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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

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

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

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

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

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

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

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

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

Tilbuddets navn Dronninggårds Alle

Hovedadresse Dronninggårds Alle 24
2840 Holte

Kontaktoplysninger Tlf.: 46113737
E-mail: tbol@rudersdal.dk
Hjemmeside: http://www.Socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk

Tilbudsleder Tina Olsen

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1

Pladser i alt 29

Målgrupper Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Jakob Kaspar Hansen
Lisbeth Harre

Tilsynsbesøg 10-02-2022 09:00, Anmeldt, Dronninggårds Alle

Afdeling 
 Målgrupper

Pladser i alt
  Afdelinger  

Dronninggårds
Alle

Angst, Depression, Personlighedsforstyrrelse, Forandret
virkelighedsopfattelse

29 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL §
105 stk. 1
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Basisinformation (Afdelinger)
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Tilsynsrapporten er skrevet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg d. 10. februar 2022. Ved tilsynsbesøget er de fysiske rammer
besigtiget og der har foruden korte interviews, været afviklet refleksionsøvelse sammen med borgere, medarbejdere og ledelse.

Fokus for tilsynsbesøget 2022 har været temaerne: Uddannelse og beskæftigelse; Selvstændighed og sociale relationer; Fysiske rammer. Her ud
over er Tema Organisation og ledelse åbnet i kraft af at der er tilføjet ny indikator i Kriterium 9, hvor denne alene er behandlet ved tilsynet i 2022.

Dronninggårds Alle er godkendt efter ABL § 105, stk. 1, hvor der ydes indsats efter Servicelovens §85. Tilbuddet er godkendt til 29 pladser.

Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer, og at der er tale om et velfungerende
tilbud til målgruppen.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et overordnet fokus på, at borgerne er medejere af indsats og ophold. Dette afspejles i tilbuddets
faglige referenceramme og metoder ved Åben Dialog og DAT. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at det afspejles i observationer af samspil
mellem borgerne og personalet.

 

Tilbuddet har fokus på at yde en psykosocial rehabiliterende indsats og har indsigt og forståelse for, at borgere der visiteres til tilbuddet, bor der
med lejemæssige rettigheder og forpligtigelser, hvilket også er med til at definere målgruppen. Det er socialtilsynets vurdering, at der repræsenteres
et fokus på, at borgerne bor i tilbuddet ind til de ikke har behov for støtten, hvilket det vurderes der er tydelig forventningsafstemning omkring, men
også ud fra en fælles forståelse for borgernes rettigheder i forhold til boligen.

 

Tilbuddets målgruppe er borgere mellem 18 og 65 år med psykiske vanskeligheder og med behov for socialpædagogisk støtte i hverdagslivet.
Borgerene kan have yderligere udfordringer, men tilbuddet arbejder stringent med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og en systematisk
opfølgning på indsatsen, frem mod positive resultater. Tilbuddet navigerer på tværs af flere ydelser, hvilket afspejler en bredde i målgruppen i
henhold til støtte behov. Det er socialtilsynets vurdering, at den samlede ydelsesramme også medvirker til en fleksibel tilpasning af de respektive
indsatser i samarbejde med borgerne og handle- og betalingskommune.

Den individuelt tilpassede indsats understøttes endvidere af tilbuddets organisering af indsatsen, hvor borgerne peger på en gruppe af
medarbejderkompetencer som de ønsker skal være primære støtter frem mod deres mål.

Tilbuddet har et tydeligt borgerinddragende fagligt afsæt ud fra borgerperspektivet: ”intet om os – uden os”, hvilket socialtilsynet vurderer afspejles i
såvel organisering, som valg af faglige tilgange og metoder og eksempelvis fælles kursusaktiviteter for medarbejdere og borgere. Socialtilsynet
vurderer at sociale fællesskaber og selvstændighed er nøgleord i tilbuddets faglige indsats. Deltagelse og mestring af fællesskaber indeholdes i
tilbuddets optik på borgernes recoveryeprocesser og borgernes mål omhandler overordnet set altid om øget selvstændighed og mestring.

Det er socialtilsynets vurdering, at der gennemgående er fokus på borgerens positive udvikling og øget mestring af dagligdagen. Socialtilsynet
vurderer ligeledes at der i tilbuddet er en aktiv forholden sig til borgernes recovery proces som har et fagligt fokus på at man kommer sig som en del
af et fællesskab.

Borgerne er i varierende omfang i uddannelse og beskæftigelse, hvilket også har afsæt i, at beboergruppen varierer på tværs af aktive ydelser og
pensioner. Socialtilsynet vurderer, at der overordnet er et fagligt fokus på at borgerne har en struktur - også omkring beskæftigelsesidentitet og
aktiviteter - som en del af recoveryprocessen og med udgangspunkt i den enkeltes situation og muligheder.

 

Dronninggårds Alle har en kompetent ledelse med fokus på udvikling og sammenhængskraft, samt borgernes inddragelse. Den faglige udvikling
understøttes af en faglig koordinator. Tilbuddet har en høj belægningsgrad og socialtilsynet vurderer, at ledelsen sikre en systematisk visitation til
tilbuddet, hvilket også er i henhold til tilbuddets konstruktion efter ABL § 105.

