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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

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

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert
tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene.
For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i
kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af,
om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være
relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier
bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metoder og resultater

- Sundhed og Trivsel

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra
følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Dagtilbud Gefion 32 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Botilbud Gefion 27 Længerevarende botilbud, § 108

Basisinformation

Tilbuddets navn Dag- og Botilbud Gefion

Hovedadresse Karpevænget 1
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: www.rudersdal.dk/Gefion

Tilbudsleder

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype

Tilbudstyper Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Længerevarende botilbud, § 108

Pladser i alt 59

Målgrupper

Status for godkendelse Godkendt

Dato for godkendelse 01-02-2020

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Marianne Grube
Christina Thorholm

Dato for tilsynsbesøg 09-03-2020 09:00

Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har været på anmeldt tilsyn den 11. marts 2020 i Dag- og Botilbud Gefion. Socialtilsynet har haft fokus på tema; 3
målgruppe, metoder og resultater, tema 4; sundhed og trivsel og tema 5; organisation og ledelse, samt udvikling og
opmærksomhedspunkter givet ved forrige tilsyn. Øvrige temaer er ikke gennemgået og er overført fra tilsynet d. 7 august
2019. 

Dag- og Botilbud Gefion er et botilbud efter servicelovens § 108 og et dagtilbud efter § 104. Botilbuddet består af 27 døgnpladser
og 32 dagtilbuddet pladser. Målgruppen er borgere i alderen 18 - 85 år med autismespektrumforstyrrelser og varigt nedsat
psykisk funktionsevne samt forskellige former for varigt nedsat fysisk funktionsevne.

Borgerperspektivet er inddraget gennem observation og dialog med borgere ved besigtigelse af de fysiske rammer,
semistruktureret interview med medarbejdere ved brug af refleksionskort og semistruktureret interview med ledelse. 
Socialtilsynet konkluderer samlet set at tilbuddet lever op til deres godkendelsesgrundlag og kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder, som er struktur, understøttende kommunikation i
forskellige former, sanseintegration, low arousal mm imødekommer borgernes behov og forudsætninger. 

Socialtilsynet ser, at tilbuddet ifølge tilsendt materiale og nærværende tilsyn har omorganiseret sig fra at være et Dag- og
Botilbud til at være et Helhedstilbud, hvor grænserne mellem dag og botilbud er mere flydende og opgaver og aktiviteter
varetages af alle medarbejder ansat på tilbuddet Gefion. Aktiviteterne er nu planlagt i tre bånd formiddag, eftermiddag og aften,
samt weekender og sker ud fra viden om den enkelte borgers interesser, forudsætninger og behov. Kontinuiteten sikres ved at
borgerne tilbydes de samme aktiviteter over en længere periode og varetages af medarbejdere, der samlet set har kendskab til
den enkelte borger.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat arbejder med, at borgerne bliver visiteret i forhold til deres individuelle behov, og har
øget opmærksomheden på at opkvalificere alle medarbejdere og vikarer til arbejdet med målgruppen og de anvendte faglige
tilgange og metoder. Denne indsats imødekommer socialtilsynets opmærksomhedspunkt i forhold til at at vikarer og nye
medarbejdere har viden om målgruppen. Dertil deltager tilbuddet i et projekt/uddannelsesforløb med socialstyrelsen
vedrørende forebyggelse af voldsomme episoder, hvor der er og har været fokus på at opkvalificerer værktøjer som
trivselsmåling og risikobeskrivelse, samt et fokus på hvordan de fysiske rammer kan medvirke til øget trivsel for borgerne, fx
ved hjælp af større mulighed for skærmning og indkøb af mere målrettet inventar svarende til målgruppens behov.   

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har borgernes selv- og medbestemmelse som omdrejningspunkt i deres målsætning og
pædagogiske tiltag. Socialtilsynet ser og anerkender en medarbejdergruppe der forholder sig refleksive til begrebet.

Socialtilsynet bemærker at personalegennemstrømning ikke er højere end ved forrige tilsyn og sygefravær er faldet en smule. 

I forhold til øvrige udviklingspunkter i temaet Selvstændighed og relationer i forhold til at gøre borgerne til en aktiv part i
opsættelse af mål. Til dette har tilbuddet oplyst, at  de har afholdt Temadag om Sociale kompetencer, hvor der var 3 forskellige
oplægsholdere som fortalte om Sociale kompetence ud fra forskellige synspunkter. Blandt andet  har et velfungerende
menneske med Autisme fortalt om vedkommes udfordringer med Autisme og på den måde givet et indblik i et menneske med
Autisme. Pårørende var også inviteret til temadagen. 

Udviklingspunkt i forhold til tema Kompetencer, hvor ledelsen sikrer fælles viden og referenceramme, således at
medarbejderne og vikarer oplever at have kompetencer til at varetage støtte til borgerne, oplyser ledelsen, at tilbuddet  har
videreudviklet deres Onboarding program og har introkursus. Det er mellem 10 til 12 arbejdsdage i en opstarter, som
omhandler onboarding af nye medarbejderne. De fleste dage ligger indenfor den første måned og ellers løbene indenfor de
første måneder. Der er ekstra følvagter, så vi sikre så optimal fælles viden og referencerammer.

Endelig er der i forhold til tema 7, fysiske rammer, hvor socialtilsynet følge processen omkring udvikling af mere autismerettede
beboelsesrammer og ser det som et udviklingspunkt  at personaleretten oplysninger i borgernes fællesrum, herunder struktur
for borgere af mere personfølsom karakter får en anden placering. Svarer ledelsen, at der har været en lang proces og selve
ombygningen af hus 1 og hus 2 er, på nuværende tidspunkt, sat til at starte d. 20. april. 2020. Socialtilsynet vurderer i
indeværende tilsyn, at tilbuddet er i proces med at ændre de fysiske rammer og i Hus 1 A har ændret de fysiske rammer, hvilket
italesættes som meget positivt for borgernes trivsel. Socialtilsynet observerer i en afdeling personrettet oplysninger hænger ud
til gangareal, hvilket medarbejderen er enig i ikke skal hænge der.

Socialtilsynet har modtaget budget 2020 og har bedt tilbuddet om oplysninger, før det kan godkendes. Socialtilsynet har endnu
ikke modtaget oplysninger. Socialtilsynet vil såfremt oplysningerne kommer i forbindelse med den faktuelle høring tilskrive det i
rapporten.

