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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.

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

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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

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

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

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

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

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

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

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

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

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

Basisinformation

Tilbuddets navn Bofællesskabet Gl. Holtegade

Hovedadresse Gl.Holte Gade 9
2840 Holte

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: https://www.rudersdal.dk/indhold/bofaellesskab-gl-holte-gade-9

Tilbudsleder Tina Bruun Olsen

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype Kommune

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

Pladser i alt 6

Målgrupper Angst
Depression
Personlighedsforstyrrelse
Forandret virkelighedsopfattelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Jakob Kaspar Hansen
Marianne Daugaard Jensen

Dato for tilsynsbesøg 06-05-2020 11:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Bofællesskabet Gl. Holtegade 6 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)
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Denne tilsynsrapport er skrevet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn hvor der har været fysisk besøg på tilbuddet d. 6. maj
2020, med borgerinterview i henhold til gældende regler omkring Covid-19 og efterfølgende interview med medarbejdere og ledelse pr.
telefon. 

Bofællesskabet Gl. Holtegade er etableret i henhold til Almen Boliglovens § 105 og lov om Social Service § 85, og har 6 pladser til seks
psykisk sårbare voksne borgere i alderen 18 til 67 år, præget af angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og
personlighedsforstyrrelse. 

Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet leverer en god kvalitet i indsatsen og understøtter borgenes trivsel og udvikling.
Endvidere vurderes det, at indsatsen tager udgangspunkt i relevante faglige tilgange og metoder. Leder og medarbejdere har
uddannelse og erfaring, som modsvarer deres opgaver i tilbuddet og målgruppens behov og forudsætninger. 

 

Det er socialtilsynets vudering, at tilbuddet har navigeret relevant i henhold til situationen omkring Covid-19. Man har opretholdt den
nødvendige støtte og kontakt til borgerne og borgerne har været medinddraget i håndtering af retningslinjer i fællesskabet. 

Tilbuddet er en mindre driftsramme og medarbejdere har andre opgaver end i tilbuddet, hvilket ikke udfordrer normeringstallet i
tilbuddet og muligheden for fleksibelt at kunne tilpasse støtten ved opstået behov.

Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet har en tydelig ledelse, som forholder sig aktivt til målgruppeprofil, visitation, udvikling og
drift og som der er opbakning til. 

Det er socialtilsynets vurdering at borgerne trives i tilbuddet og har et godt fællesskab og naboskab. Borgerne er inddraget i hverdagen
og i deres indsats.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fælles områder er velegnede til formålet og i det hele taget fremstår velholdte, rene og pæne.

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

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Der har været særligt fokus på Tema 1 og 3 ved tilsynsbesøget. Her ud over har der været behandlet dele af Tema 4 og 5 ved besøget.

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

Særligt fokus i tilsynet
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Bedømmelse af tema

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

Uddannelse og beskæftigelse

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

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet forholder sig aktivt til at inkludere borgerne i samfundslivet bl.a. igennem motivation og
støtte til at deltage i kommunale aktivitetstilbud og andre aktiviteter i lokalsamfundet. Borgerne i tilbuddet modtager alle
førtidspension og er således ikke omfattet af krav om beskæftigelsesrettede aktiviteter i henhold til deres forsørgelsesgrundlag og
tilbuddet har derfor i højere grad fokus på en meningsfuld hverdag, end egentlig beskæftigelse og uddannelse. Det er socialtilsynets
vurdering at man i tilbuddet har øget det faglige fokus på tilbud aktiviteter som en del af den recoveryorienterede tilgang og tager
udgangspunkt i den enkeltes ønsker og interesser.

Gennemsnitlig bedømmelse 4

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

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

Bedømmelse af kriterium
Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet, set i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppens forudsætninger, på relevant vis
understøtter borgernes uddannelse og beskæftigelse. Borgernes indsatsmål fra visiterende kommuner omhandler ikke nødvendigvis
desiderede mål rettet uddannelse og beskæftigelse, men relateret til en recoveryorienteret forståelse, da er det tilbuddets faglige
optik, at borgerne motiveres til en indholdsrig og aktiv hverdag. I tilbuddets fællesskab indgår borgerne i praktiske funktioner i
henhold til fællesskabet omkring oprydning og fællesspisning, hvilket fungerer som et gensidigt forpligtigende fællesskab, hvor man
på skift har nytte-funktioner.

Indikator 1.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Socialtilsynet hæver bedømmelsen på baggrund af det aktuelle besøg. Borgerne har ikke nødvendigvis indsatsmål rettet uddannelse
og beskæftigelse fra visiterende kommune, grundet deres ydelsesgrundlag og livssituation. Tilbuddet forholder sig til
recoverybegrebet, også i form af, at borgernes skal aktiveres og indgå i gensidige forpligtende relationer i fællesskabet og herved
indgå aktivt i forskellige nyttefunktioner i dagligdagen. Man er i tilbuddet blevet mere orienteret mod at borgerne tilbydes aktiviteter i
lokalsamfundet og der gives eksempler på, indsatser hvor man med udgangspunkt i borgernes egne beskæftigelseserfaringer,
målsætter indsatser frem mod aktiviteter og nyttejobs.