Det er socialtilsynets vurdering at der er en høj grad af trivsel blandt borgerne og at Dronninggårds Alle vurderes som et trygt sted, hvor man støttes
relevant frem mod positive resultater. Tilbuddet har en systematisk dokumentation ud fra bestilling/indsatsmål. Borgerne er inddraget i både
opsætning af delmål og evaluering af indsatsen.

Tilbuddet har ikke indberettet magtanvendelser og medarbejdere er introduceret til regler herfor og har ligeledes systematisk faglige drøftelser af
magtbegrebet og den relationelle indsats.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Tema: Uddannelse og beskæftigelse; Selvstændighed og sociale relationer Fysiske rammer
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Særligt fokus i tilsynet
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Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema
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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 arbejder aktivt på at understøtte borgernes mulighed for at komme i uddannelse og beskæftigelse eller
aktiviteter rettet dette. Tilbuddet navigerer i henhold til den enkeltes indsatsmål og bestilling fra visiterende kommune og det er ikke alle borgere
som har indsatsmål relateret til decideret uddannelse og beskæftigelse, men hvor der er mål i henhold til borgernes recovery proces, som kan
understøtte en fremtidig beskæftigelse. Beboergruppen i tilbuddet  varierer bredt i forhold til alder og ydelsesgrundlag , hvilket er medvirkende
årsag til, at der tages afsæt i en individuel indsats, hvor der ydes støtte til borgerne i henhold til deres mål og situation.

I tilbuddet er aktiviteter rettet uddannelse og beskæftigelse altid et fokuspunkt, både i forhold til at borgerne opnår reel beskæftigelse og
uddannelse og også i forhold til at sikre en meningsfuld hverdag for borgerne. Det er socialtilsynets vurdering at dette er en del af tilbuddets
recoveryorienterede og rehabiliterende faglige indsats.

 

Indsatsen afspejles tydeligt i den borgerrettede dokumentation, hvor der er opsat mål relateret til uddannelse og beskæftigelse og socialtilsynet
vurderer på baggrund af refleksionsøvelse  og interviews, at det grundlæggende er et fagligt fokus.

Show less

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Der er lagt vægt på, hvordan medarbejderne beskriver deres samarbejde med borgerne om pædagogiske planer. Herunder, hvordan de arbejder
systematisk og individuelt med hver enkelt borgers konkrete mål, og i samarbejdet med borgerne opstiller mål, der er relevante for dem. Ved
gennemgang af de pædagogiske planer fremgår det, at planerne ajourføres løbende. Endvidere er der opstillet anvisning til den pædagogiske
indsats i forhold til hver enkelt borger.

Det vægtes i bedømmelsen, at der som fagligt fokus for alle borgere, altid er en forholden sig til beskæftigelses potentiale, som en del af recovery
og rehablitering og et fokus på det vigtige i at have en job-identitet.

For de borgere, som ikke har direkte beskæftigelses- eller uddannelsesrettede mål, er opstillet parallelle mål, idet vejen til uddannelse og
beskæftigelse vurderes at være længerevarende eller ikke relevant.

Det er ligeledes vægtet, at der samarbejdes med de respektive eksterne parter, som den enkelte har brug for, hvilket socialtilsynet vurderer, at
tilbuddets faglige og metodiske referenceramme understøtter.

Show less

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  5

Bedømmelse af Indikator 1.a
I bedømmelsen lægges der vægt på medarbejdernes udsagn om, hvordan der udarbejdes individuelle og konkrete mål for alle borgere og,
hvordan de løbende evalueres jf. foreviste pædagogiske planer. Dette understøttes af borgernes udsagn under refleksionsøvelse, hvor de fortæller,
at de altid er medvirkende i at stille mål og evaluere på mål og indsats. Det vægtes endvidere, at borgerne oplever, at det understøtter deres
muligheder for at kunne deltage i aktiviteter rettet uddannelse og beskæftigelse.

Show less
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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
Det vægtes i bedømmelsen, at borgerne som mødes ved tilsynet, alle fortæller at de støttes frem mod deres individuelle ønsker, frem mod
beskæftigelse og uddannelse.

Det er ligeledes vægtet, at det ikke er alle borgere i tilbuddet, som er i en livssituation og alder, hvor de har mål rettet ordinær beskæftigelse og
uddannelse, men hvor medarbejdere og ledelse formulerer, at potentialet og muligheder for job-identitet altid er en del af recoveryprocessen.

Der lægges til grund for bedømmelsen, at det af den fremsendte dokumentation fremgår, at 2/3 af borgerne er i aktiviteter rettet uddannelse og
beskæftigelse, eller ordinær beskæftigelse, uddannelsesforløb og praktikker.

