueres og udvikles. Dette punkt i de strategiske indsatser for Botilbud Ebberød, er en
tilkendegivelse af både at ville deltage, men også være aktiv omkring etablering af en sådan indsats for den fælles chef- og ledergruppe – og i samarbejde
med ny vicekommunaldirektør og den øvrige direktion.

 

Jf. beskrivelserne af forholdene i kriterium 6 + indikatorerne 6a og 6b konstaterer socialtilsynet, at ledelsen i flere tilfælde har anvendt ikke
hjemlede forordninger, som kan sidestilles med overvågning, hvilket ikke er tilladt. Socialtilsynet har drøftet en konkret magtanvendelse med
tilbuddet og er ikke enige i daglig leders vurdering af, at der er handlet i overensstemmelse med mindste-indgrebs-princippet, som daglig leder
vurderer, jf. indberetningen til socialtilsynet og finder det bekymrende, at ledelsen ikke har den det fornødende kendskab til serviceloven omkring
magtanvendelser. Ligeledes finder tilsynet det bekymrende, at ledelsen ikke fremstår tydelige overfor socialtilsynet i forhold til spørgsmålet om
hvorvidt der har været anvendt magt i form af nødret/nødværge i konkrete tilfælde og ikke kan redegøre for dette.

Ligeledes finder socialtilsynet det bekymrende, at ledelsen bevist "trykprøver" foranstaltninger over for tilsynet og bevist ikke indberetter
magtanvender jf. SEL §128 og §128b og socialtilsynet vurderer derfor, at ledelsen ikke har den fornødende viden omkring dette.

I høringssvar har centerchef følgende kommentar: Ingen har haft som mål, ikke at overholde gældende lovgivning. Netop derfor har vi drøftet tiltag og
indsatser med kommunens jurist og ledelse (med undtagelse af forsinkerne).

I Botilbud Ebberøds tids og handleplan fremsende den 3. september oplyser centerchef følgende: "Vi ønsker som ledelse at tilegne os både kendskab
og en fælles tilgang byggende på de centrale principper for arbejdet med magtanvendelse. Vi vurderer, at det er nødvendigt med en ekstern underviser,
fordi vi har brug for blikket udefra, som kan lære os det, vi ikke ved, vi ikke ved, og forstyrre os i vores nuværende opfattelser". "Vi ved, at vi som ledere er
centrale i at danne kultur, bruge sprog og give retning. Vi må derfor gå forrest med at opnå kendskab og indsigt, så vi er forberedte på at lede, give
sparring og facilitere faglige refleksioner sammen med medarbejderne. Undervisning af ledelsen må derfor være den første aktivitet".

 

På baggrund af overstående bedømmes indikatoren i middel grad opfyldt.
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 8.b
Det vægtes, at medarbejder i enkeltmandstilbuddene modtager ekstern sagssupervision 2 gange årligt og udtrykker tilfredshed med dette. De
øvrige afdelinger oplever ikke at få kontinuerlig ekstern supervision; dog giver en afdeling udtryk for, at der har været supervision, der mere gik på
personale/og organisering end på sagssupervision.
Medarbejdere giver generelt udtryk for, at de oplever, at der er brug for mere kontinuerligt supervision.

Ledelsen oplyser, at der er mulighed for at få ekstern supervision ad hoc, men at det kun er enkeltmandstilbuddet, der får dette kontinuerligt. Der
har været give ekstern supervision med faglige drøftelser og støtte i forhold til enkelte borgere. 
Ledelsen oplyser, at hvis medarbejdere efterspørger supervision, taler de man om, hvad der er brug for. Dette for at give tilbuddet mulighed for
løbende at overveje, hvad der er behov for og at det skal være et bevidst valg.  Centerchef oplyser, at tilbuddet gerne vil kunne skifte mellem
sagssupervision og samarbejdssupervision, eller undervisning i eks. autisme, demens eller andet. Centerchef oplyser, at tilbuddet generelt har en
del undervisning af medarbejderne.

 

På dialog mødet med tilbudet den 1. juli 2020 ledelsen kommer med følgende uddybning: Ledelsen stilling hen over året til, hvad der vil være
relevant for medarbejder grupperne. Således vælges der mellem undervisning, VISO-forløb, debriefing, supervision o.a. og hvis der opstår særlige
behov, sætter tilbuddet ind i forhold til det. centerchef tilføjer adspurgt, at der anvendes eksterne supervisor i forhold til sådanne tiltag.

Socialtilsyn Hovedstaden har bedt tilbuddet om at få tilsendt oversigt over anvendt supervision eller anden ekstern sparring for det seneste år
siden tilsynet i 2019. Centerchef oplyser 3. juli:

Alle enkeltmandsteam har modtaget supervision to gange hver (og det er også aftalt i 2020). Hus 8 1. sal har påbegyndt forløb med psykolog, frem mod at
finde en aftale om debriefing. Debriefing i gruppen handler om, at netop denne gruppe dels har en enkelt beboer, som kan være udadreagerende og dels
har to beboere, som har adfærd, der udløser ”riv/krads – skemaer. Der er arbejdet med VISO-forløb hos alle de 3 nævnte beboere, og der er af
pædagogisk vej skabt færre hændelser. At have en dagligaftale om debriefing, er en indsats for at styrke arbejdsmiljøet, men også at få overleveret evt. ny
refleksion/ nye ideer straks. 2H stuen har modtaget supervision til borger med infantil autisme 3x2 timer. Alle ledere modtager individuel supervision.