Indikator 1.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.b
Socialtilsynet hæver bedømmelsen på baggrund af tilsynet. Borgerne er i et varieret omfang tilknyttet aktivitets- og samværstilbud og
der er ikke  borgere som er i egentlig uddannelse og beskæftigelse. Dette er heller ikke en del af borgernes bestilling bemærker
socialtilsynet. Socialtilsynet vil dog fremhæve tilbuddets optik på at borgernes aktivt tilbydes muligheder for aktiviteter i dagligdagen,
som en del af den recoveryorienterede tilgang. Ligeledes fremstår det som en tydelig faglig profil for tilbuddet, at man har en
nytteværdi i fællesskabet og aktivt medvirker til at det fungerer på et fundament af gensidigt ansvar
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Bedømmelse af tema

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

Selvstændighed og relationer

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

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets konstruktion hvor borgerne bebor egen bolig i en tilbudslignende konstruktion,
understøtter borgernes mulighed for selvstændighed og visiteres i henhold til dette. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet
grundlæggende arbejder aktivt i forhold til at understøtte borgernes selvstændighed og relationer, hvilket er tydelig afspejlet under
tilsynsbesøget, hvor borgerne har ejerskab og ansvar for opholdet i fællesarealerne. Tilbuddet motivere borgerne til deltagelse i
aktivitets- og samværstilbud, men borgerne anvender det i mindre grad. Ved det aktuelle tilsynsbesøg udtrykker borgerne fortsat, at
det har stor værdi at bebo et fællesskab i henhold til deres mål og behov, og socialtilsynet vurderer, at borgerne anvender fælleskabet
i tilbuddet. Tilbuddets fællesbolig kan anvendes af borgerne når personalet ikke er der og en del af borgerne benytter fællesboligen
som samlingspunkt i dagligdagen. Det er generelt socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad forholder sig til fællesskabet på
tilbuddet og samspillet beboerne i mellem og understøtter det.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

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

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

Bedømmelse af kriterium
Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet set i forhold til deres målsætning og forudsætninger, på relevant vis styrker borgernes
sociale kompetencer og selvstændighed. Dagligdagen i tilbuddet er centreret omkring fællesskabet og fremstår som en væsentlig del
af den faglige platform. Fælleslejligheden er altid åben og beboerne færdes der hjemmevant og tager selv initiativ til fællesskaber. Her
ud over afholdes der i tilbuddet kontinuerligt fællesspisning, hvor beboerne støttes til at handle og lave mad, på de dage hvor der er
personale til stede på tilbuddet. Det er socialtilsynets opfattelse, at tilbuddet forholder sig relevant til den enkeltes behov for støtte til
at kunne være del af fællesskabet, og varetage det så selvstændigt som muligt. Der udarbejdes individuelle mål for den enkelte borger
i forhold til udvikling af sociale kompetencer. Afprøvning og træning af sociale kompetencer fremstår som en væsentlig del af
indsatsen og der er faglige betragtninger på, at navigere relevant i forhold til borgernes behov for deltagelse i fællesskabet også som
brobygning til deltagelse og etablering af fællesskaber eksternt fra tilbuddet. Borgerne afprøver i varierende grad kompetencer til at
indgå i sociale relationer væk fra tilbuddet og for nogle er det i begrænset omfang.

Indikator 2.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der opstilles mål vedr. borgernes
selvstændighed og sociale kompetencer. Målene er konkrete og tager udgangspunkt i den enkelte borgers indsatsmål fra visiterende
kommune. Der er kontinuerlig opfølgning på målene og borgerne medvirker til formulering af dem. Samtidigt er der et tydeligt udtryk
omkring borgernes ophold i egen bolig og den selvstændighed det fordrer og som de støttes i individuelt.
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.b
Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview med borgerne, at de kun i begrænset omfang anvender tilbud om sociale aktiviteter i
lokalsamfundet. En del opholder sig meget i boligen og på tilbuddet og bruger fællesskabet der. Der er ligeledes en relevant
opmærksomhed fra personalets side på, at en del af beboerne kun i begrænset omfang deltager i fællesskaber eksternt fra tilbuddet,
hvilket afstedkommer et fokus på, at fællesskabet i tilbuddet kan medvirke til at afprøve kompetencer eksternt fra tilbuddet, henholdt
til den enkeltes målsætning. Borgerne fortæller, at der er gode forbindelser med offentlig transport. Det er socialtilsynets vurdering at
tilbuddet motivere borgerne til at komme i samværs- og aktivitetstilbud og forholder sig relevant til, at en del af borgerne har meget
ophold på tilbuddet. .

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Borgerne har mulighed for gæster i det omfang de ønsker det og de kan
også invitere gæster med til spisning i fælleslejligheden, når de har orienteret om det forud for besøg. Der er lagt vægt på, at
medarbejderne udtrykker, at de understøtter kontakt til familie i de situationer hvor borgerne ønsker dette. Dette bekræftes i
interview med borgerne. Der er nogle af borgerne som har kontakt til familie, både med og uden støtte fra personalet og andre har
ikke længere kontakt, eller kun i begrænset omfang, grundet forskellige omstændigheder.
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Bedømmelse af tema