Show less
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Vurdering 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 netværk og relationer på sociale medier, samt 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 borgerne støttes i at vedligeholde og oprette netværk i og uden for tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets faglige og metodiske afsæt sikre et fokus på at borgerne støttes i så selvstændigt som muligt at "eje egen
indsats" og ligeledes, at tilbuddets recovery baserede tilgang medvirker til at fastholde et fokus på, at borgerne støttes i at deltage i fællesskaber
med andre. Både i tilbuddet og eksternt fra tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer ydermere, at tilbuddet har fokus på, at samarbejdet mellem borgere og tilbud er i en ramme, hvor borgerne bor i egne leje-
lejligheder. Dette er både et fokus i visitationen, hvor der er opmærksomhed på at borgerne skal have den selvstændighed der skal til, samt at
borgerne selvstændigt - med den støtte de har behov for - selv er deltagende i kontakt og samarbejde med boligselskab.

Det er vægtet i vurderingen, at det under refleksionsøvelse observeres, at borgerne er selvstændigt deltagende i et ligeværdigt samspil med
medarbejdere og ledelse og, hvor socialtilsynet også i høj grad vægter, at borgerne fortæller at alle mål de har, omhandler deres selvstændighed
og øgning af egen mestring i forhold til de respektive målområder.

Show less

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Det vægtes i bedømmelsen, at tilbuddets faglige og metodiske referenceramme medvirker til at et fælles fagligt fokus på at borgernes
selvstændighed og deltagelse i sociale fællesskaber, er et fast og vedholdende fokus.

Det understøttes af observationer under refleksionsøvelse, hvor medarbejdere, borgere og ledelse deltager på lige fod og hvor borgerne er
selvstændigt deltagende og reflekterende. Ligeledes at borgerne fortæller, at deres individuelle mål grundlæggende omhandler selvstændighed og
deres egen mestring i forhold til de enkelte målområder.

Under refleksionsøvelsen er der eksempler på, hvordan borgere har øget deres selvstændige deltagelse i foreningsliv m.m., eksternt fra tilbuddet.

Det er vægtet, at tilbuddets opmærksomhed omkring recovery bla. er et fokus på "at man kommer sig i fællesskab med andre", hvilket borgerne
supplerer, udmøntes i deres individuelle behov for støtte til at være deltagende i fællesskaber.

Borgerne har kontakt til private netværk og pårørende i henhold til egne ønsker og i kraft af at de bor i egne leje-lejligheder, har de besøg som de
har lyst til.

Show less

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
Det vægtes i bedømmelsen, at det af stikprøver i dokumentation fremgår individuelle mål relateret til både sociale fællesskaber og kompetencer.
Der lægges særligt til grund, at borgerne fortæller at de selv opsætter mål og aftaler indsats/støtte og er med til at evaluere på indsats og mål. I
refleksionsøvelsen giver borgerne udtryk for, at netop selvstændighed er et nøgleområde og overordnet set det, som alle deres mål handler om.

Show less
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Under refleksionsøvelsen gives der flere eksempler af borgerne på deres deltagelse i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Der fortælles om
forløb, hvor forskellige idrætsmuligheder har været afprøvet, som understøttelse af egne mål og ønsker i ens recoveryproces. Borgerne reflekterer
over, at støtten de modtager skal være balanceret, hvor man skal støttes af personalet til at komme i gang og opnå tryghed, og så skal de kunne
trække sig, så man egenhændigt inkluderes i de eksterne fællesskaber.

Det vægtes i bedømmelsen, at de mødte borgere fortæller, at de har opnået positive resultater i forhold til øget mestring af deltagelse i aktiviteter i
civilsamfundet.

Socialtilsynet anerkender borgergruppens forskellige forudsætninger og livsforløb for deltagelse i sociale aktiviteter i det omgivende samfund og
vurderer at tilbuddet i høj grad har udgangspunkt i den enkeltes situation

Show less

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
Det er vægtet i bedømmelsen, at borgerne ved dette og tidligere tilsyn fortæller, at de har kontakt til egne netværk og familie som de ønsker.

Det kan for nogle være indsatsområder og al kontakt mellem tilbud og pårørende er efter aftale med borgerne. 

Det er ligeledes vægtet, at tilbuddets metodiske afsæt i Åben Dialog, medvirker til et gennemgående fokus på netop borgernes egne netværk - også
som brobyggende funktion - samt at det er borgerne som er bestemmende for kontakten og, hvad støtten skal bestå i.

Ydermere bemærker socialtilsynet, at i og med at borgerne bor i selvstændige lejligheder, så har de gæster i det omfang de ønsker.