 

I tilbuddets tids og handleplan fremsendt den 3. september, hvor centerchef oplyser: "Vi har derfor aftalt et undervisningsforløb for ledelsen med
handicapkonsulent Inge Loev. Vi har sendt hende tilsynsrapport, påbud og argumentation og bedt om at undervisning og sparring tager afsæt i
tematikkerne i påbuddet og – udover at undervise os i reglerne for magtanvendelse – udfordre os på vores holdninger, sprog og forforståelser. 

 

Socialtilsynet fastholder sin vurdering af indikatoren da der fortsat hos medarbejderne er efterspørgsel på ekstern supervision ift. kompleksitet
blandt borgerne, fortsat ikke har sikret et eksternt blik på tilbuddets praksis, der kan bibringe et udefrakommende blik på tilbuddets praksis og give
mulighed for at højne den generelle faglige kvalitet i tilbuddet. Socialtilsynet vurdere det positiv at der i tids og handleplanen fremgår at der bliver i
værksat yderligere undvisning af medarbejder ift. magtanvendelses området og socialtilsynet vil følge op på dette ved næste tilsyn.

På baggrund af overstående bedømmes indikatoren i lav grad opfyldt.

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 kvaliteten i tilbuddets daglige drift siden sidste tilsyn forsat er en udfordring ift., at ressourcer og opgaver ikke hænger
sammen. Dette bekræfter medarbejderne generelt set og det eksemplificeres, at hensigten med at ændre i vagtplanerne til fordel for borgerne, ikke
fungerer i praksis. I enkeltmandstilbuddene er der positive tilkendegivelser omkring ledelsens håndtering af driften, og medarbejderne giver
generelt udtryk for, at der ønskes kontinuerlig supervision. Medarbejdere oplyser, at der er en del vikarer på arbejde og det kan have konsekvenser
for borgerne, da deres strukturplaner ikke fastholdes, hvilket kan skabe flere frustrationer hos borgerne. Medarbejdere giver udtryk for, at de
arbejder ud fra at give borgerne en god hverdag og at de er gode til at hjælpe hinanden de forskellige afdelinger imellem. Socialtilsynet vurderer, at
ledelsen er opmærksomme på dette og at en evaluering af ændringerne i vagtplanener vil vise hvilke ændringer, der skal laves, for at tilgodese
borgernes behov.

Det vurderes, at ledelsen fortsat bør have fokus på, at medarbejderne er tilgængelige for borgerne i et omfang, så der er fokus på udvikling og
kvalitet og ikke kun fokus på at dække basale behov.

 

Centerchef oplyser i tilbuddets tids og handleplan 3. september, at alarmer og sencor er fjernet og erstatter af mere opsyn om natten samt af en
fast nattevagt til en borger.  Tilbuddet at har 27. maj oplyst til socialtilsynet at foranstaltningerne vedr. forsinker og låge med lås er fjernet.

 

Det vurderes tillige, at der fortsat bør være opmærksomhed på sygefraværet og personalegennemstrømningen.
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.a
Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at omorganisering og de nye vagtplaner fortsat ikke fungerer i praksis. Der arbejdes fortsat med A, B eller C
planer og det er medarbejdernes oplevelse, at de ofte arbejder med minimumsnormering, fremfor en egentlig planlagt normering. Adspurgt
oplyser medarbejderne, at der ofte er 3 medarbejder til 13 borgere, hvoraf mange af dem er kørestolsbrugere.

Medarbejderne oplyser, at der opereres med meget korte vagter og medarbejder giver udtryk for, at meningen fra ledelsens siden øjensynlig har
været at sikre bedre dækning på nogle tidspunkter og dermed mere tid til beboerne. Medarbejderne giver over for socialtilsynet udtryk for, at det
ved overlap betyder, at der er færre medarbejdere. Dette har betydning for borgerne, samt i forhold til at kunne tilbyde borgerne 1:1 kontakt og
aktiviteter. Medarbejder giver udtryk for, at de gør, hvad de kan ift. at sørge for, at borgerne får tilstrækkelig kontakt ift. deres behov.
Medarbejderne giver udtryk for, at den ekstra dækning af dagtilbudspersonalet i forbindelse med Covid-19 har været en stor hjælp. 

Ledelsen oplyser til socialtilsynet, at der skal være en evaluering af ændringder af vagtplanerne, og det skal vise, om ledelsen kan/skal fastholde
disse eller ændre dem efter medarbejderes ønske for at tilgodese borgernes behov.

I høringssvar oplyser centerchef: ABC planer er en måde at forventningsafstemme på. Altså når alle er på arbejde A-plan, så kan man nå alle opgaver –
både pædagogiske og praktiske – og evt. møder, ture ud af huset og lign. Er der sygdom så dækkes der ikke altid med vikar, og så er det en B-plan. Her er
det så aftalt, hvilke opgaver der ikke løses. Det er ofte af praktisk karakter, eller et møde der nemt kan flyttes. Så arbejdet med ABC planer fortsættes. Et
ønske om flere dage med A-plan er forståeligt, og afhængigt af økonomi.