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

Målgruppe, metoder og resultater

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppe. Tilbuddet forholder sig til dets konstruktion og på
baggrund af tilsynsbesøget vurderer socialtilsynet, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante i henhold til tilbuddets
formulerede målgruppe og faglige målsætning. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har opmærksomhed omkring, at borgere som
visiteres til tilbuddet afstemmes i forhold til tilbuddets dækning, resurser, faglige referenceramme og i forhold til sammenhæng i
målgruppen. Dette forhold er aktuelt da der er en ledig plads og i forbindelse med dette er der drøftelser af netop
fællesskabssammensætningen, hvor der ikke er en faglig optik på at alle skal være ens, men skal kunne supplere hinanden og fungere
som fællesskab.  Tilbuddet dokumentere den daglige indsats, og resultater med udgangspunkt i borgernes indsatsmål. Endelig
vurderes det, at tilbuddet samarbejder om opnåelse af borgernes mål med relevante eksterne parter som distriktspsykiatri, egen
læge og sagsbehandler, hvilket dog har været begrænset i foråret grundet Covid-19.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for
borgerne

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater
for borgerne, deres forudsætninger taget i betragtning. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet navigere i den forskellighed, der kan være
for den enkelte borgers mål for opholdet, jf. tilbuddets konstruktion. Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet er opmærksomme
på, at visitationer til tilbuddet sker inden for den godkendte målgruppe og i henhold til sammenhæng mellem støttebehov og
normeringstal - dette også i henhold til en aktiv forholden sig til konstruktionen hvor borgerne indflytter med lejeres rettigheder.

Tilbuddet indarbejder Åben Dialog som et fagligt afsæt i rammen for indsatsen hvilket er relativt nyt og hvor flere af medarbejderne er
uddannet i ÅD.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i tydelig dokumentation i form af pædagogiske
handleplaner, som tager afsæt i individuelle indsatsmål fra visiterende kommune. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som
beskriver, at de føler sig inddraget i processen og kan redegøre for deres mål og planer, som de samarbejder med deres
kontaktperson om.

Borgerne fortæller, at de opnå positive resultater i forhold til de mål de sætter under opholdet. 

Indikator 3.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.a
 Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Tilbuddets konstruktion omkring ophold i egen bolig, med deltagelse i, og
ansvar for, et fællesskab er en platform for indsatsen, som leder og medarbejdere relevant relatere til tilbuddets faglige tilgange og
metoder. Samtidigt oplever borgerne sig støttet i deres dagligdag og oplever progression. Til grund for bedømmelsen lægges også, at
udsagn fra leder og medarbejder beskriver tilbuddets målgruppe og målsætning som svarende til oplysningerne på Tilbudsportalen.
Tilbuddet er i gang med at implementere Åben Dialog som fagligt afsæt for samarbejdet og som anvendes, både som platform i
samarbejdet o netværk omkring den enkelte borger, men som også har været afprøvet i borgernes eget fællesskab, eksempelvis
omkring husmøder, for at undersøge om det kunne generere noget nyt. Socialtilsynet er orienteret om, at grundet Covid-19 og den
naturlige begrænsning af netværk i praksis, så har man ikke kunne have samme fokus på ÅD i praksis som var planen.
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Indikator 3.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet dokumenterer relevant med indsatsmål for den enkelte, udmøntet af borgerens handleplan/VUM. Dokumentations
systemet er bygget op omkring VUM mål og der pågår en relevant dokumentationspraksis. Ydermere er det socialtilsynets vurdering,
at alle medarbejdere og leder i deres mundtlige fremstillinger af borgerne under tilsynsbesøget, har aktuelt indblik i den seneste tids
aktiviteter i forhold til at støtte borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddets dokumentationspraksis har udgangspunkt i SMART og det er
socialtilsynets vurdering, på baggrund af dokumentationsgennemgang, at det understøtter dokumentationspraksis. På baggrund af
det aktuelle tilsynsbesøg, er det socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet dokumentation i større omfang medvirker til faglig refleksion
og forbedring af indsatsen og til at binde indsatsen sammen.

Indikator 3.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at leder og medarbejdere samlet
udtaler, at der er opstillet indsatsmål fra visiterende kommune. I dokumentationen er der tydelig systematik i de indsatsmål/bestilling
der navigeres efter og som relateres til mere praksisnære delmål og handlinger, som løbende evalueres. På baggrund af
dokumentationen og borgernes udsagn, som understøttes af personalets, så er det socialtilsynets vurdering, at borgerne opnår
positive resultater i det omfang de ønsker. Socialtilsynet bemærker, at nogle mål fra visiterende kommune omhandler en stabilitet og
tryghed for borgerne og andre en mere aktiv og udviklende målsættelse, hvilket er en spredning som tilbuddet navigere relevant i. 

Indikator 3.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægger, at leder og medarbejdere
samstemmende beskriver, at tilbuddet samarbejder med relevante samarbejdspartnere som visiterende sagsbehandler, jobcenter,
distriktspsykiatri og andre tilsvarende enheder for at understøtte, at målene for borgerne opnås. Dette understøttes af udsagn fra
borgerne, som beskriver, at der er et samarbejde mellem tilbuddet og relevante eksterne aktører, dog har der i perioden under Covid-
19 været en mere begrænset samarbejdsflade. Det er socialtilsynets vurdering at Åben Dialog fremadrettet vil understøtte det
borgerrettede samarbejde med eksterne aktører.
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