 

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Særligt fokus i tilsynet
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Bedømmelse af tema

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 der arbejdes med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse for borgere med
autismespektrumforstyrrelser. Ligeledes vurderes, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevant for målgruppen.
Tilbuddet anvender struktur, visualisering og trivselsmålinger ud fra en individuel tilgang til borgernes forskellige
forudsætninger og behov, med fokus på at skabe en forudsigelig og tryg hverdag, hvilket socialtilsynet observerer i
indeværende tilsyn.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har ændret deres opdeling fra at være opdelt i et dag- og et botilbud til at være et
helhedstilbud, hvor grænserne mellem dagbeskæftigelse og botilbud er mere flydende. Dagbeskæftigelsen varetages af alle
medarbejdere på Gefion og er ikke begrænset af et bestemt tidspunkt men sker ud fra den enkelte borgers behov og foregår
mellem 9.30 - 20.00. Ændringen er trådt i kraft d 9. marts 2020 og socialtilsynet har fået fremsendt projektbeskrivelse og
formål på fremtidens Dag og bo-tilbud Gefion, forud for tilsynet. Ændringen er foretaget med fokus på borgerperspektivet, for i
større grad at kunne tage afsæt i den enkelte borgers behov for aktivitet og placering på døgnet. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets dokumentationspraksis kan blive mere systematisk med henblik på læring og forbedring af
indsatsen. Socialtilsynet ser, at dokumentationen ikke sker ud fra en ensartet forståelse. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opsætter mål i samarbejde med borgerne og ud fra myndigheds bestilling, og der opnås
positive resultater. Dog er de positive resultater mest tydelig i medarbejdernes mundtlige fremstilling og mindre i fremviste
stikprøver af dokumentationen.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4

Udviklingspunkter
At tilbuddet fastholder fokus på systematisk dokumentation for at sikre ensartet dokumentationspraksis og
læringsperspektivet
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Kriterium 3

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 har fået fremsendt projektbeskrivelse herunder formål på fremtidens Dag og bo-tilbud Gefion, som beskriver et
helhedstilbud hvor grænserne mellem dagbeskæftigelse og botilbud er mere flydende. Dagbeskæftigelsen varetages af alle
medarbejdere på Gefion og er ikke begrænset af et bestemt tidspunkt men sker ud fra den enkelte borgers behov og foregår
mellem 9.30 - 20.00. Ledelsen fortæller, at ændringen er foretaget med fokus på borgerperspektivet, for i større grad at kunne
tage afsæt i den enkelte borgers behov for aktivitet og placering på døgnet.

Det vægtes, at målgruppen er uændret og at ledelsen oplyser, at borgerne fortsat visiteres efter §§ 108 og 104. Ændringen er
trådt i kraft d 9. marts 2020. Målgruppen er borgere med autisme, der har et bredt funktionsniveau.

Tilbuddet har stadig borgere på dagtilbuddet der kommer fra andre botilbud og disse borgere inkluderes ud fra deres behov
/særinteresser i de aktiviteter der tilbydes. Ledelse og medarbejdere nævner aktiviteter som svømning, ridning, havebrug,
motion , mm. Aktiviteterne er lagt i tre bånd, formiddag - eftermiddag og aften, samt weekenden. Borgere udefra tilbydes
aktiviteter lagt i to bånd.

Det vurderes, at tilbuddets anvendte faglige tilgange og metoder er afstemt i forhold til borgernes individuelle behov og ud fra
en målgruppe med autisme. Der er lagt vægt på struktur og understøttende kommunikation der er tilpasset krav i forhold til
den enkelte borgers forudsætninger. 

Det vægtes, at de aktivitetstilbud der tilbydes er ud fra  borgernes interesser og behov og i en sammensætning af borgere, hvor
disse behov og interesser er vægtet. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet kan kvalificere tilbuddets dokumentationspraksis med fokus på læring.

Socialtilsynet vurderer, at opsatte mål tager afsæt i myndigheds mål, og medarbejderne redegør relevant for positive resultater
i forhold til denne indsats. Socialtilsynet ser dog ikke de positive resultater beskrevet med samme tydelighed i fremviste
stikprøver. 

Socialtilsynet gav ved forrig tilsyn et udviklingspunkt i forhold til at sikre alle vikarer og nye medarbejdere har kendskab til til
borgernes behov og tilbuddets faglige tilgange og metoder. I fremsendte svar til udviklingspunkt ses, at der er der introkursus
for alle nye medarbejdere og vikarer i relation til udviklingspunktet.
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 3.a
Socialtilsynet vægter, at der i fremsendte materiale ses beskrivelse af faglige tilgange og metoder som strukturpædagogik -
autismepædagogik - low arousal - intensive interaction - assessment og com-for test for at afdække borgernes ressourcer
(spejling) - metakommunikation / total kommunikation Teacch - studio 3  og konflikthåndtering / nødværge. 

På Tilbudsportalen beskrives TEACCH som referenceramme  og visualisering, - struktur, døgnrytmeplaner med zik - zak skema /
trivselsskema, udarbejdelsen af sanseprofiler mm, som metoder. 

 Videre vægtes, at socialtilsynet ser ved besigtigelse af de fysiske rammer, ser brug af pictogrammer i dags/aktivitetsskemaer.
Medarbejderen fortæller, hvordan skemaet understøtter den forudsigelighed, som denne borger har gavn af. Videre sikrer det
også at tilgangen til borgeren foregår ensartet. Medarbejderne fortæller endvidere, hvordan døgnrytmeplaner med zik zak
skemaer og trivselsmålinger er medvirkende hertil.

 

Socialtilsynet observerer i hus 1 A, at der er indrettet sanserum og køkken/spisepladser. Socialtilsynet bemærker, at det er
hensigten, at der i de afdelinger hvor det er relevant også vil blive sanserum. Medarbejderen fortæller, at sanserummet
benyttes ofte. Rummet indeholde sofa/seng med vibrationer, kuglestol, sansestimuli i form af lys og lyd.

Videre er det hensigten, at alle huse skal indrettes med opdeling af køkken / spiseområde og  stue for at skærme borgerne.
Ligeledes berettes om indkøb af individuelle stole frem for sofaer i stuerne, også her med henblik på at skærme borgerne. 

Det vægtes også, dagtilbuddets faciliteter af sansestimuli, skærmede enheder, mm, nu i højere grad kan benyttes med en
udvidet åbningstid.  