 

Socialtilsynet fandt vedtilsynet tilbuddets brug af censor, alarmer og låse, som alt sammen relaterer sig til magtanvendelsesområdet, bekymrende.
Socialtilsynet kunne konstatere, at tilbuddet i flere tilfælde anvendte ikke hjemlede anordninger, som kan sidestilles med overvågning, hvilket ikke
er tilladt. I tilbuddets tids og handleplan fremsendt den 3. september oplyser centerchef: "Vi har fjernet alarm og sensor ved to beboere. For begge
beboere er egen læge kontaktet med henblik på en revurdering af habilitet.
Hos den ene, som er et enkeltmandstilbud, har vi erstattet alarm med en nattevagt uden for beboers hoveddør. Vi har orienteret handlekommunen er
orienteret om ændringen, og vi begynder ansøgning om godkendelse af brug af alarm. Hos den anden beboer er tilsyn om natten intensiveret, og sker
som minimum en gang i timen".

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet nu sikre at der er de fornødende ressourcer og tilstrækkelig personale kontakt for borgerne, for at forebygge
anvendelse af magt.

Tilbuddet at har 27. maj oplyst til socialtilsynet at foranstaltningerne vedr. forsinker og låge med lås er fjernet.

 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i middel grad og socialtilsynet vil følge op på dette ved næste tilsyn.
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Det vægtes, at der på Tilbudsportalen oplyses, at  personalegennemstrømning i 2019 har været på 15,1 % hvilket er en stigning fra 2018 hvor den
var på 11 %.

Af fremsendt materiale fremgår det, at der i perioden april 2019 til marts 2020 har været 55 fratrædelser fordelt på: 2 nedlagte stillinger, heraf en
sundhedsfaglig samt 1 afdelingsleder. Derudover er 42 pædagogiske medarbejdere stoppet, heraf er 2 ansat igen. Det fremgår ligeledes, at 12 af
55 fratrædelser har været tidbegrænset vikariater.

Det vægtes, at medarbejderne giver udtryk for, at det opleves forskelligt ift. hvor på tilbuddet man arbejder, om der har været
personaleudskiftning, og at særligt en afdeling har været belastet af dette.Dette begrunder medarbejdere med, at de har været uheldige med nogle
ansættelser. Medarbejdere oplyser, at de fremadrettet  har valgt at starte med en vikaransættelse, indtil de er sikre på, at der er et match, mellem
nyansatte og den øvrige medarbejdergruppe.

Medarbejderne oplyser, at personalegennemstrømningen har stor betydning for borgerne, der belastes af, at de ikke kender de nye medarbejdere
og ikke har tillid til dem, ligesom de nye medarbejdere ikke kender borgernes rutiner og præferencer og det er ofte der, der opstår udfordringer og
udadreagerende adfærd hos borgerne, og evt. efterfølgende anvendelse af magt. Ledelsen giver ligeledes udtryk for, at
personalegennemstrømningen har en betydning for borgerne og at der har været flere episoder borger/borger i mellem, hvilket skyldes større
ukendskab til de enkelte borgere. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne og ledelsens udtalelser afspejler sig i tema 4 og i flere tilfælde af
magtanvendelser.

Centerchef giver over for socialtilsynet udtryk for, at det har været ledelsens ansvar, at processen med ændringer i ledelsen tog for lang tid, og det
har haft en stor betydning for medarbejderne og evt. for opsigelser, der har været i forbindelse med dette. Dette vil ledelsen have fokus på
fremadrettet.
Ledelsen giver udtryk for, at der generelt er en høj medarbejdertilfredshed i forhold til undervisning og fokus på fælles faglig tilgang. Ledelsen vil
fremadrettet have fokus på, om neuropædagogik, sansestimulation eller andet skal være et fokus på tværs af Botilbud Ebberød; dette giver
ledelsen udtryk for, kan være med til at fastholde gode medarbejdere og skabe en følelse af, at være sammen om  en fælles faglig indsats.

Tilbuddet oplyser i notatark med opfølgning på udviklingspunkter fra 2019 ift nedbringelse af sygefraværet: "Vi har igennem det første halvår af
2019 arbejdet med at fjerne lønudgifter andre steder end i den direkte kontakt med beboerne. Det betyder, at vi både indhenter det merforbrug, vi havde
i 2018, og at vi har trimmet organisationen, sådan at der er plads til enkelte nyansættelser i 2020. Vi har dels opnormeret fysioterapeutens ansættelse fra
22 timer til 37 timer pr. 1.2.2020 og de 15 timer skal fordeles i de 3 huse til aktiviteter fælles og individuelt for beboerne. Vi har afsat 8 timer om ugen til
en neuropædagogisk indsats, som varetages af en af vores allerede ansatte uddannede neuropædagoger. Alle pædagogiske koordinatorer har fået
konverteret administrativ tid til at have arbejdsdage i den direkte indsats sammen med beboerne og kollegerne. Det giver en meget større mulighed for
faglig sparring og vejledning.

Udover det arbejder vi fortsat grundliggende med strukturplaner, der beskriver indsatsen over dagen – og her er det tydeligt beskrevet hvornår der
arbejdes med udvikling, f.eks. i 1-1 tiden. Det har ikke været muligt at holde A-plan med fuld normering dagligt, men det er også muligt med 1-1 tid for
nogle beboere i en B-plan.