Show less

Side 10 af 3024-03-2022



Vurdering 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 på baggrund af det aktuelle tilsyn fortsat, at den pædagogiske referenceramme på tilbuddet med udgangspunkt i
anerkendelse og borgerinvolvering kombineret med blandt andet en recovery-understøttende tilgang, Dialektisk adfærdsterapi og Åben dialog er
velegnet til målgruppen, som er beskrevet som voksne borgere mellem 18 og 65 år med psykiske vanskeligheder (angst, depression, forandret
virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse). Det er samtidigt socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan rumme den forskellighed, der er i
borgergruppen i tilbuddets konstruktion, hvor borgerne bebor lejligheder efter ABL § 105.
Netop tilbuddets konstruktion, hvor borgerne indgår et selvstændigt lejeforhold med boligselskabet, forholder tilbuddet sig i høj grad til. Dette
afspejles i tilbuddets visitation af borgere, hvor man orienterer sig i borgernes funktionsniveau, som overordnet set, skal afspejle, at man bebor en
egen lejlighed. Tilbuddets faglige optik er, at opholdet vil være af en midlertidig karrakter, forstået på den måde, at man altid forholder sig til
udvikling i samarbejdet mellem borger og tilbud og at der altid er et potentiale. Midlertidigheden er således ikke rammesat i forhold til periode, da
borgergruppen i praksis er bred, med en stor bredde i livshistorier, alder og sygdomshistorik.

På tværs af målgruppens alder, er målgruppen tydelig og har udgangspunkt i psykiske udfordringer, hvor der i tilbuddets ramme, kompetencer og
resurser rummes eventuelle andre udfordringer ud fra en individuel vurdering.

Med afsæt i en tydelig værdi omkring borgernes ejerskab for ophold og indsats, arbejdes der med en tydelig struktur i dokumentationen, som
borgerne er aktivt medvirkende til at formulerer i henhold til mål, delmål, indsats og evaluering.
Socialtilsynet har tidligere stillet udviklingspunkt i forhold til visitation til tilbuddet, da tilbuddets konstruktion, hvor borgerne har rettigheder til den
anviste bolig, fordrer en tydelighed omkring sammenhæng mellem borgernes behov for støtte, tilbuddets faglige referenceramme og viden, og
tilbuddets normeringstal, så borgene bedst muligt støttes frem mod egne mål. Tilbuddet er meget opmærksomme på netop visitationen, hvor
målgruppe tilhør er en aktiv del af ledelsesopgaven, som har stor indsigt i den aktuelle praksis i tilbuddet. Udviklingspunktet fjernes således på
baggrund af det aktuelle tilsyn.

Show less

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Det er fortsat socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og systematisk
arbejder med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.

Tilbudsleder målgruppevurderer alle indstillinger og der foretages en grund afklaring før end, at det tilbydes plads. Det er socialtilsynets vurdering
at man har god opmærksomhed rettet mod, at tilbuddets konstruktion, fordrer en grundig visitation. Dette er en opmærksomhed tilbuddet også
har, særligt ved indstillinger af unge borgere, hvor man ikke nødvendigvis kan forvente at deres samlede situation er udredt og afklaret.

Det vægtes, at medarbejderne er fagligt bevidste om tilbuddets målgruppe og kan redegøre for de anvendte pædagogiske tilgange og metoder.
Medarbejderne fortæller, at det pædagogiske arbejde og kontakten mellem borgerne og medarbejderne bygger på tillid og tager udgangspunkt i en
anerkendende tilgang. Man arbejder ud fra en tydelig forventningsafstemning og en stor gennemsigtighed i mål, indsats og evaluering.

Den faglige dokumentation indeholder indsatsplan fra visiterende kommuner og pædagogiske planer, hvori mål og indsatser er beskrevet.
Tilbuddet kan tillige dokumentere positive resultater for borgerne, hvilket understøttes af udsagn fra borgerne. Her ud over arbejder tilbuddet
aktivt med nedskrevet aftaler med den enkelte borger og generelle procedurer for ageren for personalet, som vurderes til at understøtte tilbuddets
indsats. Tilbuddets dokumentation indeholder endvidere refleksion over anvendte metoder i forhold til den aftalte indsats med den enkelte borger.

Show less
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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
Der er tydelig refleksion i henhold til tilbuddet udmeldte faglige tilgange og metoder, samt det værdigrundlag og menneskesyn der tages afsæt i.
Der er overensstemmelse med de indberettede oplysninger på Tilbudsportalen om målgruppe, tilgange og metoder og det som kommer til udtryk
ved tilsynsbesøget, både ved samtale med borgerne, medarbejderne og ledelsen. Samtidigt kommer det til udtryk i tilbuddets dokumentation.
Socialtilsynet vurderer, at de anvendte tilgange og metoder understøtter borgernes progression i forhold til opstillede mål.

Ligeledes vurderer socialtilsynet at der er en høj grad af gennemsigtighed i indsatsen, med afsæt i en tydelig forventningsafstemning og
samarbejdstilgang mellem personale og borgere.

Show less

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
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

Tilbuddets pædagogiske planer er tydelige og i et anerkendende og fagligt sprog. Borgernes pædagogiske planer har udgangspunkt i indsatsmål fra
visiterende kommune og borgerne fortæller at de medvirker til at formulere og skrive deres mål, aftaler og evaluering af delmål. Der ses eksempler
på borgeres evaluering/score på forskellige delmål, hvor vedkommende egenhændigt kan evaluere på progression i forhold til det enkelte mål,
hvor denne tilgang understøtter borgerens proces.