 

I forrige tilsyn var der fokus på personalegennemstrømning og mange vikarer uden rette kompetencer til målgruppen. I
nærværende tilsyn er der taget initiativer til at uddanne vikarer og nye medarbejdere  i tilbuddets faglige tilgange og metoder,
og herunder en viden omkring borgere med autisme.

 

På baggrund af ovenstående og med fokus på, at tilbuddet på at imødekomme borgernes individuelle behov, fastholdes
bedømmelse og er opfyldt i høj grad.
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Indikator 3.b

Indikator 3.c

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

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Der er lagt vægt på at socialtilsynet i samarbejde med medarbejderne ser stikprøver fra dokumentationen. I nogle af de
fremviste stikprøver er målene lige oprettet og derfor er der ikke dokumenteret under delmål. Socialtilsynet bemærker, at det
også varierer hvor konkrete og målbare de opsatte mål er. Det vanskeliggøre en effektmåling, når formål med indsatsen ikke
er tydelige, samt hvad det er der skal dokumenteres og måles efter. Medarbejderne kan i høj grad agiterer mundtligt for
formålet  med det opsatte mål og indsatsen, men det fremstår er ikke tydeligt i stikprøverne. Målene er opsat efter
myndigheds bestilling, hvilket er samstemmende med det der beskrives på Tilbudsportalen.

Medarbejderne fortæller, at på teammøderne drøftes mål og nye delmål, og det er varierende om drøftelserne skrives direkte
ind i borgerens sag. Medarbejderne udtrykker her forvirring omkring, hvor de skal dokumenterer drøftelserne / indsatsen, om
det altid er under psykisk trivsel eller under temaet der er svarende til målet. I fremviste stikprøver ses det ikke tydeligt, hvor
kollegaer dokumenterer i forhold til opsatte mål, hvilket besværliggøre evalueringen. 

Socialtilsynet vægter, at der er metodebeskrivelser, fx brug af zik zak skema, brug af sansestimuli, og  struktur i fremviste
stikprøver.

På Tilbudsportalen er beskrevet at der "afholdes § 141 handleplansmøde med borgerens sagsbehandler som mødeleder.
Borgeren tilbydes deltagelse i handleplansmødet og har mulighed for at fremkomme med egne ønsker og behov. En del af
borgerne evner ikke eller er ikke motiveret for deltagelse. Den pædagogiske plan skal være færdig senest 5 uger efter
handleplansmødet, hvor den præsenteres for pårørende. Der arbejdes med den pædagogiske plan på både dag- og botilbud."
Videre ses på tilbudsportalen beskrivelse af delmålene fastlægges efter SMART-model (Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk,
Tidsbestemt). Dette er ikke tydeligt i fremviste stikprøver. Ligeledes er beskrevet på Tilbudsportalen, at  "der evalueres
løbende og efter behov på målene i handleplanen, minimum 3 gange årligt med den samlede personalegruppe på
personalemøder. I fremviste stikprøver er det her også varierende, hvor ofte der evalueres. Nogle mål har varighed over flere
år. 

I lighed med forrige tilsyn oplyser medarbejderne, at det er kontaktpersonen, der samler dokumentationen omkring målene og
evaluerer.

Fremadrettet vil mål /delmål bliver opsat i forhold til, at tilbuddet arbejder helhedsorienteret, her kan socialtilsynet i dialog med
medarbejderne se udfordringer i forhold til, hvor i systemet der skal dokumenteres og prioriteret tid til dette arbejde.

Socialtilsynet vægter også, at der ved forrige tilsyn er givet udviklingspunkt i forhold til dokumentation med henblik på at
opkvalificere denne for at sikre læring og udvikling af metoder til gavn for borgerne.

På baggrund af ovenstående og med vægt på manglende systematik i dokumentationen fastholdes bedømmelsen og
indikatoren er opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Socialtilsynet har lagt vægt på, at mål/delmål opsættes ud fra myndigheds bestilling. Socialtilsynet hører i medarbejdernes
mundtlige fremstilling af praksis, at der er positive resultater. Det fremstår dog ikke klart i fremviste stikprøver om der er nået
positive resultater.  

Der er lagt vægt på at sagsbehandler ved forrige tilsyn oplyste, at der opnås positive resultater i et vist omfang. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelse og indikatoren er i høj grad opfyldt.
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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
Der er i nærværende tilsyn ikke indkommet oplysninger der ændre tekst og bedømmelse, hvorfor det overføres:

" Det vægter, at det fremgår af dialog med leder og i fremsendt dokumentation, at tilbuddet samarbejder med psykiater, VISO,
Oligofreniklinikken, fysioterapeuter, eksterne samværs og aktivitetstilbud, supervisorer m.v. På denne baggrund fastholdes
scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt."
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Bedømmelse af tema

Sundhed og trivsel

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

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Tilbuddet har fra den 9. marts
2020 ændret i deres organisering af tilbuddet med et dagtilbud og et døgntilbud til et helhedstilbud, hvor aktivitetstilbud før
blev udført af medarbejder fra dagtilbuddet nu udføres af alle medarbejdere på tilbuddet. Aktiviteterne udbyde i tre bånd
formiddag, eftermiddag og aften og tager afsæt i den enkelte borgers interesser, behov og forudsætninger. Formålet med
ændringen er at sikre trivsel for borgere og medarbejdere og øger livskvaliteten for borgerne, fald i sygefravær, øger
arbejdsglæden og mindsker stress for medarbejder, samt at der sker færre voldsindberetninger både borger i mellem og mod
medarbejdere. Planlægning og inddragelse af medarbejdere og pårørende er foregået over tid og projektplanen er tilsendt
socialtilsynet. Socialtilsynet vil følge udviklingen med formål og udviklingen af Helhedstilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at
opstarten af Helhedstilbuddet pt. påvirker konkrete borgeres struktur og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes selv- og medbestemmelse og inddrager borgerne ud fra deres
ønsker, behov og forudsætninger.Tilbuddet benytter forskellige metoder og faglige tilgange der understøtter borgernes
inddragelse i beslutninger om hverdagen i tilbuddet og eget liv. Socialtilsynet ser, at medarbejderne forholder sig refleksivt til
selvbestemmelsesbegrebet og opfordre til fortsat, at have en undersøgende og nysgerrig tilgang til emnet. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har relevant opmærksomhed på kost, motion, aldringens betydning for målgruppen
med autismespektrumforstyrrelser 

Tilbuddet deltager i et projekt med socialstyrelsen i forhold til at forebygge voldsomme episoder og har i denne forbindelse
udviklet deres systematiske arbejde med registreringer, pædagogiske indsatser i forhold til forebyggelse og den fysiske
indretning.