Sundhed og trivsel

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

Tema 4: SUndhed og Trivsel er kun begrænset behandlet ved det aktuelle tilsynsbesøg. Der har været fokus på borgernes trivsel
under Covid-19 og ppå nye regler for magtanvendelser. Således vil dele af Tema 4 være ubehandlet fra forrige tilsyn og have bibeholdt
bedømmelse og tekst hvor dette stadig er retvisende for tilbuddets kvalitet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et overordnet fokus på borgernes selv- og medbestemmelse. Personalet forholder sig i høj
grad til at borgernes ophold i tilbuddet er i deres egne lejligheder og der er en høj grad af gensidig respekt og anerkendelse mellem
beboere og personale. Borgerne trives generelt i tilbuddet. Dette gør sig også bemærket i perioden med Covid-19 hvor retningslinjer
og der af begrænsninger og forandringer har skulle efterkommes i tilbuddet. Her har man haft fokus på netop det gensidige
fællesskab og ansvar og håndtering af retningslinjer har borgerne haft et medejerskab for og det har ikke haft påvirkninger på deres
trivsel og tryghed i tilbuddet. Der lægges i vurderingen især vægt på borgernes udsagn herom, som dog fremhæver nogle af de
besværligheder det har givet i forhold til at bevæge sig i lokalsamfundet.

Der er viden og kendskab til målgruppens mentale og fysiske sundhed og der er fokus på en meningsfuld og aktiv hverdag, samt på
kost. Borgerne støttes til kontakt til relevante sundhedsydelser, med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,88

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer at tilbuddets kultur har udgangspunkt i anerkendelse og respekt, som understøtter borgernes
medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet, i henhold til tilbuddets konstruktion. Dette er tydeligt afspejlet i
borgernes ejerskab for deres ophold i tilbuddet og anvendelse af tilbuddets fællesfaciliteter. Ligeledes bemærker socialtilsynet, at det
er beboergruppen som har lavet aftaler for hvordan fællesarealer anvendes og hvordan de som fællesskab viser bedst muligt hensyn
til hinanden. Der er indgået individuelle aftaler med borgerne omkring medarbejdernes adgang til deres boliger og det er
socialtilsynets vurdering, at personalet i meget høj grad fastholder og understøtter borgernes selv- og medbestemmelse i deres
faglige indsats.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægger Socialtilsynet, at medarbejderne
beskriver, hvordan tilbuddets anerkendende tilgang er med til at understøtte, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Det
lægges endvidere til grund, at borgerne giver samstemmende udtryk for, at de føler sig hørt, respekteret og anerkendt i hverdagen i
deres ophold på tilbuddet. Der gives i interview eksempler på, hvordan dette sker, og hvordan det påvirker borgerne positivt i
hverdagen. Dette har også gjort sig gældende i perioden under Covid-19, hvor besøgs restriktioner og fællesskabs platformen har
været påvirket. Her har borgerne, med udgangspunkt i deres rolle som lejer i tillbuddet, været medbestemmende og blevet inddraget
i praksisaftaler for håndtering af retningslinjer.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad forholder sig til, at borgerne bebor egen lejlighed på tilbuddet og respekterer
den enkeltes frihed til ophold i egen bolig og afstemmer støtte ud fra den enkeltes ønsker.
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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  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Der er en faglig værdi på tilbuddet i, at borgerne skal inddrages i og have
indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen på tilbuddet. Dette underbygges af udsagn fra borgerne omkring
deres ophold på tilbuddet. Borgerne beskriver, at de har indflydelse på udarbejdelse af mål og delmål omkring dem selv for opholdet
og inddrages i beslutninger om hverdagen, både gennem husmøder og i den generelle dialog med medarbejdere og leder. Borgerne
fortæller at der er husmøder hver onsdag, hvor de både taler om stemningen i huset og om praktiske ting. Det er ligeledes
socialtilsynets vurdering, at under COvid-19 har håndtering af retningslinjer for Covid-19 ikke betydet større indgribes i selv- og
medbstemmelsesretten - der imod har det været dialogbaseret og håndteret i gensidige aftaler som har gjaldt alle, både beboere og
personaler.

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 bedømmer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er særligt
borgernes udsagn om at trives i tilbuddet som ligger til grund for bedømmelsen.  Socialtilsynet vurderer videre, at personalet har
fokus på at støtte borgerne i forhold til deres fysiske sundhed igennem motivation til sund kost og motion. Socialtilsynet er
opmærksom på, at der er tale om en målgruppe, som på den ene side kan være vanskelige at motivere til sund kost og motion, og
som på den anden side, på grund af deres samlede situation, kan have stor udbytte af selv mindre tiltag, som kan styrke deres fysiske
og mentale sundhed. På baggrund af interviews, både ved det aktuelle tilsyn og ved tidligere besøg, da er det socialtilsynets vurdering
at personalet har den nødvendige viden omkring borgernes mentale og fysiske sundhed og at indsatsen har udgangspunkt i en viden
og forståelse for den enkeltes situation og udfordringer.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet hæver bedømmelsen på baggrund af det aktuelle tilsyn. Borgerne fortæller at de trives i tilbuddet, hvilket også tydeligt
observeres ved besøget. Borgerne fortæller om de påvirkninger der har været under Covid-19, hvor de har haft mindre mulighed for
at anvende muligheder i lokalsamfundet, da de har været lukket, men at der fra start har været en fællesskabs optik på håndteringen
af Covid-19 situationen. Dette har betydet at der ikke har været de store påvirkninger på trivsel.