I samarbejde mellem personale og borgere er der løbende evaluering af den aftalte indsats, som løbende justeres så den er så aktuel som mulig i
forhold til behovet for støtte.
Medarbejderne redegør for, hvordan dokumentation anvendes i faglig sparring og dokumentationen tydeliggør refleksioner over metodiske
tilgange til den borgerrettede indsats.

Show less

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
Til grund for bedømmelsen ligger, at leder og medarbejdere under interview fortæller, at alle borgerne i tilbuddet har indsatsplan fra visiterende
kommune En gang årligt afholdes et møde med borgeren, borgerens sagsbehandler og tilbuddet, hvor handleplanen revideres. De fortæller
endvidere, at alle borgere har en pædagogisk plan, som er udarbejdet i samarbejde med borgeren og på baggrund af borgerens bestilling. Dette for
at sikre sammenhæng mellem de to planer. Ved det aktuelle tilsynsbesøg fortæller borgerne, at de medvirker aktivt i både formulering af delmål
og mål og nedskrivning af aftaler og også har mulighed for at gøre det selvstændigt.
Tilbuddet har et generelt fokus på at deres indsats skal have en effekt for borgerne og der er altid fokus på, at borgerne skal opnå de mål de sætter
sig. Det faglige fokus er på, at der altid er et potentiale, hvilket understøtter at borgerne når de mål som de har stillet sammen med deres
handlekommune

Indberetninger på Tilbudsportalen bekræfter ovenstående, ligesom socialtilsynet ved dokumentgennemgang af den  udvalgte dokumentation kan
se en klar sammenhæng mellem borgeres indsatsplan og borgernes pædagogiske planer.

Show less
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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
Indikatoren bedømmes til opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at leder og medarbejdere oplyser, at man i tilbuddet til stadighed sammen med borgerne har fokus på og
samarbejder med eksterne aktører, som kan være med til at understøtte borgerne i opnåelse af deres mål.

Med baggrund i den aktuelle samfundssituation har der af gode grunde ikke været den samme kontakt til eksterne aktører, eksempelvis
undervisere ude fra som har faciliteret tilbud om undervisning i tilbuddet omkring mestring, møde med sagsbehandler mv. På baggrund af det
aktuelle tilsyn vurderer socialtilsynet at tilbuddet fortsat generelt har et fokus på, at borgerne støttes i samarbejdet med relevante faglige netværk
og, at aftaler og indsatser dokumenteres og understøttes af den indsats som tilbuddet yder.

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet faglige indsats har afsæt i et ligeværdigt samarbejde med borgerne, hvor borgerne er medejere af ophold og
indsats. Borgerne udtrykker at opleve en høj grad af indflydelse og en medvirken aktivt i evaluering og tilpasning af indsatsen. Det er socialtilsynets
vurdering at tilbuddets organisering af indsatser i "relationscirkler" og faglige afsæt i Åben Dialog og DAT, understøtter et medejerskab for
borgerne.

Det understøtter ligeledes socialtilsynets vurdering, af at tilbuddet støtter borgernes selv- og medbestemmelse, i kraft af en tydelig forståelse af, at
tilbuddets indsats hviler på, at borgerne bor i egne lejligheder, hvor borgerne er med i ejendomsbestyrelsen.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at borgerne kan have forskelligartede behov for støtte i forhold til deres sundhed, hvilket understøtter af en
tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, samt relevant samarbejde med sundhedsindsatser, med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har nødvendigt kendskab til regler for magtanvendelser og har systematisk refleksion over magtbegrebet og
opfølgning på gråzoneområder. Med afsæt i tilbuddets værdier og faglige og metodiske referenceramme er det socialtilsynets vurdering, at det
medvirker til at forebygge evt. magt- eller andre indgreb i selv- og medbestemmelsesretten. Socialtilsynet vurderer samtidigt, at i henhold til
konstruktion og tilbuddets varierede ydelser,  så vil det ikke nødvendigvis være alle borgere i tilbuddet som er omfattet af reglerne for
magtanvendelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forbygger overgreb og vold. Tilbuddet opleves som trygt af borgerne, idet de mødes respektfuldt og
anerkendende. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet forholder sig aktivt til at støtte borgerne i brug af digitale medier og i den forbindelse
understøtte, at borgerne ikke involveres i overskridning af grænser, hvor der er behov her for.

Show less

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag i
alle aspekter af indsatsen og opholdet. Borgerne er selv med til at formulere indholdet af deres pædagogiske planer, som er udarbejdet på
baggrund af indsatsmål. Borgerne fortæller at de også medvirker til at evaluere på indsats og mål. Tilbuddet er påbegyndt at organisere de
borgerrettede indsatser i "relationscirkler" hvor borgerne medvirker til at pege på relevante personaler og kompetencer i henhold til deres
respektive mål og ønsker til indsatsen.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet i meget høj grad er opmærksomme på at samarbejdet med borgerne hviler på en platform, hvor de bor i
egne lejligheder og borgerne er med i ejendomsbestyrelsen.