Socialtilsynet observerer, at der er ændret i den fysiske indretning i en afdeling og der vil ske ændringer i alle afdelinger ud fra
de konkrete borgers behov. Der er plan for hvordan ændringer og vidensdeling vil ske i forhold til medarbejdere og borgere. 

Socialtilsynet vurderer, at der er arbejdet med opmærksomhedspunkt, at vikarer og nye medarbejdere har viden om
målgruppen og har fået fremsendt materiale på uddannelsesforløb, der er foregået til vikarer og nye medarbejdere og som vil
ske løbende.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet i den pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser samt vold og
overgreb, men ser stadig et højt antal af voldsindberetninger fra borger mod borger og borger mod medarbejder. Socialtilsynet
ser der fortsat, at der kan være læring i borgernes adfærd før en hændelse set i forhold til den forebyggende indsats.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,08

Udviklingspunkter
At tilbuddet fastholder fokus på borgernes selv- og medbestemmelse og udfordre sig selv i forhold til de områder, hvor
borgerne kan inddrages, fx når der skal købes inventar til fællesrummene.

Socialtilsynet ser der fortsat, at der kan være læring i borgernes adfærd før en hændelse set i forhold til den forebyggende
indsats.
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Kriterium 4

Indikator 4.a

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes selv- og medbestemmelse og ser det afspejlet i dialog med
medarbejdere og ledelse. Jf kriterie 3 ses tilbuddets strukturændring fra et dag- og botilbud til et helhedstilbud også netop at
have fokus på at borgernes selv og medbestemmelse i endnu højere grad imødekommes. Dette er i overensstemmelse med
det der beskrives på Tilbudsportalen.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne forholder sig nysgerrigt og undersøgende i forhold til at borgerne inddrages i
beslutninger omkring deres hverdag og eget liv og anerkende deres refleksioner omkring de dilemmaer der også er i forhold til
målgruppens forudsætninger og behov i forhold emnet

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet stadig skal være opmærksom på om der hænger personfølsomme oplyser tilgængeligt for
alle.

 

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet kan på Tilbudsportalen læse at borgernes selv- og medbestemmelse er vægtet højt og skal afspejles i den
pædagogiske indsats. 

Der er lagt vægt på, at medarbejderne reflekterer over de dilemmaer som de møder i hverdagen i forhold til borgernes selv og
medbestemmelse og beskriver de mange gråzoner der kan forekomme. Fx omkring en borger der har en
forhåndsgodkendelse i forhold til hygiejne situation, hvor borger siger fra. Her er omsorgspligten vægtet over selv-og
medbestemmelse, hvilket medarbejderne kan se giver mening i relation til det somatiske perspektiv, men synes samtidig ud
fra et etisk perspektiv, at det er dilemmafyldt , at de med en godkendelse har retten til at bestemme over borgere.
Medarbejderne kommer med flere praksis eksempler på samme problemstillinger, fx omkring diæter med henblik på at tabe
sig, motion mm.

Socialtilsynet vægter, at der anvendes faglige tilgange og metoder der understøtter borgernes selv- og medbestemme og
medarbejderne fortæller om indsatser blandt andet ved understøttende kommunikation, fx ved at give borgerne
valgmuligheder ud fra kendskab og erfaring omkring borgerens interesser. Dette er samstemmende med oplysninger der også
er givet ved tidligere tilsyn. Socialtilsynet får ved besigtigelse af de fysiske rammer fremvist et dagsskema for en borger, hvor
medarbejderen forklarer hvordan borgeren inddrages i opsætning af piktogrammerne og hvordan det giver den konkrete
borger forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen.

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren er opfyldt i høj grad.
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Indikator 4.b

Kriterium 5

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
Socialtilsynet gav ved forrige tilsyn et udviklingspunkt i forhold til at borgernes selv- og medbestemmelse også afspejles i
borgernes fællesrum. I fremsendte svar oplyses at i forhold til de fysiske ændringer vedr. indretning af fællesrummene og
farvevalg, har der været en større inddragelse af borger/ ved pårørende.

Adspurgt medarbejderne om hvordan borger er og bliver inddraget i beslutninger vedr. fællesarealerne, konkret i forhold til
indkøb af stole fx i hus 3, er det medarbejderne der har indkøbt stolene ud fra deres viden og erfaring med borgerne. Farvevalg
af stole har ikke været et drøftet emne.

Der er lagt vægt på, at der i en fremvist stikprøve ses opsat mål i forhold til borgerens selvbestemmelse. En medarbejder
fortæller at de valg borgeren får er ud fra kendskab og erfaring til borgeren. En anden medarbejder giver et eksempel på en
borger der spørger, hvornår vedkommende skal i seng, hvor medarbejderen svarer borgeren, at det bestemmer borgeren
selv. 

Ved tidligere tilsyn har pårørende udtrykt, at borgerne har indflydelse på beslutninger i deres dagligdag, som har betydning for
dem.

Der har ligeledes ved tidligere tilsyn været en opmærksomhed på om personfølsomme oplysninger hænger offentligt
tilgængeligt i fællesrum, Der observeres, at på en borgers dør til sin bolig hænger der på ydersiden personfølsomme.
Medarbejderen er enig i at oplysningerne ikke burde hænge offentligt og fortæller, at borgeren har samme oplysninger 
hængende inde i sin bolig.    

Ud fra ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren er opfyldt i høj grad.

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har fokus på, at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsynet
bemærker at tiltaget med at etablerer et helhedstilbud for borgerne er medvirkende til at understøtte borgernes trivsel og
fysiske og mentale sundhed yderligere. Medarbejderne fortæller, om hvordan de tilrettelægger aktivitetstilbud ud fra den
enkelte borgers interesse og behov, herunder også tidspunkt for aktiviteten, som også kan finde sted eftermiddag og aften,
samt i weekenden. Medarbejderne ser den ændrede organisering i tilbuddet som en klar styrkelse af borgernes fysiske og
mentale sundhed.

Videre vurderer socialtilsynet, at medarbejdere og ledelse er opmærksom og forholder sig refleksivt til de udfordringer der
også vil indtræffe med et sådan tiltag, men vurderer, at over tid vil det bidrage positivt til borgernes generelle trivsel.