På åbent lokalMED møde har vi drøftet, hvordan vi skal bruge de ekstra midler, det er forventeligt at have i 2020.
Det er helt klart et ønske, at der både er plads til udvikling, stabilitet i at holde strukturplan og at have flere aktiviteter og ture"

 

Socialtilsynet ser det fortsat  som et udviklingspunkt, at tilbuddet målrettet arbejder med nedbringelsen af personalegennemstrømning for at sikre
en kontinuerlig og faglige indsats for borgerne og for at sikre, at der ikke anvendes magt og indgriben i borgerens selvbestemmelsesret.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i middel grad begrundet i tilbuddets fortsat høje personalegennemstrømning.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddet oplyser i notatark med opfølgning på udviklingspunkter fra 2019 ift. nedbringelse af sygefraværet: "Generelt sætter Rudersdal Kommune
fokus på ledere og håndtering af sygefravær med 4 halve dages undervisning og dem deltager flere ledere i, med håb om at blive klogere på, hvordan vi
som ledelse kan håndtere denne problematik anderledes. Desværre kom Corona i vejen for de sidste undervisningsdage.
Vi arbejder videre med resultater fra APV og Trivselsmålinger, ligesom vi fastholder at afholde åbne lokalMED-møder sådan, at der er mulighed for
indflydelse (og deltagelse) for flere medarbejdere.

Sygefraværet har været faldende i sommer og efterår 2019 og ved udgangen af 2019 er sygefraværet på 7,3 % hvilket er 1 % lavere end 2018. Vi har haft
færre langtids-sygemeldinger og det er også tydeligt at især 2 af husene har haft samme leder over længere tid, og at samarbejdet imellem medarbejdere
imellem og daglig leder, er landet i et tillidsbaseret miljø.

Det sidste hus har haft lederudskiftning og er præget af dette. Dels fordi der er en del oprydning efter tidligere leder, dels fordi pædagogisk koordinator
holdt op.

Helt generelt har vi oplevet opsigelser sidst på foråret 2019 og først på sommeren, også på nøgleposter. Og det har betydet ekstra fravær. I foråret 2019
arbejdede vi i ledergruppen med organisationsforandringen – ”at være frisat” – den betød at vi refererende direkte til direktionen i kommunen, og at der
skulle sættes fokus på en bredere inddragelse af alle. I forbindelse med en af ledernes deltagelse på diplom i ledelse arbejdede vi med en model til
afklaring af hver enkelt leders tanker omkring ledelse i en ”frisat organisation”. Udfra det sås det tydeligt, at der var ønsker og behov for en bredere
inddragelse og åbenhed. I efteråret 2019 afholdt ledergruppen strategi seminar, med udgangspunkt i forårets arbejde, hvor vi bla. så på hvordan
faglighed kan få et større fokus og på arbejdet med sygefravær og gennemstrømning. Det har betydet et større fokus på vidensdeling fra de faglige
netværk og tilbage igen"

 

Det vægtes, at det på Tilbudsportalen oplyses, at der i 2019 har været 19 sygedage pr. medarbejder

Medarbejderne giver over for socialtilsynet udtryk for, at de kun bruger faste vikarer, men selvom de er dygtige og kender borgerne godt, så læser
de ikke altid strukturplanerne og de fastholder derfor ikke strukturerne for de enkelte borger. Nogle borgere kan kun samarbejde med faste
medarbejdere.

Ledelsen oplyser til socialtilsynet at sygefraværet er faldet en procent fra 2018 til 2019 og at det har sammenhæng med
personalegennemstrømning; der har været stort sygefravær i medarbejderes opsigelsesperioder.
Leder oplyser, at i stedet for at have fokus på at nedbringe personalegennemstrømning og sygefravær, vil ledelsen arbejde på at højne trivsel og
tilstedeværelse.

Socialtilsynet vurderer det forsat som et udviklingspunkt, at tilbuddet har fokus på målrettet at nedbringe sygefraværet, for at sikrer en stabil og
fagligt kvalificeret indsats for borgerne.

På baggrund af overstående og med fokus på, at tilbuddet fortsat har et højt sygefravær, fastholdes scoren, idet indikatoren fortsat bedømmes
opfyldt i middel grad.
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold
til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg
hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på,
hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et
vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på
borgernes retssikkerhed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har kompetente medarbejdere der med viden og erfaring samt løbende efteruddannelse og
kompetenceudvikling, har fokus på relevante tilgange og metoder og brug af disse i praksis. Der er fokus på vidensdeling fra faglige netværk.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen bør have en skærpet fokus på i højere grad at sikre, at alle medarbejder modtager kurser i tilbuddet metoder og
at opdatere på regler om magtanvendelser.