 

Show less
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Både ledelse og medarbejdere fortæller, at det alt overvejende fokus er
på at borgerne er medaktører og medejere af indsats og ophold. Til grund for bedømmelsen lægges særligt borgernes udsagn, som bekræfter
dette fokus og giver konkrete eksempler på, hvordan de altid inddrages og høres. Borgerne oplever ligeledes et gensidig respektfuldt og
anerkendende forhold, som understøtter deres trivsel og progression.

Der er individuelle aftaler for, hvordan medarbejderne skal agere, hvis der er perioder uden kontakt og borgerne fortæller, at det er individuelle
aftaler med udgangspunkt i deres egne udsagn og ønsker.
Bedømmelsen underbygges af medarbejdernes udsagn, som i meget høj grad afspejler, at den faglige platform har udgangspunkt i respekt,
anerkendelse og borgernes ejeskab for indsatsen og at tilbuddets konstruktion er i henhold til ABL § 105.

Show less

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 bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne giver udtryk for at have stor indflydelsen på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i
tilbuddet. De fortæller at de er med til at sætte mål og aftale indsats, samt sætte det hold af medarbejdere som de primært skal samarbejde med.
Dette er ved tilbuddets nye implementering af "cirkler" som organisering af indsatsen og som understøttes af tilbuddet faglige fokus på åben dialog
og DAT.

Der afholdes ligeledes beboermøder i tilbuddet hvor borgerne oplever reel indflydelse og borgerne er ligeledes aktive i ejendomsbestyrelsen.

 

Show less

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det vægtes, at såvel medarbejdere
som borgere finder, at der er trivsel blandt borgerne. Der foregår samarbejde med forskellige parter i relation til borgernes sundhedsydelser,
ligesom borgerne får den fornødne støtte til lægebesøg mv. Der er forskellige motionstilbud både indenfor og udenfor huset og relevant fokus på
sund kost og kostindtag for de borgere, det er relevant for. Alle faste medarbejdere og vikarer uddannes i at udlevere og administrere medicin.

Borgerne bemærker også, at det at tilbuddet har en fast nattevagt, bidrager til deres trivsel og tryghed.

Show less
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Det er socialtilsynets bedømmelse, at borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet. Alle borgere, socialtilsynet har talt med ved det både dette og
tidligere tilsyn, udtaler at være glade for at bo på Dronninggårds Alle. De roser blandt andet omgangstonen, personalet, og deres mulighed for
selvstændighed. Endvidere er borgerne meget glade for lejlighederne. Direkte adspurgt, fortæller borgerne at de ville anbefale stedte til andre.

I den aktuelle samfundssituation hvor der er en øget smitterisiko med corona, da efterleves retningslinjer i tilbuddet. Det samfundsmæssige fokus
har haft indflydelse på nogle borgeres trivsel og tryghed, hvilket de også selv sætter ord på. Det er at bemærke, at borgerne føler sig godt støttet af
personalet og oplever, at de tiltag og ændringer der er foretaget i tilbuddet, er velbegrundet og godt orienteret.

Show less

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Det er socialtilsynets bedømmelse, at borgeren i meget høj grad har adgang til relevante sundhedsydelser. Borgerne fortæller, at de kan få al den
støtte, de har behov for, men at de selv klarer besøg hos læge og tandlæge. Der samarbejdes i øvrigt med hjemmepleje og hjemmesygepleje ved
behov, ligesom der er ansat sundhedsfagligt personale på tilbuddet. Der redegøres for relevante samarbejdsflader omkring disse forhold, både
med visiterende myndighed og med relevante sundhedsfaglige indsatser, med udgangspunkt i borgerens egne ønsker. Medarbejder oplyser, at
den rehabiliterende tilgang betyder, at borgerne i højere grad selv skal kunne varetage kontakt til læge, tandlæge mv. Derfor samtaler personalet
med borgerne om, hvad det betyder at komme til læge eller tandlæge.

Show less

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Når
det gælder motion, er det tidligere oplyst, at der er en fast ugentlig motionsdag, hvor personalet er med som støtte til borgerne. Tilbuddet har
ligeledes indrettet motionsrum.

Med baggrund i den bredde der kan være i beboersammensætningen, kan borgernes behov for støtte i henhold til somatisk -  og mental sundhed
være varieret. Socialtilsynet har inddraget i bedømmelsen, at tilbuddet har en bredt sammensat kompetenceprofil, som imødekommer de
varierede behov, samt individuelt tilrettelagt samarbejde med eksterne sundhedsydelser.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Det vægtes, at medarbejderne har
kendskab til procedurer og retningslinjer, samt at værdigrundlaget og den pædagogiske tilgang understøtter at magtanvendelser forebygges.
Tilbuddet registrer alle "nærvedsoplevelser", som drøftes på teammøder i forhold til læring af praksis. 

Magtperspektiver og den relationelle indsats er et fast punkt for de faglige drøftelser på møder, hvor der ligeledes er fagligt fokus på sprog, hvilket
bl.a. medvirker til at indsatser er formuleret som samarbejde og hvor der er tovholdere.