Socialtilsynet bemærker også at hus 1 og hus 3 i tilbuddet deltager i et projekt med socialstyrelse i forhold til at forebygge vold
og overgreb og implementering af de 11 nationale retningslinjer. Tilbuddet har valgt at have deres fokus på den fysiske
indretning. Læring og viden ved deltagelse i projektet vil blive bredt ud i hele tilbuddet, hvilket der er plan for.

Ved tidligere tilsyn er det oplyst, at tilbuddet tilbydes støtte til relevante sundhedsydelser og er tæt samarbejde med flere
parter som koordineres af tilbuddets sygeplejerske.

Der er fortsat fokus på kost og motion samt aldring i borgergruppen. Der ses ved besigtigelse af de fysiske rammer indrettet
sanserum i hus 1 A, og lignede tiltag vil blive etableret i de afdelinger hvor det er relevant. For alle afdelinger gælder, at de
fysiske rammer ændres og en opdeling af spise og dagligstue vil blive foretaget for af understøtte borgernes forskellige behov
for skærmning. oplyses og indkøb af inventar, hvor der også tages hensyn til borgernes behov for skærmning
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Indikator 5.a

Indikator 5.b

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet lægger vægt på, at ledelse og medarbejder beskriver metoder som trivselsmålinger, der foretages hver dag for at
understøtte borgerne generelle trivsel bedst muligt. Videre vægtes det, at medarbejderne forholder sig refleksivt til
trivselsbegrebet og beskriver de dilemmaer der fx er i målinger kan vise en borger er i low arousal, men ikke i trives. Hvorfor
trivselsmålinger er mere komplekse end om borgerne er i rød, gul, grøn zone. Medarbejderne oplever at de bør dokumenterer
mere nuanceret hvilket også burde afspejles i deres trivselsskemaer.

Medarbejderne og ledelse beretter om et projekt fra socialstyrelsen, som medarbejder i hus 1 og 3 deltager i. Fokus i projektet
tager afsæt i forebyggelse af voldsomme episoder ud fra de 11 nationale retningslinjer med henblik på at højne borgernes
trivsel. Tilbuddet har valgt at fokuserer på hvordan de fysiske rammer og herunder indretning , sansestimuli mm kan bidrage til
en øget trivsel hos borgerne.

Jf. kriterie 3 har tilbuddet også startet projekt Helhedstilbud netop ud fra at understøtte borgernes glæde, tryghed og trivsel.
Helhedstilbuddet er først starte d 9 marts to dage før nærværende tilsyn. Medarbejderne fortæller, at de tror på, at det vil
bidrage til en øget trivsel og ser allerede borgere der er begejstret for de aktivitetstilbuddene. Som en sidegevinst oplever
medarbejderne også at borgerne med det nye tiltag også understøttes i at danne nye relationer, hvilket også er medvirkende til
en øget trivsel. 

Medarbejderne beretter også om, at for nogle borgere har ændringen med helhedstilbuddet også givet udfordringer, da deres
vante struktur er ændret og aktiviteterne nu er sammen med nye borgere og medarbejdere. Ledelsen fortæller, at de i
gruppefordeling og medarbejdere altid sikre at der er kendte medarbejdere til stede for borgerne.

Ved forrige tilsyn blevet der givet opmærksomhedspunkt i forhold til, at der i ferier og sygdomsperioder er vikarer med
relevante kompetencer, så borgernes trivsel bliver påvirket mindst muligt og at sygefraværet bør bringes ned, da manglende
kontinuitet og stabilitet påvirker borgeres trivsel. Der henvises til svar i kriterie 3, hvor tiltag om introkursus for nye
medarbejdere og vikarer er beskrevet.
Ud fra ovenstående og med vægt på de tiltag der er taget for at understøtte borgernes trivsel ændres bedømmelse fra i middel
grad til i høj grad at være opfyldt.

 

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Der er ikke indkommet nye data i nærværende tilsyn, hvorfor teksten og bedømmelsen overføres fra tilsynet i 2019. "Det
vægter, at leder beskriver, hvordan tilbuddet samarbejder med psykiater, hospital, Oligofreniklinikken. Der er udarbejdet
hospitalspas for at forbedre kommunikationen om borgerne ved indlæggelse ved tilsynet i januar 2019. Tillige vægter, at
ledelsen oplyser, at der fortsat er tilknyttet en fast sygeplejerske til tilbuddet, og er tilknyttet en fast huslæge, hvis tilsyn
koordineres af sygeplejersken. I følge tidligere tilsyn får alle borgere udarbejdet en sundhedsplan med målopsættelse, og der
følges op på dette. På baggrund heraf fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad."
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Indikator 5.c

Kriterium 6

Indikator 6.a

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddet med flere tiltag har fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed. Jf kriterie 3
mm., er projektet omkring helhedstilbuddet opstået i erkendelsen af, at trods et fokus siden 2014 på at sikre borgernes trivsel
er udadreagerende og selvskadende adfærd stadig en udfordring. Helhedstilbuddet er sat i søen ud fra at skabe en helhed i
borgerens sociale og aktive liv og herunder at understøtte borgerens mentale sundhed.

Socialtilsynet vægter, at mange af de aktiviteter der tilbydes i helhedstilbuddet er fysiske aktiviteter og medarbejdere og
ledelse beretter om, at de har genoptaget svømning, da flere borgere trives med denne aktivitet. Socialtilsynet oplyses også
om bålaktiviteter, musik, gåture, cykelture, ridning mm.

Videre vægtes, at der observeres sanserum og medarbejderne fortæller om hvordan forskelligt sansestimuli bidrager til
borgernes trivsel. Dertil kan henvises til projektet omkring den fysiske indretning som også sker med henblik på at øge
borgernes mentale sund. Socialtilsynet bemærker, at der tilbuddet også har fokus på sund kost.

Socialtilsynet vægter, at der ved forrige tilsyn er nævnt samarbejde med ergo- og fysioterapeuter.

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelse, og indikatoren er opfyldt i høj grad.

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at forebygge magtanvendelser. Der er en systematik for opfølgning af
magtanvendelse som er rettet mod læring og forebyggelse. Medarbejderne undervises løbende i regler for magtanvendelse
og herunder de nye regler for magtanvendelse. 