Ligeledes vurderer socialtilsynet, at centerchef bør sikre at dagligeledere har det fornødne kendskab til lovgivning vedr. magtanvendelse og indgreb
i selvbestemmelsesretten jf. §SEL og efterlever denne og socialtilsynet vil ved kommende tilsyn følge op på tilbuddet tiltage ift. dette.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium
Der er lagt vægt på, at der er sammensat tværfaglige kompetencer på tilbuddet, der sikrer borgernes behov opfyldes dels for det socialfaglige samt
i forhold til det sundhedsfaglige perspektiv. Der er endvidere fokus på faglige netværk, hvor vidensdeling er i fokus og i konstant udvikling.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt har fokus på at uddanne og opkvalificere medarbejderne med relevante kompetencer i forhold til
tilbuddets målgruppe og metoder, men til trods for dette fokus er det ikke tydeligt for socialtilsynet, hvorledes ledelsen sikrer, at medarbejdernes
viden omsættes til praksis.
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere fremstår kompetente, og at ledelsen har et overordnet strategisk fokus på at have fagrelevant
uddannede medarbejdere og rekruttering, men at ledelsen i højere grad bør sikre, at alle medarbejdere modtager kurser i tilbuddet metoder og at
opdatere på regler om magtanvendelser. Ligeledes vurder socialtilsynet at centerchef bør sikre, at dagligeledere har en fornødende kendskab til §
SEL og efterlever denne. Socialtilsynet vurdere at tilbuddet i fremsendte tids og handleplan har lavet en udførlig plan for at sikre dette.
Socialtilsynet anerkender tilbuddet for, at en stor andel af medarbejderne har generelle opkvalificeringskurser.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Det vægtes at tilbuddet i fremsendte materiale vedr. "Kompetenceudvikling i Botilbud Ebberød 2020" oplyser: Der skal være fokus på vidensdeling
og –brug, når medarbejdere/ledere har deltaget i undervisning. Sådan at viden spredes til flere, og der også opnås en kompetence i at formidle
opnået viden. Fokus for 2020 tager udgangspunkt i ønsker fra åbent lokalMED-møde.
Medarbejdere:
• Kvalikombo – 15 medarbejdere, gerne flere fra samme team, så der kan videndeles og understøttes i fællesskab.
• Uddanne 2 neuro-pædagoger
• Uddanne 2 praktikvejledere
• 1 uddannes på netpædagog.
• Forståelse af diagnoser indenfor autismespektret og metoder til at arbejde med samme
• Sags-supervision til team/debriefing til enkelt team – efter aftale i ledelsen
• Ad hoc undervisning, når der opstår behov f.eks. indflytning af nye beboere.
• TUS
Ledelse:
Diplom i ledelse – 2 ledere
Master – centerleder
Master IT-medarbejder - ét modul
Lederseminar
Ledelsessupervision

Det vægtes, at ud fra fremsendte materiale fra tilbuddets oversigt over obligatoriske kurser på Botilbud Ebberød, hvor det fremgår følgende:
2H stuen:
5 ud af 6 medarbejdere gennemført intro.
6 ud af 6 medarbejdere har gennemført forflytning og medicin kurser. 
4 uf af 6 medarbejdere har gennemført kursus i magtanvendelser, og 2 er planlagt marts/maj 2020. 
2 ud 6 medarbejder har gennemført ift. Kvalicombo. 
4 ud af 6 medarbejder har gennemført metodekursus.

2H 1. sal: 
11 ud af 11 medarbejder har gennemført intro.
9 ud af 11 medarbejdere har gennemført forflytnings kursus.
11 ud af 11 medarbejdere har gennemført kursus i medicin.
11 ud af 11 medarbejder har gennemfør kurser i magtanvendelser.
4 ud af 11 medarbejdere har gennemført Kvalicombo.
9 ud af 11 medarbejdere har gennemført metodekursus.

Vikar tilknyttet 2H:
10 ud af 11 har gennemfør intro.
8 ud af 11 har gennemført forflytning kursus.
4 ud af 11 har gennemført kursus i magtanvendelser
Ingen har gennemført medicin, Kvalicombo eller metode kurser.

SMV 6 stuen:
8 ud af 11 medarbejdere har gennemført into, 3 er planlagt juni 2020
8 ud af 11 medarbejder har gennemfør forflytnings kursus, 1 en notere som ikke aktuel og 1 er planlagt maj 2020.
10 ud af 11 medarbejder har gennemført medicin kursus, 1 er noteret ikke aktuel og 2 er planlagt maj 2020.
8 ud af 11 medarbejdere har gennemfør kursus i magtanvendelser, 1 noteret ikke aktuel, 2 planlagt 18. maj 2020
1 ud af 11 har gennemført Kvalicombo, 1 er noteret ikke aktuel.
5 ud af 11 medarbejder har gennemført metodekursus, 1 er notere ikke aktuel, 1 er planlagt foråret 2020.

SMV 6 1. sal:
8 ud af 14 medarbejdere har gennemført intro, 4 er planlagt 10. juni 2020
13 ud ad 14 medarbejder har gennemført forflytningskursus, 1 planlagt 12. maj 2020
13 uf af 14 medarbejder har gennemført medicinkursus, 1 planlagt 4. juni 2020
11 ud af 14 medarbejder har gennemført kursus i magtanvendelser, 1 noteret ikke aktuel, 2 planlagt 18. maj 2020
6 ud af 14 medarbejder har gennemført Kvalicombo, 3 noteret ikke aktuel.
8 ud af 14 medarbejder har gennemført metodekursus, 3 noteret ikke aktuel, 4 notere planlagt foråret 2020.

Vikar tilknyttet SMV 6.
24 ud af 24 medarbejder har gennemført intro og medicinkursus.
20 ud af 24 medarbejder har gennemført forflytningskursus.
17 ud af 24 medarbejder har gennemført kursus i magtanvendelser.
1 ud af 24 har gennemført Kvalicombo, 5 er noteret at de mangler dag 2.
15 ud af 24 medarbejder har gennemført metodekursus, 1 noteret med ?
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Særlige boliger:
12 ud af 16 medarbejder har gennemført intro, 2 er planlagt 10. juni 2020
9 ud af 16 medarbejder har gennemført forflytningskursus, 4 notet ikke aktuel.
15 ud af 16 medarbejder har gennemført medicinkursus.
13 ud af 16 medarbejder kursus i magtanvendelser.
4 ud af 16 medarbejder har gennemført Kvalicombo.
9 ud af 16 medarbejder har gennemført metode kursus, 4 noteret planlagt i foråret 2020.