Af personalet gives der et enkelt eksempel på en borgeren som i starten oplevede vanskeligheder ved at lukke personalet ind i sin
lejlighed grundet smitterisiko, hvor man tilpassede indsatsen og i højere grad  gik ture og på anden vis opretholdt kontakt og relation.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview med borgere og medarbejdere, samt gennemgang at tilbuddets dokumentation, at
tilbuddet støtter relevant op om den enkeltes borgers adgang til sundhedsydelser.
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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
Ved tilsynsbesøget oplyser borgerne, at der er fokus på sund kost og motion. Borgerne udtrykker at medarbejderne hjælper til at der
laves sund mad og at borgerne også er interesseret i at leve sundt. Dette udmøntes i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere i
forhold til fællesspisning. Det er overordnet set socialtilsynets vurdering at tilbuddets personale har relevant viden og yder en
relevant indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed og tager udgangspunkt i den aktuelle beboergruppe. Borgerne
beskriver endvidere, at der for nogle er opstillet konkrete mål og delmål vedr. sundhed, kost og motion i forbindelse med deres
ophold i tilbuddet, og at medarbejderne er opmærksomme på dette og motiverer borgerne i hverdagen omkring emnerne. I
tilbuddets dokumentation er området en fast del af dokumentationen, med udgangspunkt i VUM skabelon. I henhold til tilbuddets
godkendte målgruppe, da er det socialtilsynets vurdering at der er sammenhæng mellem målgruppeprofil og personalets viden om
borgernes mentale og fysiske sundhed. Der gives eksempel på fælles undervisning sammen med borger omkring stemmehøring, for
herved at understøtte borgerens i dagligdagen, som også er i henhold til indsatsmål.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har ikke modtaget nogle indberetninger om magtanvendelser. Der er kendskab til magtanvendelser i tilbuddet og
magtanvendelser og snitflader indgår også i faglige drøftelser. Socialtilsynet vurderer, at der er en kultur i tilbuddet, som
understøtter, at der ikke foretages magtanvendelser. Der har været introduktion til de nye regler for magtanvendelser og i den
forbindelse er der relevant faglig refleksion omkring personkredsen for regler om magtanvendelser i henhold til beboergruppen og
tilbuddets målgruppeprofil og konstruktion. 

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelse lægger Socialtilsynet, at det ved
dokumentgennemgang fremgår, at der ikke er anmeldt magtanvendelser i tilbuddet i det forløbne år. Dette understøttes af udsagn
fra medarbejdere og borgere, som desuden giver udtryk for, at der ikke er magtanvendelser i tilbuddet. Desuden lægges det til grund,
at medarbejderne ved tidligere tilsyn beskriver, at der er en overordnet forståelse og kultur i tilbuddet gående på, at der ikke
foretages magtanvendelser. Magtanvendelser og snitflader her til indgår i faglige drøftelser og medarbejderne har kendskab til
nedskrevet procedure for magtanvendelser.

Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at det faglige fokus på netop samarbejde og gensidig håndtering af ansvar mellem personale
og borgere, medvirker til at magtanvendelser forebygges.

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  4

Bedømmelse af Indikator 6.b
Da der i tilbuddet ikke foretages magtanvendelser, er der ikke egentligt datagrundlag til at bedømme håndtering af magtanvendelse
og løbende læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet bemærker sig, at der er kendskab til procedure for magtanvendelser og at
begrebet indgår i tilbuddets faglige drøftelser. Ligeledes bemærker socialtilsynet sig, at der i den faglige refleksion inddrages
praksissituationer med henblik på forbedring af indsatsen, også i henhold til situationer hvor tilbuddet har opmærksomhed på
magtbalancen i relationen. På baggrund af den relevante refleksion og opfølgning på praksis, så bedømmer socialtilsynet at
indikatoren er opfyldt i høj grad, selv om der ikke foreligger nogle egentlige magtanvendelsesindberetninger og dokumentation for
opfølgning her på.
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Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Borgerne oplever at det er et trygt sted at bo. Borgerne føler sig grundlæggende passet på i tilbuddet og oplever at medarbejderne
agere relevant i situationer hvor der kan være uenigheder og følger godt op efterfølgende. Tilbuddets anerkendende tilgang og indsigt
i borgernes situation, samt en tydelig forholden sig til borgernes rettigheder, understøtter at voldsomme begivenheder forebygges.
Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets medarbejdere udviser relevant faglig refleksion over deres magtposition overfor
borgerne og hvordan dette bør håndteres i den pædagogiske hverdag. Tilbuddet arbejder ikke systematisk med
tryghedsplaner/mestringsplaner, hvilket socialtilsynet anbefaler som en mulig understøttelse af det forebyggende arbejde.

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
På baggrund af interview med borgere og medarbejdere, bedømmer socialtilsynet at der ikke sker vold og overgreb i tilbuddet.
Til grund for bedømmelsen ligger socialtilsynet, at medarbejderne udtrykker en tydelig opmærksomhed på deres tavshedspligt i
forhold til den tætte kontaktflade de har til beboerfællesskabet, så der ikke bliver talt om borgerne overfor andre borgere. På samme
vis er der er en meget tydelig opmærksomhed på at borgerne bebor egne boliger og at medarbejderne skal agere der efter i deres
kontakt med dem.
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Bedømmelse af tema

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

Organisation og ledelse

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

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende ledes faglig kompetent. Tilbuddets leder er også leder for andre tilbud i
samme driftskommune og der er fra både leders og medarbejderes side, opmærksomhed på, at tilbuddets mindre driftsramme
betyder, at de også skal have fokus på sparring og udvikling med andre indsatser, for at tilbuddet ikke lukker sig omkring sig selv. Det
er socialtilsynets vudering at dette lykkes. Socialtilsynet bemærker, at leder har stor opmærksomhed på målgruppen og er aktiv i
visitationsproces og målgruppevurdering. Tilbuddets resurser modsvare målgruppens støttebehov i henhold til deres indsatsmål og
funktionsniveau. 