 

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet vægter, at der har været indberettet 11 magtanvendelser i 2019. Der er for næsten alle nævnt, hvilke metoder
der benyttes til at forebygge og afværge en magtanvendelse, samt refleksion over, hvordan det kan forebygges fremadrettet.
Det gælder for alle magtanvendelser, at beskrivelserne er på borgerens reaktion i øjeblikket og mindre på, hvad der gik forud
for hændelse. Socialtilsynet ser der kan være læring i borgerens adfærd før hændelsen set i forhold til forebyggende tiltag.

Socialtilsynet vægter, at tilbuddet anvender døgnrytmeplaner og trivselsmålinger som også er indikatorer som er medvirkende
til en forebyggende indsats. ved forrige tilsyn fortæller den pædagogisk konsulent, hvordan de arbejder med low arousal tilgang
og intensive interaktion og er i tæt dialog med medarbejderne om brugen af disse metode.

I nærværende tilsyn fortæller ledelsen, at de på personalemøderne følger op på magtanvendelser med henblik på løæring og
forebyggelse af lignede hændelser. Ledelse nævner også her hvor vigtig det er at alle dokumenterer og de følger op på
dagbogs registreringerne, så de er opdateret. To dage før nærværende tilsyn var der kursus for medarbejdere i de nye
magtanvendelsesregler. 

På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren fortsat i høj grad opfyldt.
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Indikator 6.b

Kriterium 7

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
Socialtilsynet har lagt vægt på, at det fremgår af dialog med medarbejdere og ledere, at alle magtanvendelser bliver skrevet, og
at medarbejderne løbende drøfter gråzoner indenfor magtanvendelse. Ledelsen fortæller, at en konkret borger, der var årsag
til mange magtanvendelser er udskrevet af tilbuddet.

Socialtilsynet vægter, at medarbejderne løbende undervises i reglerne for magtanvendelse og der pågår undervisning i de nye
regler for magtanvendelse.

Socialtilsynet har fået fremsendt retningslinjer for håndtering af skadevoldende hændelser mellem borgere og er oplyst fra
forrige tilsyn om kvalitetssikring af voldsindberetninger, arbejdsgange og læring, Retningslinjer samt instruktion ved udløst
alarm.

På baggrund ovenstående bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i høj grad .

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb selv om antallet af hændelser er højt (henvises til indikator
07.a.). Socialtilsynet ser  at tilbuddet deltagelse i socialstyrelsens projekt omkring forebyggelse af voldsomme episoder, har
styrket den forebyggende indsats mod vold og overgreb.

Det fremgår, at der fortsat er flest hændelser af voldsom adfærd imod medarbejderne primært som riv, men at der også er
voldsommere episoder. 

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har arbejdet relevant med udviklingspunkt om at reducerer udadreagerende adfærd mod
medarbejderne, dog bemærkes at antallet er højt med 154 registrerede hændelser. Der er 89 registrerede borgerne i
mellem. 
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet har lagt vægt på, at der er registreret 89 hændelser af vold borger mod borger i 2019, og 154 af vold borger mod
medarbejder 2019-2020. 19 af disse hændelser er sket i 2020.

Det vægtes, at socialtilsynet ved forrige tilsyn gav et udviklingspunkt i forhold til, at tilbuddet arbejder videre med den
forebyggende indsats, som kan reducere udadreagerende adfærd mod medarbejdere. Ledelsen giver i  svar til socialtilsynet, at
de med deltagelse i socialstyrelsen projekt "risiko vurdering og trafiklys metoden" har videreudviklet på deres trivsel
vurderinger og risikobeskrivelser. Dertil har tilbuddet også valgt at deltage i modul fysiske rammer og faciliteter, hvor de også i
den forbindelse har fokus på at reducerer udadreagerende adfærd mod medarbejderne. Indsatsplanen med Socialstyrelsen er
færdig med udgangen af februar 2020. Analyse rapporten der ligger til grund for indsats forløbet, som indeholder de 11
nationale retningslinjer, indikere at tilbuddet i alle retningslinjerne score over middel i alle punkterne, oplyser ledelsen.

Ved tidligere tilsyn er nævnt at medarbejderne har fået uddannelse i studie 3.

 

Videre vægtes, at omorganiseringen fra et dag og botilbud til et helhedstilbud også sker med henblik på at øge trivslen og
herunder mindske overgreb borgere i mellem og mod medarbejderne. Socialtilsynet er bekendt med at en borger er fraflyttet
tilbuddet, hvilket også forventes at reducerer registreringer af vold mod medarbejdere. 

Der er i lighed med forrige tilsyn fremsendt Retningslinjer for håndtering af skadevoldende hændelser mellem borgere,
Kvalitetssikring af voldsindberetninger, arbejdsgange og læring, Retningslinjer samt instruktion ved udløst alarm, Instruktion for
håndtering af skadevoldende hændelser mellem borgere, Dokumentation for registrering af vold mod personalet.

 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i høj grad 
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Bedømmelse af tema

Kriterium 8

Organisation og ledelse

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

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets ledelse har relevante kompetencer, og at de leder tilbuddet med fokus både på den
strategiske ledelse og den daglige drift for at øge kvaliteten i tilbuddet.

Medarbejderne tilbydes ekstern supervision og sparring af ledelse og konsulent. Dertil har der været fokus på tilbuddet
onboarding program for nye medarbejdere og vikarer for at sikre viden i forhold til målgruppen med
autismespektrumforstyrrelser og tilbuddet anvendte faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer også tilbuddets
deltagelse i socialstyrelsens projekt og uddannelse i forhold til at forebygge voldsomme episoder har bidraget til den faglige
udvikling på tilbuddet.

Tilbuddet har ændret deres organisering fra dag- og botilbud til et helhedstilbud, netop for i højere grad at understøtte
borgernes og medarbejdernes trivsel og herunder at sikre kontinuitet på tilbuddet.  

Socialtilsynet vurderer at personal gennemstrømningen ikke er højere end ved forrige tilsyn og sygefraværet er faldet en
smule og er nu ikke højere end sammenlignelige tilbud.