Vikar tilknyttet særlige boliger:
6 uf ad 7 medarbejder har gennemført intro.
4 ud af 7 medarbejder har gennemført forflytningskurser.
6 ud af 7 medarbejder har gennemført kursus i magtanvendelser.
1 ud af 7 medarbejder har gennemført Kvalicombo.
4 ud af 7 medarbejder har gennemført metode kursus, 1 noteret med ?

SMV 8 stuen:
9 ud af 11 medarbejder har gennemført intro, 1 noteret ikke relevant.
11 ud af 11 har gennemført fonflytrinskursus.
8 ud af 11 medarbejder har gennemført medicinkursus.
10 ud af 11 medarbejder har gennemført kursus i magtanvendelser.
4 ud af 11 medarbejder har gennemført Kvalicombo, 2 noteret ikke relevant.
7 ud af 11 medarbejder har gennemført metode kursus.

SMV 8 1. sal.
12 ud af 12 medarbejder har gennemført intro.
11 ud af 12 medarbejder har gennemført forflytningskursus.
11 ud af 12 medarbejder har gennemført medicin kursus.
6 ud af 12 medarbejder har gennemført kursus i magtanvendelser.
4 ud af 12 medarbejder har gennemført Kvalicombo.
6 ud af 12 medarbejder har gennemført metode kursus.
Vikar tilknyttet SMV 8:
18 ud af 21 medarbejder har gennemført intro:
16 uf af 21 medarbejder har gennemført forflytningskursus.
13 ud af 21 medarbejder har gennemført medicin kursus.
13 ud af 21 medarbejder har gennemført kursus i magtanvendelser.
1 ud af 21 medarbejder har gennemført Kvalicombo.
2 uf af 21 medarbejder har gennemført metode kusrsus.

Karpevænge:
3 ud af 8 medarbejder har gennemført intro, 5 noteret ikke relevant.
7 ud af 8 medarbejder har gennemført forflytnings kursus.
8 ud af 8 har gennemført kursus i magtanvendelser.
7 ud af 8 medarbejder har gennemført metode kursus.
2 uf af  8 medarbejder har gennemført Kvalicombo.

Nattevagts vikarer:
5 ud af 5 medarbejder har gennemført intro og medicin kursus.
3 ud af 5 medarbejder har gennemført forflytnings kursus.
3 ud af 5 medarbejder har gennemført kursus i magtanvendelser.
1 ud af 5 medarbejder har gennemført metode kursus.
Der er ikke opgive om der er medarbejder der har gennemført Kvalicombo.

Af fremsendte "Kompetencebeskrivelse" fremgår det at 1 medarbejder er uddannet Marte Meo terapeut, 1 er under uddannelse.
Efteruddannelse med ECTS point: 1 medarbejder med Kandidat i kommunikation fra RUC. 1 medarbejdere Mastermodul på DPU i forbindelse med
KvaliKombo projektet. 5 medarbejdere Diplommodul som praktikvejleder. 2 uddannede neuropædagoger - neuro-pædagogisk Kompetence
Center, af disse har gennemført diplomfag. 1 under uddannelse. 1 medarbejdere videreuddannet i arbejdet med mennesker med døvblindhed. 1
medarbejder uddannet seksualvejleder. 1 medarbejder gennemført 3 semestre på master i IT
Ledergruppen: 3 ledere har gennemført diplom i Ledelse, 2 er i gang med samme. 1 daglig leder med 1 årig systemisk anerkendende
coachuddannelse fra Metropol. 1 daglig leder påbegynder denne september 2020. 1 daglig leder med psykoterapeutisk uddannelse. Centerchef
påbegyndt Master i offentlig ledelse efteråret 2018, hold pause forår 2020 og genoptager efterår 2020.
 