Medarbejderne modtager kontinuerlig supervision, hvor borgerne også kan deltage og medarbejdergruppen har været i tilbuddet
gennem en årrække.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet grundlæggende ledes fagligt kompetent. Leder har relevant faglig baggrund og har erfaring
med ledelse af andre sammenlignelige tilbud i driftskommunen. Leder beskrives som progressiv og med stor interesse i tilbuddet og
tilbuddets fremtid. Socialtilsynet bedømmer, at leder i høj grad har opmærksomhed omkring tilbuddets målgruppe og forholder sig
tilbuddets juridiske konstruktion, hvor borgerne bebor egen lejlighed, både i forhold til en skærpet opmærksomhed på visitation og
de faglige tilgange, hvilket afspejles i dialog med alle på tilbuddet. Medarbejderne modtager supervision. Tidligere har supervisionen
været sammen med anden indsats, men er nu organiseret, så supervisionen omhandler tilbuddets egen indsats. Socialtilsynet er
orienteret om, at borgerne kan deltage i supervision, når det fagligt giver mening.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Leder har relevant erfaring med ledelse af sammenlignelige tilbud i driftskommunen og har ledelse for flere indsatser og tilbud i
kommunen. Leder forholder sig i høj grad til at de borgere som bebor tilbuddet skal bidrage af den indsats som tilbydes og forholder
sig aktivt til tilbuddets konstruktion og det er socialtilsynets bedømmelse at indsatsen afspejles af dette. Leder udtrykker tydeligt en
opmærksomhed på en skærpet målgruppevurdering i visitationsprocessen, som hun er en del af. Dette i henhold til borgernes trivsel
og muligheder for at få den nødvendige støtte frem mod deres mål. På baggrund af tilsynsbesøget er det socialtilsynets vurdering at
der er opbakning til ledelsen og at man oplever en nærværende ledelse som understøtter tilbuddets indsats.

Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Medarbejderne modtager kontinuerlig supervision ved ekstern supervisor. Man har gennem årene forsøgt med forskellige rammer
for supervisionen i forhold til sparringsmuligheder med andre indsatser, i henhold til tilbuddets mindre driftsramme og det er
socialtilsynets vurdering at man løbende forholder sig aktuelle behov i supervisionen.
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift som udgangspunkt varetages kompetent. Socialtilsynet vurderer samtidig, at
medarbejderne har relevant faglig uddannelse og erfaring med tilbuddets målgruppe. Det vurderes samtidigt, at borgerne
grundlæggende har mulighed for kontakt til medarbejderne i forhold til deres behov og forudsætninger. Socialtilsynet bemærker, at
grundet Covid-19 er frist for indberetning af nøgletal 2019 rykket til 1. august, hvorfor datatræk for personalegennemstrømning og
fraværsdage, beror på aktuel data på Tilbudsportalen fra 2018.

Tilbuddet har en ledig plads, hvilket naturligvis udgør en vis procentdel af den samlede ramme når driftsstørrelsen kun er 6 pladser. I
den forbindelse er socialtilsynet orienteret om at leder aktivt har holdt oplæg for myndighedssiden i driftskommunen omkring
tilbuddets indsats og ramme.

 

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet vægter borgernes udsagn om, at modtage den nødvendige støtte. Dette har tilbuddet også prioriteret under Covid-19,
hvilket har kunne lade sig gøre uden større ændringer i henhold til den mindre driftsramme.

Medarbejderne i tilbuddet har opgaver rettet støtte i egen bolig hos borgere som bor eksternt fra tilbuddet og socialtilsynet
anerkender, at dækningen af tilbuddet er struktureret omkring fællestid, som indfrier borgernes forventninger, samt individuel tid,
som borgerne fortæller at de individuelt aftaler med deres kontaktperson. Borgerne fortæller ydermere, at medarbejderne er dygtige
og altid prøver på at være så fleksible som muligt. Leder forholder sig aktivt til, at borgere som visiteres til tilbuddet, skal kunne bebo
tilbuddet med den dækning der er og opleve progression i forhold til egne mål.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Leder, medarbejdere og borgere giver udtryk for, at der er lav personalegennemstrømning i tilbuddet. De mødte medarbejdere har
gennemsnitlig ansættelse på tilbuddet i knap 10 år. Af nøgletal fra årsrapport 2018 på Tilbudsportalen er personalegennemstrømning
angivet til 0. Socialtilsynet er orienteret om, at der sker en rokering af enkelte medarbejdere, blandt andet på Gl Holtegade, hvilket
naturligvis vil have en stor indflydelse på procentvis data for gennemstrømning i en så begrænset personalegruppe. Socialtilsynet er
orienteret om, sammenhænge i rokering, som er foranlediget af andre processer i driftskommunen og at det ikke har indflydelse på
normeringstallet eller tilbuddets dakningsgrad.