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,25

Opmærksomhedspunkter
At der er tid til overlap og dokumentation i den nye organisering 

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets ledelse har relevante kompetencer, både i forhold til ledelsesopgaven, samt
ledelsen har viden og erfaring med målgruppen. Tilbuddets ledelse har et strategisk fokus på organisationen og den daglige
drift. Tilbuddet har ændret deres organisering af at være et dag- og botilbud til at være et helhedstilbud, hvor alle medarbejder
er ansat på tilbuddet Gefion og varetager de opgaver der er i forhold til de aktiviteter der foregår dag, aften og i weekenden.
Der er stadig tilknyttet faste nattevagter.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har inddraget borgere, medarbejdere og pårørende i omorganiseringen, hvilket
understøttes af tilsendte materiale og dialog med medarbejdere og ledelse. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er tilgængelig og informativ for borgere, medarbejdere og pårørende og deres nye tiltag
som video podcast er endnu et tiltag der understøtter dette. Dog bemærker socialtilsynet, at medarbejderne efterlyser større
mulighed for at have kontakt med ledelsen i weekenden.

Medarbejderne tilbydes supervision og får dertil sparring fra ledelse og konsulent. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at ledelsen har fokus på opkvalificering af medarbejdere gennem kompetenceudvikling, dette
gælder også vikarer, nye medarbejdere og nattevagter gennem mødeaktivitet.
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Indikator 8.a

Indikator 8.b

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet vægter, at der ikke er sket ændringer i den ledelsesmæssige sammensætning. Centerleder og de tre
afdelingsledere har relevant uddannelse og ledelsesmæssige erfaring. De er alle pædagogisk uddannede og en er fortsat i gang
med diplom i ledelse. Ledelsen samarbejde en faglig konsulenter, som også har ledelseskompetence, som støtter op om
udvikling af det faglige arbejde. Der har tidligere været to faglige konsulenter, men en er fratrådt.

Der er lagt vægt på, at medarbejderne beskriver ledelsen som synlig, nærværende og tilgængelige idet afdelingslederne er
placeret i respektive huse, dog kan det være svært at få fat i ledelsen i weekenden og her ønskes mere tilgængelighed.
Medarbejderne ønsker et vagtturnus for ledelsen i weekenden.

Videre beskrives, at medarbejderne kan sparre med ledelsen, er ikke tvivl om deres opbakning og de supplerer hinanden godt.
For nogle medarbejder er der ønske om at højne information og at blive mere inddraget i beslutningsprocesser. Ligeledes
ønsker medarbejderne at blive informeret, når kollegaer bliver fastansatte.  

Socialtilsynet har fået fremsendt materiale, hvor det fremstår hvordan borgere, medarbejdere og pårørende er inddraget i den
omorganisering der har været i forbindelse med at gøre tilbuddet til et Helhedstilbud. Videre vægtes, at ledelsen i nærværende
tilsyn supplerer med yderligere oplysninger omkring hele organisationsændringen som understøtter indsendte materiale.

Ledelsen er begyndt at lave video podcast med status og dokumentation på de tiltag, der foregår på tilbuddet, alt med henblik
på at understøtte kommunikationen og forståelsen yderligere.  

På baggrund heraf fastholdes bedømmelsen og indikatoren er i høj grad opfyldt.

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Socialtilsynet konstaterer, at der ifølge tilbudsportalen tilbydes supervision til medarbejderne. Ved forrige tilsyn er det oplyst,
"at alle teams,  tilbydes supervision omkring faglighed undtagen nattevagterne. Nattevagterne tilbydes ifølge leder
kontinuerlige nattevagtsmøder, hvor de kan sparrer med hinanden to gange årligt, i deres team to gange årligt samt er altid
velkomne til at deltage i personalemøder efter behov.

Medarbejderne fortæller, at de udover kontinuerlig ekstern supervision også har VISO tilknyttet for sparring omkring en
borger. Den næste planlagt supervision observeres drøftet på et personalemøde."

Ud fra ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren er i meget høj grad opfyldt.
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Kriterium 9

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets daglige drift fortsat varetages kompetent med fokus på at udvikle det pædagogiske
arbejde og skabe trivsel hos borgere og medarbejdere. Socialtilsynet konstaterer, at dette fokus med fortsat at skabe trivsel
hos borgere og medarbejdere har været omdrejningspunktet for den nye organisering med et Helhedstilbud for borgerne.
Forventningerne er, at det kan se på færre registreringer af indberettet vold borgere i mellem og mod medarbejder,  større
arbejdsglæde hos medarbejderne, øget livskvalitet hos borgere ved mindre udadreagerende - og selvskadende adfærd, samt
et fald i sygefraværet.  

Omorganiseringen er igangsat to dagen for nærværende tilsyn og det fremgår af oplysninger fra medarbejderne, at der er
borgere der reagerer på ændringerne og det er en opgave at følge op på , at borgerne trives med forandringerne. Socialtilsynet
bemærker i forbindelse, at medarbejderne efterlyser tid til overlap og dokumentation.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har øget fokus på kompetenceudvikling, samt at sikre at alle medarbejdere og vikarer har
relevant viden i forhold til målgruppen og de faglige tilgange og metoder.

I forhold til udviklingspunktet, hvor "ledelsen bør sikre, at vikarer i tilbuddet varetager borgernes struktur, og har viden om de
aftaler, der er indgået omkring tilgange til borgerne" svarer ledelsen: "Der er afholdt og planlagte vikarmøder, hvor der også
blev italesat vigtigheden i at orientere sig i døgnrytmeplanerne og tale med kollegerne, såfremt de er usikre på tilgange eller
metode valg. Tilbuddet har alle nye medarbejdere, faste som vikarer, igennem et 3 dages introkursus, hvor tilbuddet klæder
dem godt på i Autisme, tilgange og metoder"

Dertil deltager tilbuddet i et uddannelsesprojekt med socialstyrelsen med henblik på at forebygge voldelige episoder. 

Der har ikke være mere personalegennemstrømning siden forrige tilsyn og sygefraværet er faldet lidt.

Der pågår en ansættelsesproces, hvor tilbuddet mangler at få ansat 1½ medarbejder.
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Indikator 9.a

Indikator 9.b

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet vægter, at ledelsen oplyser, de har fået flere borgere omvisiteret og de justerer ressourcerne i forhold til
borgernes bevillinger  og behov.

Socialtilsynet vægter også at der pågår en løbende opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdernes kompetencer
målrettet borgernes behov. Medarbejderne i Hus 1 og 3 deltager i et projekt /uddannelsesforløb med socialstyrelsen med
henblik på at forebygge voldsomme episoder. Socialtilsynet vurderer ud fra dialog med medarbejderne, at uddannelsen
bidrager positivt til pædagogiske handle tiltag til gavn for borgerne.