Der samarbejdes med borgerne med udgangspunkt i individuelle tryghedsaftaler, som tilbydes til borgerne i forhold medarbejdernes ageren, hvis
borgerne i perioder har det særligt vanskeligt. Dette bedømmes at afspejle tilbuddets overordnede tilgang til samarbejdet, som socialtilsynet
ligeledes lægger til grund for, at magtanvendelser forebygges.

Show less

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
I bedømmelsen indgår at tilbuddets faglige indsats, værdigrundlag og fokus på samarbejde og ejerskab for borgerne, medvirker til at
magtanvendelser forebygges. Ligeledes er der kontinuerlig refleksion og læring af aktuelle situationer med uro eller utrygheder, som registreres.
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet har en høj grad af faglig refleksion på magt i sproget og i relationen, som der er kontinuerlige
faglige drøftelser omkring.

I tilbuddet reflekteres der relevant i henhold til de nyere retningslinjer af jan. 2020 og tilbuddets faglige afsæt i henhold til om beboergruppen er
omfattet af målgruppen for magtanvendelser. det bedømmes at tilbuddet reflekterer relevant over, at med den bredde der i praksis kan være i
beboergruppen, så vil der være nogle borgerne  som er omfattet af magtanvendelsesregler og andre der ikke er.

I tilbuddet er der ligeledes fokus på konstruktionen efter ABL § 105, som er en tydelig refleksion i den faglige indsats, hvilket medvirker til, at der
ikke foretages magtanvendelser.

Show less

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  5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har viden om håndtering af magtanvendelser og indberetning og proces herfor. Der er ikke indberettet magtanvendelser fra tilbuddet,
men det er et omdrejningspunkt for de faglige drøftelser kontinuerligt, hvor der er fokus på læringsperspektiv og forbedring. Socialtilsynet
konstaterer at borgerne også er deltagende i opfølgning på eventuelle konflikter, hvor Åben Dialog medvirker til at sætte rammen for opfølgning.

 

Show less
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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
Det er fortsat socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet forebygger overgreb. Det vægtes, at der er faste procedurer for indberetning, samt at
tilbuddets faglige afsæt og værdier er sammenhængende og medvirker til at forebygge overgreb.

Der tilbydes at lave individuelle tryghedsaftaler sammen med borgerne, hvor det laves aftaler om ageren hvis der er afvigelser i kontakten eller
perioder hvor borgerne har det særligt vanskeligt. Dette er nedskrevet i dokumentationen, og borgerne medvirker til at nedskrive aftaler og
løbende evaluere dem.
På baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg, vurderer socialtilsynet at der i tilbuddet kun i meget begrænset omfang er uro og borgerne fortæller at
der generelt ikke er uro i tilbuddet, men at der selvfølgelig kan opstå situationer når man bor sammen og hvor de oplever at medarbejderne følger
op kompetent og med positive resultater.

Socialtilsynet har i bedømmelsen ligeledes inddraget, at der er en aktiv forholden sig til at støtte borgerne i at navigere trygt på sociale medier, med
udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte.

Show less

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet arbejder forebyggende med udgangspunkt i individuelle aftaler lavet sammen med alle borgere, hvor der er tydelige aftaler om
samarbejde, hvis borgerne har det særligt dårligt og i forhold til manglende kontakt. Socialtilsynet har i bedømmelsen inddraget, at det tydeligt
kommer til udtrykt at aftalerne har udgangspunkt i borgernes ophold i egne boliger og i henhold til tilbuddets værdimæssige og faglige platform.

På baggrund af udsagn fra de mødte borgere ved tilsynsbesøget, er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet indsats i høj grad understøtter at der
ikke forekommer vold og overgreb i tilbuddet.
Borgerne fortæller, at der er en god tillid og tryghed i huset, så man ikke behøver at frygte overgreb.
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Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Tema Organisation og Ledelse har ikke været i særligt fokus ved tilsynet i 2022. Temaet er kun behandlet i den ny indikator 9.d. Resterende dele af
temaet er overført fra tidligere tilsyn og er stadig gældende for kvalitetsbedømmelsen.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet opretholder en stabil drift og ledelsen har relevante kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at der er en
stærk sammenhængskraft i den ledelsesstil, der er i tilbuddet og den indsats man møder borgerne med. 

Tilbuddet navgerer i forskellige ydelser og det er socialtilsynets vurdering, at der er gennemsigtighed i de enkelte borgeres ydelse og at støttebehov
og resurser balancerer. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets organisering og samarbejde med handle- og betalingskommuner i forhold til
borgernes støttebehov og indsats, medvirker til en høj grad af fleksibilitet og tilpasning af indsats i henhold til aktuelle behov for støtte.

Tilbuddets borgerrettede indsats er organiseret i "relationscirkler" hvor borgerne selv peger på medarbejdere og kompetencer i henhold til deres
støttebehov og mål for indsatsen, og som  understøtter en tværfaglig indsats på tværs af teamet. Det er socialtilsynets vurdering, at organiseringen
er sammenhængende med tilbuddets faglige afsæt i Åben Dialog, ligesom dette medvirker til at sikre, en høj grad af borger inddragelse og fælles
ejerskab for de borgerrettede indsatser. 