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddet har i høringsperioden fået opdateret oplysninger på Årsrapport 2018, hvor der fremgår et sygefravær på 6,2 fraværsdag pr.
månedslønnet. Ved tilsynsbesøget er der ikke udsagn, som indikere et aktuelt sygefravær som har indflydelse på den borgerrettede
indsats, hvorfor bedømmelsen bibeholdes.
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Bedømmelse af tema

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

Kompetencer

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

Ved det driftsorienterede tilsyn i 2020 har der ikke været fokus på medarbejdernes kompetencer. Medarbejdergruppen er samme
som ved forrige tilsyn og det er fortsat socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har relevante kompetencer, faglige baggrund og
erfaring. Tekst og bedømmelse i Tema Kompetencers kriterie og indikatorer bibeholdes, da det er socialtilsynets vurdering, at det
fortsat er retvisende for tilbuddets kvalitet. Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddets medarbejdergruppe har relevante
kompetencer i forhold til målgruppen samt de faglige tilgange og metoder, som anvendes. Medarbejderne har god indsigt i borgernes
forhold og sygdomsbilleder og reflekterer relevant i forhold til deres faglige tilgange, både rettet den enkelte og fællesskabet på
tilbuddet. Tilbuddet arbejder aktivt med metoderne, herunder medinddragelse af borgerne i forhold til at imødekomme den enkelte
borgers aktuelle behov og ønsker for, hvordan hverdagen tilrettelægges. Dette med fokus på at den enkelte borgers trivsel øges og
borgerne styrkes i forhold til at leve et så selvstændigt liv som muligt set i forhold til borgernes forudsætninger. Socialtilsynet er
samtidig opmærksom på, at der til en vis grad foregår en struktureret implementering af ny viden og erfaring om målgruppen og/eller
tilbuddets metoder, blandt andet via tilbuddets organisering i socialpsykiatrien i kommunen. Der er en fremtidig orientering mod, at
tilbuddet orienterer sig i bredden i kommunens socialpsykiatri og der er i den nye organisering, tænkt i et andet refleksionsrum og
faglig sparring på tværs af de enkelte tilbud med henblik på en højere grad af vidensdeling.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har viden og erfaring om tilbuddets målgruppe, hvilket til en vis grad
understøttes af relevant videreuddannelse af medarbejderne med udgangspunkt i de tilgange og metoder, som nævnes på
Tilbudsportalen. Socialtilsynet vurderer endvidere på baggrund af udsagn fra borgerne og af interview med medarbejder, at
medarbejderne forstår at sætte sig ind i borgernes særlige situation. Med udgangspunkt i dette kan medarbejderne på relevant vis
støtte og vejlede borgerne. Socialtilsynet oplever, at borgerne sætter pris herpå. Alle medarbejdere på tilbuddet har faglig baggrund
som ergoterapeuter og har relevant erfaring med målgruppen og tilbuddets anvendte metoder. Leder redegør relevant, for den
socialfaglige praksis på tilbuddet og medarbejdernes kompetencer her for.

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Det fremkommer, at medarbejdernes praksis tager udgangspunkt i relevant uddannelse og stor erfaring med målgruppen. På
tilsynsbesøget afspejles desuden en overordnet fælles forståelse til tilbuddets metoder, som svarer til oplysningerne på
Tilbudsportalen. Medarbejderne forholder sig yderligere relevant til deres faglige indsats over for borgerne i tilbuddets konstruktion,
hvor deres indsats er rettet borgere i egen bolig. Medarbejderne reflekterer relevant i forholdet omkring den individuelle indsats i
samspil med indsatsen rettet fællesskabsdelen i tilbuddet. Borgerne giver udtryk for at blive mødt og støttet relevant af
medarbejderne i forhold til deres behov. Socialtilsynet anerkender at tilbuddets placering i den ny organisering, vil medvirke til at
arbejde med ny viden i et bredere format på tværs af flere tilbud i socialpsykiatrien og forebygge, at tilbuddet som mindre enhed ikke
bliver isoleret. Samtidigt anbefaler socialtilsynet, at der bevares en faglig sparring og arbejde med viden og metoder i forhold til det
nære miljø og samarbejde på tilbuddet. Socialtilsynet anerkender endvidere, at tilbuddet har haft afholdt, og tilbudt, kurser og
temadage om relevante forhold for faglige tilgange og målgruppen, sammen med beboerne.
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Medarbejderne reflekterer fagligt under sparring på konkrete pædagogiske handlinger fra hverdagen, som viser socialtilsynet, at
medarbejderne har stor forståelse for, hvordan tilbuddets udmeldte tilgange og metoder skal kunne ses og mærkes i hverdagen i
samspillet med borgerne. Det beskrives endvidere, hvordan medarbejderne konkret anvender metoder som værdsættende og jeg-
støttende samtale og kognitiv metode. Socialtilsynet bedømmer eksemplerne er yderst relevante. Samtidigt reflekteres der relevant
over et eksempel på, hvordan man kan ændre på tilgange til enkelte borgere, for at styrke samarbejdet med denne og i højere grad
imødekomme denne. Borgerne beskriver desuden i samtale, hvordan medarbejderne forstår at sætte sig ind i og forstå deres
situation, og, på den baggrund, støtter borgerne relevant i deres udvikling og trivsel. På baggrund af ovenstående bedømmes
indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.
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Bedømmelse af tema