Socialtilsynet ser det blandt andet i forhold til tilbuddet fokus på indretning af de fysiske rammer. Jf. kriterie 8 skal organisering
til et helhedstilbud også ses som et tiltag på at imødekomme borgernes behov i endnu højere grad og derved mindske stress
og udadreagerende- og selvskadende adfærd. Der er plan for, hvordan vidensdeling og ændring af de fysiske rammer skal ske
for borgere og medarbejdere i hus 2 og 4.

Socialtilsynet har også vægtet, at tilbuddet i forhold til udviklingspunkt "At sikre fælles viden og referenceramme, således at
medarbejderne og vikarer oplever at have kompetencer til at varetage støtte til borgerne". Svarer ledelsen "Vi har videre
udviklet på vores Onboarding program og har introkursus. Det er mellem 10 til 12 arbejdsdage i en opstarter, som omhandler
onboarding af medarbejderne. De fleste dage ligger indenfor den første måned og ellers løbene indenfor de første
måneder. Der er ekstra følvagter, så vi sikre så optimal fælles viden og referencerammer."

Adspurgt til hvordan ledelsen sikre med den nye organisering, at borgerne mødes af medarbejdere der har kompetencer,
kendskab og erfaring til den enkelte borger, fortæller ledelsen, at der altid vil være en medarbejder, der har kendskab til de
borgere der deltager i aktiviteten. Det oplyses også, at borgerne vil en i periode have de samme aktiviteter for at skabe
kontinuitet og genkendelighed. 

Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne er forvirrede over hvor i dokumentationssystemet de skal dokumenterer i forhold
til den enkelte borger og dagens aktivitet. Dertil beskriver medarbejderne, at der efter omorganiseringen ikke altid er overlap
og de oplever også at tiden til at dokumenterer forsvinder og de derfor ikke når det, inden arbejdsdagen er slut. Flere
medarbejder fortæller, at de ikke har dokumenteret i de to dage hvor helhedstilbuddet har fungeret.

Ud fra ovenstående bedømmes indikatoren fortsat at være opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at ledelsen har relevant
opmærksomhed på at sikre kompetencer og erfaring der sikre borgernes mødes af kompetente medarbejdere.

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Der er lagt vægt på, at ledelsen oplyser, der er to medarbejdere der er stoppet på grund af omtalte organisering og
gennemstrømningen er stort set det samme som ved forrige tilsyn. Ledelsen fortæller at de gør sig umage med at holde på
medarbejdere, der gerne vil de forandringer, der sker på tilbuddet og tilbyder samtale for de der kan være nervøse i forhold til
ændringerne.

Der er i indeværende tilsyn 1½ ledig stilling og der er planlagt ansættelsessamtale mandag efter nærværende tilsyn.  Ledelsen
oplever, at de får omkring 10 til 15 ansøger ved stillingsopslag og de er kvalificerede. 

Ved forrige tilsyn var det 15 % af medarbejderne der var ophørt, hvilket ikke er højere niveau end sammenlignelige
arbejdspladser.

Ud fra ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren er opfyldt i høj grad.
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Indikator 9.c

Bedømmelse af tema

Økonomi 1

Økonomi 2

Økonomi 3

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Ifølge Tilbudsportalen har sygefraværet været 9,24 dage pr medarbejdere, hvilket ikke er højere end sammenlignelige tilbud. 

Ud fra denne viden ændres bedømmelsen fra 3 til 4 og indikatoren er opfyldt i høj grad.

 

 

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 jf budget 2019. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets økonomi vil være mere gennemskuelig for
socialtilsynet og for de visiterende kommuner, ved at der blev oprettet delbudgetter for § 108 og § 104 tilbuddet.

Gennemsnitlig bedømmelse

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de samlede omkostninger samt
planlagte investeringer på den anden side, jf. tilbudsbudget for 2019. Tilbuddet har fået økonomi til at ændre de fysiske
rammer i tilbuddet, så der bliver mere autismevenligt miljø i et hus af gangen.

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Det
fremgår at kompetenceudviklingsbudgettet er faldet til ca. det halve i budget 19. Leder svarer, at der i budget 2017-2020 er
vedtaget en etårig besparelse på tværgående uddannelses-/udviklingspuljer, som påvirker budgettet for takstberegningen.
Aktiviteter i 2019 finasieres derfor delvist af overskydende midler fra foregående år. De midler som centerleder råder over i
dagligdagen er således ikke påvirkede. Det er centrale puljer fra det tidligere socialområdet.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets økonomi er delvist gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner, da der ikke er udarbejdet
delbudgetter for § 108 og § 104 tilbuddet. Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for
kommunale eller regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning.
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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.

Spindelvæv
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Datakilder

Kilder
Opgørelse af sygefravær
Tidligere tilsynsrapport
Tilbudsportalen
Hjemmeside
Øvrige dokumentkilder
Dokumentation
Budget
Høringssvar
Handleplan
Borgeroversigt
Godkendelsesbrev
Medarbejderoversigt
Magtindberetninger

Beskrivelse
registrering af vold borger mod borger og borger mod medarbejder
Rapport fra brandtilsynet
projektbeskrivelse af dag- og botilbuddets Gefions fremtid.
medarbejderinfo
notatark til udviklingspunkter
oplysningsskema
oversigt over borgere der er fraflyttet
pårørende og sagsbehandler oplysninger
retningslinjer for håndtering af skadevoldende hændelser mellem borgere
retningslinje for utilsigtede hændelser
Rygepolitik
Slides fra udviklingsgruppen
TVÆR - medarbejderinfo 

Interviewkilder

Kilder
Ledelse
Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Centerchef ansat 01.01.2017
Stedfortræder/afdelingsleder for hus 1, pædagog / ledelsesuddannelse mm - ansat 2010
Afdelingsleder hus 3 og 4 pædagog / ledelsesuddannelse ansat 2015
Afdelingsleder hus 2 og dagtilbud, pædagog / ledelsesuddannelse ansat 2018
Pædagogisk konsulent ansat?
Medarbejder:
Pædagog hus 3 ansat december 2017
Pædagog hus 1 ansat juli 2017
Pædagog hus 2 ansat september 2018

Borger hus 3
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Observationskilder

Kilder
Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
undsamspil mellem borgere og medarbejdere.er besigtigelse af de fysiske rammer observeres borgere og 