Tilbuddets svar på udviklingspunkt fra 2019 ift. fortsat fokus på tid og ressourcer til udvikling af fagligheden i praksis:
Strukturplanerne er fortsat det tydeligste redskab vi har til at arbejde med faglighed i hverdagen. Vi har nu integreret det vi tidligere kaldte ”dialogskema”
i strukturplanen, sådan at der kun arbejdes med et dokument.
At bruge daglige praksisting til faglighed, f.eks. at et bad også giver mulighed for sansestimulation i form af massage, bløde eller hård vandstråler fra
bruseren – bobler i badekarret, frottering med håndklæde osv.… Denne refleksion arbejdes der på ved at tage udgangspunkt i strukturplanerne på
personalemøderne og så bede medarbejderne om, at se på, hvor der kan udvikles i hverdagen.
Vi har ændret de pædagogiske koordinatorers funktioner, sådan at de også arbejder i praksis. Dels for at sikre flere ressourcer tættere på beboerne, men
også for at sikre at deres store faglighed kan komme i spil i praksis og ”smitte af” på de øvrige medarbejdere, som de jo så også får et tæt og helt praksis
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orienteret arbejdsfælleskab med. Vi har et stort ønske om, at de ideer der opstår i praksis, bringes med til møder, og drøftes og iværksættes herefter. Vi
har nyligt afsluttet et Udviklingsprojekt som involverede nøglemedarbejder og ledere, i alt 18 deltager med fokus på, at lære at bruge anerkendende
systemisk tænkning og metode i hverdagen. Vi har i forløbet øvet med hinanden, planlagt processer med medarbejderne for at øve facilitering og er så
vendt tilbage til undervisning og har evalueret/reflekteret og fået ny viden. Og hvorfor er det vigtigt? Fordi det at tale og undres over indsatser, aftaler der
måske ikke overholdes, fordi den enkelte medarbejder synes bedre om egen ide, kræver et særligt mod at ”tage fat i”. Ønsket er at skabe dialog og
nysgerrighed, som så forhåbentligt fører til udvikling af praksis. Hvad vi planlægger:Vi planlægger at videreføre udviklingsprojektets metoder. Og det
betyder at vi har forpligtet os til at blive ved med at øve og benytte metoderne – og at vi samles 4 gange årligt. Den ene gang med underviserne.
Derudover fortsættes vores egen interne introduktion og metodeundervisning – med fokus på at opkvalificere og initiere en tænkning omkring udvikling
og beboer mål i dagligdags gøremål. 
Det vægtes at der ved tilsynet i 2019 blev oplyst, at der er etableret et sundhedsfagligt team, bestående af 3 Social og sundhedsassistenter, 1
udviklings sygplejerske. og 1 fysioterapeut. Det sundhedsfaglige team varetager i fællesskab opgaven omkring sundhedsfaglige delmål og kontakt
til læge og hospitaler/speciallæger.
Det er ved tilsynet i 2019 oplyst, at der er en forflytningsvejleder i hvert hus og at der afholdes en forflytningsdag i hvert hus hver anden måned,
hvor forflytningsvejleder deltager i dagen og giver råd og vejledning.
På Tilbudsportalen fremgår, at der er ansat 53 uddannede pædagoger, 36 medhjælpere, 1 fysioterapeut, 4 social og sundheds assistenter samt 1
social og sundhedsmedhjælpere, der ud over er det tilknyttet faste vikarer til hver afdeling.

Socialtilsynet bemærker at der af fremsendte oversigt ikke fremgår noget om nattevagter, kun vikarer til nattevagter. Det bemærkes at der af
fremsendte oversigt at 5 ud af 5 ledere har gennemført Kvalicombo og at der ikke yderligere er oplyst hvilke kurser ledelsen har gennemfør.
Ligeledes bemærkes det at der ikke fremgår hvilke kurser køkken og rengørings personale har gennemført, dog fremgår det at drift teamet har
gennemført flere af de samme kurser som medarbejderne f.eks. intro, magtanvendelser og metode kursus.
Socialtilsynet bemærker ud fra oplysninger beskrevet i indikator 6b, der er afholde undervisning i nye regler om magtanvendelser i efteråret 2019,
at der stadig er en stor andel af særligt vikarer der ikke har gennemgået denne undervisning. Ligeledes bemærkes det at der er en stor andel af
medarbejderne der ikke har gennemført metode kursus.

På dialog mødet 1. juli uddyber centerchef vedr. omfanget af afholdelse af kurser, herunder metodekurser, magtanvendelseskurser og
introduktion for nye medarbejdere.

Ledelsen har været på kursus i magtanvendelse i efteråret 2019, hvorfor de normale kurser for alle medarbejdere ikke blev afholdt i efteråret.
Ledelsen skulle have overleveret den indhentede viden allerede i det tidlige forår 2020, men det blev først i maj muligt på baggrund af covid-19 og
den deraf følgende nedlukning. Det samme gælder metodekurser, arrangeret af Rudersdal kommune.
Endelig anfører centerchef, at introduktionskurser er én ting, men at man ikke kan introducere sig til det konkrete kendskab mellem medarbejder
og borger. Det tager tid og kræver direkte kontakt.

I høringssvar præcisere centerchef: Alle ledere i Social og Sundhed, samt gruppen af frisatte centre har været på kursus i de nye magtanvendelsesregler.
Herefter var planen at lederne selv introducerede disse til medarbejderne. Dette er gennemført i de fleste medarbejdergrupper i BE. De kurser der blev
aflyst i foråret 2020 er de helt almindelige kurser (nu opdaterede med nye magtanvendelsesregler) som alle nye ansatte kommer på.
D. 18.6. blev der afholdt kursus for 17 nye medarbejdere i BE.

 

Centerchef oplyser i fremsendte tids og handleplan 3. september: "Vi kan med påbuddet konstatere, at det hidtidige arbejde ikke er tilstrækkeligt. Vi
har derfor planlagt at kvalificere og udvide kendskabet til arbejdet med magtanvendelser ved
- At alle medarbejdere kommer på et ½-dags kursus i arbejdet med at forstå magtanvendelseslovgivning og forebygge magtanvendelser. Kurset bliver
specialdesignet til medarbejderne på Botilbud Ebberød. Vi er i dialog med forvaltningen om udvikling af kurset
- At udvikle det eksisterende 1-dags kurset for nyansatte i forlængelse af erfaringerne med tilsyn og påbud. Vi er i dialog med forvaltningen om en
opdateret undervisning
- Opdatere og kvalificere nye medarbejderes introduktion til arbejdet med at forebygge magtanvendelser ved at opdatere materialet, som medarbejderne
får ved introduktionen og kvalitetssikre ledernes introduktion af nye medarbejdere, så alle medarbejdere får en ensartet introduktion af høj kvalitet". Det
oplyses yderligere at medarbejderne vil modtage metodekurser der har en varighed af 2 hele dage. Undervisere er ansat i Botilbud Ebberød.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i middel grad opfyldt og socialtilsynet vil følge op det dette ved næste tilsyn.