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

Fysiske rammer

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

Tilbuddets konstruktion er efter ABL § 105/ SEL § 85. Borgerne bebor egne lejligheder og har egne lejekontrakter. De har adgang til
fælleslejlighed og der er have til tilbuddet, med gode faciliteter til ophold. Der er let adgang til offentlig trafik. Borgerne trives i deres
boliger og trives også med muligheden for at anvende fælleslejligheden, som af borgerne beskrives som et dagligt omdrejningspunkt
for deres ophold.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, og at udsagn fra
borgerne understøtter dette. Socialtilsynet er ved tidligere tilsyn blevet vist rundt i tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår velholdte
og rene, både i fællesarealer og borgernes private boliger. Desuden er især de private boliger lyse og venlige, hvilket borgerne selv
nævner som meget vigtigt for deres trivsel. Socialtilsynet ser endvidere, at borgerne betragter tilbuddet som deres hjem, og at
medarbejdernes faglige tilgang understøtter dette, for eksempel ved at motivere og støtte borgerne til at tage ansvar for
gennemførelse af husmøder og lignende aktiviteter. Socialtilsynet bemærker sig endvidere, at personalet i høj grad forholder sig til, at
de yder en faglig indsats i en tilbudsramme hvor borgerne bebor selvstændige boliger, med lejeres rettigheder og forpligtigelser.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Medarbejderne udtaler, at borgerne efter deres mening trives med de fysiske rammer i tilbuddet. Medarbejderne lægger til grund for
deres vurdering, at de ser, at fællesarealerne bliver brugt meget af borgerne, samt at borgerne ofte i samtaler giver udtryk for, at de
er meget glade for at bo i tilbuddet. Desuden giver personalet udtryk for en holdning til, at borgerne generelt udvikler resurser, mens
de bor i tilbuddet, og at dette blandt andet skyldes de gode fysiske rammer. Borgerne udtaler, at de generelt er meget glade for at bo i
tilbuddet, og at de fysiske rammer er meget fine. Borgerne nævner især fællesrum og have som gode, samt at også de private boliger
er gode. Borgerne udtrykker endvidere en holdning til, at de fysiske rammer er indrettet godt, og at de bliver vedligeholdt.
Socialtilsynet observerer under tilsynet, at borgerne benytter fællesarealerne og trives med dette.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Borgerne giver udtryk for, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter i høj grad imødekommer deres behov. Tilbuddet forholder sig i
den daglige praksis til, at borgerne bebor egne lejligheder og at adgang til fælleslejligheden er en del af deres huslejebetaling.
Konstruktionen understøtter borgernes mulighed for selvstændighed og borgerne fortæller at de trives med det fællesskab der er i
tilbuddet, som de kan vælge til og fra. Socialtilsynet bemærker sig, at de mødte borgere har fællesskabet som et aktivt tilvalg.
Medarbejdere og leder udtrykker tydeligt, at tilbuddets konstruktion, som en relevant platform for at borgerne både afprøver
selvstændighed og sociale kompetencer og understøtter deres mål.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Medarbejderne nævner, at der som udgangspunkt er en overordnet tilgang til, at tilbuddet er borgernes hjem, og at det skal
respekteres af medarbejderne. I henhold til tilbuddets konstruktion efter ABL § 105, så bebor borgerne tilbuddet med lejeres
rettigheder og forpligtigelser og støttes i dette af tilbuddets faglige indsats.

Side 20 af 23



Bedømmelse af tema

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

Økonomi

Økonomi

Tilbuddet vurderes at være/er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og
tilbuddets målgruppe. Det er økonomiske tilsyn er lavet på det foreliggende grundlag og det bemærkes at indberetning af årsrapport
2019 er rykket fra 1. maj til 1. august grundet Covid-19, således at det er nøgletal fra 2018 som ligger til grund for bedømmelsen.
Socialtilsynet bemærker dog, at der under tilsynsbesøget ikke er fremkommet oplysninger som giver anledning til vurdering, at større
afvigelser fra tilbuddets økonomi de foregående år.

 

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.

Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.

 

Socialtilsynet har den godkendt tilbuddets årsbudget for 2018, 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.

Budget 2020 er godkendt januar 2020 og fremstår retvisende i forhold til normering, udgifter og indtægter, samt
ejendomsomkostninger som er oplyst i henhold til minimumsoplysninger.

 

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 stabilt og uden
større afvigelser fra foregående år.

Tilbuddet har selv opmærksomhed rettet en ledig plads i driftsrammen og forholder sig aktivt til dialog med visiterende kommuner.
AF tilbuddets budget 2020 fremgår det at der forventes et mindre underskud i driftsåret 2020.

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 24. januar 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. Socialtilsynet bemærker sig at der er budgetteret med midler til kompetenceudvikling i 2020.

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

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Tilbudsportalen
Medarbejderoversigt
Godkendelsesbrev
CV på ledelse/medarbejdere
Pædagogiske planer
Borgeroversigt
Dokumentation
Budget
Opgørelse af sygefravær

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

Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Ledelse

Beskrivelse
Borgerne er interviewet kort i tilbuddets have og i henhold til retningslinjer for håndtering af smitterisiko med Covid-19 på det aktuelle
tidspunkt
Medarbejdere og ledelse er interviewet hver for sig pr. telefon, for at mindste smitterisiko
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$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Borgere

Beskrivelse
Fysisk besøg på tilbuddet og samtale med borgerne i henhold til retningslinjer for Covid-19.
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