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er vægtet, at socialtilsynet ud fra dialogen med medarbejderne observerer et anerkendende sprogbrug, der indikerer at medarbejderne har
relevante kompetencer. 
Ved rundvisning observerede socialtilsynet tillige respektfuld og lydhørhed overfor borgerne.

På trods heraf vidner indberettet ikke-tilladt magtanvendelse samt anvendelsen af låse, sensorer og låger om en grundlæggende mangel på viden
og relevant erfaring med målgruppen og om lovgivning om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten. Dog bemærker socialtilsynet at
der af fremsendte tids og handleplan fremgår, at der iværksættes yderligere undervisninger af medarbejderne i magtanvendelser og i tilbuddets
metoder.
På bagrund af ovenstående bedømmes indikatoren i middel grad opfyldt og socialtilsynet vil følge op på dette ved næste tilsyn.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Konklusion
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. 

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

Begrundelse
Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet
Den faglige kvalitet vurderes samlet på middel niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og
tilbuddets pris i forhold til målgruppen. 

Socialtilsynet har den 02.04.2020 godkendt tilbuddets årsbudget for 2020, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold: 
- Tilbuddets budget giver mulighed for 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. 

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

Socialtilsynet har derudover påset, at efterregulering af eventuelt over-/underskud er foretaget i overensstemmelse med reglerne herfor.

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.

Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.
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Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 02.04.2020 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.

Det fremgår af oplysninger i budget 2020 at tilbuddet afsætter gennemsnitlig 20.444 kr. pr. medarbejder til kompetenceudvikling, hvilket
socialtilsynet vurderer at være højt.
Tilbuddet svarer i redegørelse:

”Det bemærkes at der er indregnet såvel direkte som indirekte omkostninger til uddannelse og udvikling, idet vejledningen til budgetskemaet ikke
peger på en placering af udviklingsomkostninger, og ’kompetence’ derfor er fortolket bredt”.
”I budgetposten er der indregnet, som følger:
Tilbuddets eget budget til: 723.642
Andel af fælles uddannelsesbudget og kursusvirksomhed: 482.444
Andel af fælles udviklings- og uddannelseskonsulenter: 421.119
Andel af fælles udviklingspulje: 1.021.227”.

Den faglige kvalitet vurderes på middel niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets
pris i forhold til målgruppen. 

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 bemærker, at tilbuddets ejendomsomkostninger er faldet fra 2019 til 2020 med 1.789.652 kr. 

Tilbuddet svarer i redegørelse: 
”Det har indgået i drøftelserne omkring godkendelsen i 2019, at der ved beklagelig fejl var sket dobbelt indregning af en række
ejendomsomkostninger. Den fejl har vi lært af til år .
Derudover skyldes faldet at Dagtilbuddet Bøgen, med sin andel af ejendomsomkostninger er blevet skilt ud af budgettet, jf. aftale med Socialtilsynet
herom". 

Socialtilsynet har påset, at efterregulering af eventuelt over-/underskud er foretaget i overensstemmelse med reglerne herfor.

Tilbudsportalen fra Årsrapport 2018 viser; et underskud på -2.429.516 kr. svarende til -2,98% og som derfor ikke skal indregnes i budget 2020 jf.
regler om 5 % i takstbekendtgørelsen.

Socialtilsynet bemærker, at i budget 2020 er der indregnet et overskud på 927.130 kr.

I redegørelse svarer tilbuddet:
”Det bemærkes at botilbuddet indbefatter tre pladser der har karakter af enkeltmandstilbud og hvor er beregnet særskilt efter aftale med borgers
handlekommune. 
Disse tilbud er ligeledes ikke taksten omfattet af rammeaftalen for hovedstadsområdet”.
”Underskud vedrørende tilbuddets standard-pladser som er omfattet af rammeaftalen for Hovedstadsregionen: -3.346.757. 
Underskuddet, som udgør mindre end 5% af omsætningen, kan jf. takstbekendtgørelsens § 6 "kan ikke indregnes i beregningsgrundlaget, jf. § 2,
men skal dækkes f.eks. ved effektivisering eller af tidligere års overskud". Underskuddet er følgelig ikke indregnet i takstgrundlaget”.
”Overskud vedr. pladser som ikke er omfattet af rammeaftale for Hovedstadsregionen: 917.241. Overskud på op til 5% kan jf. takstbekendtgørelsens
§ 4 hensættes til senere brug. I og med at der dels er tale om overskud på over 5% og det dels er lykkedes at effektivisere to enkeltmandstilbud - som
overskuddet vedrører - betragteligt efter indflytningen i nye og bedre indrettede boliger, har Rudersdal Kommune jf. bekendtgørelsens § 4 besluttet
at hele overskuddet bliver indregnet i takstgrundlaget for de respektive pladser”.
”Sum -2.429.516 svarer til underskuddet i årsrapporten”.

Side 32 af 34



Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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Datakilder
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Kompetence og anciennitetsoversigt
Tilbudsportalen
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Øvrige dokumentkilder
Magtindberetninger
Dokumentation
Pædagogiske planer
Borgeroversigt
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Andet
Tidligere tilsynsrapport

Beskrivelse
Fremsendte redegørelser, referat fra dialog møde, afgørelse om påbud.
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