Der er en tydelig sammenhæng i tilbuddets daglige drift i henhold til værdigrundlag og faglige tilgange, som afspejles i alle facetter af tilbuddet. Der
er kontinuerlig supervision, hvor både borgere og pårørende kan inviteres ind, når det er meningsgivende, hvilket afspejler sammenhængskraften i
tilbuddets udmeldte værdier og tilgang og tilbuddets daglige drift.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet  tydeligt forholder sig til egen konstruktion, hvor borgerne bor med lejekontrakter, hvilket afspejles i
organisering af samarbejdet mellem tilbud og borger. Ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at ledelsen har fokus på en grundig visitation,
således at målgruppe i henhold til godkendelse og tilbuddets konstruktion sikres bedst muligt.

Sygefravær og personalegennemstrømning er ikke større end sammenlignelige arbejdspladser.

Show less

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets ledelse samlet set har relevante grund- og efteruddannelser til at lede tilbuddet fagligt kompetent.
Endvidere fremgår det af interviews med både medarbejdere og borgere, at der er en rød tråd mellem den ledelsesstil, leder ønsker at praktisere,
og den ledelsesstil medarbejdere og borgere oplever. Tilbudsleder er i gang med narrativ supervisor uddannelse og udtrykker ved tilsynsbesøget,
at denne uddannelse understøtter tilbuddets sigte på den borgerrettede indsats og de værdier tilbuddet arbejder med afsæt i; hvor det
altovervejende fokus er inddragelse af borgerne, fælles ejerskab og en høj grad af individuel feedback og tilpasning af indsatser.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets ledelse understøtter tilbuddet fokus på de borgerrettede indsatser understøtter at tilbuddet har fokus på en
stabil drift og udvikling, som er sammenhængende med faglige profil. Det er socialtilsynets bedømmelse, at ledelsen sikrer, at alle medarbejdere
introduceres og oplæres i tilbuddets faglige referenceramme og metodekatalog.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
På baggrund af interview med medarbejdere og borgere, så er det fortsat socialtilsynets bedømmelse, at der er en klar sammenhæng mellem
ledelsesstil, og den måde borgerne og medarbejderne beskriver, at den udmønter sig på. Endvidere bedømmes indikatoren på baggrund af
tidligere fremsendt materiale, hvor det fremgår, at daglig leder har gennemgået lederuddannelser og har de faglige  grunduddannelser og
kompetencer til at lede tilbuddet. Bedømmelsen understøttes ligeledes af, at tilbudsleder er ved at færdiggøre uddannelse i narrativ supervision,
således at ledelse praktiseres i sammenhæng med den borgerrettede indsats og de værdier der lægges til grund.

Show less

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
Der er supervision ved ekstern supervisor og borgerne kan inviteres med til supervision, hvilket understøttes af borgernes udsagn ved tidligere
tilsynsbesøg. Tilbuddet har en mødestruktur, hvor der er faglig sparring i mindre teams, som løftes til hele personalegruppens teammøder og
understøtter, at der er tydelighed omkring fagligt vurderede indsatsområder i tilbuddet, hvilket også dokumenteres i borgernes planer.

Show less

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 bedømmer i meget høj grad, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Siden tilsynsprocessen i 2020 har man organiseret de
borgerrettede indsatser, så samarbejdet mellem borger og tilbud pågår i "cirkler". Det betyder i praksis at borgerne involveres i at udpege grupper
af medarbejdere, som bedst muligt understøtter indsatsen frem mod de respektive mål borgeren har sat for opholdet. Det er inddraget i
socialtilsynets bedømmelse, at det ligeledes sikre en høj grad af sparring og refleksion, som også hvilker på en feedback kultur hvor borgerne
inddrages, således at indsats tilpasses aktuelle behov for støtte. Det er ligeledes socialtilsynets bedømmelse, at organisering af indsatserne
medvirker til, at der er et bredt kendskab til de individuelle indsatser og aftaler, som herigennem understøtter af fravær i form af eksempelvis
sygdom og ferier ikke påvirker indsatsen for borgerne.

Dronninggårds Alle har gennem det seneste år haft ansat en "faglig koordinator", som understøtter det faglige sigte og organisering af indsatsen.
Det er socialtilsynets bedømmelse, at funktionen medvirker til at sikre en sammenhængskraft mellem tilbuddets værdier, faglige indsats i henhold
til konstruktionen, samt at organiseringen af de borgerrettede indsatser understøtter tilbuddets faglige afsæt i ÅD og DAT. 
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Til grund for bedømmelsen ligger, at borgere enstemmigt giver udtryk for, at have tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
Der er samstemmende udsagn fra både leder, medarbejdere og borgere om, at de borgerrettede indsatser er individuelt tilpasset i henhold til
behov og støtte.

Bedømmelsen understøttes af, at socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering af de borgerrettede indsatser på tværs af flere personaler,
medvirker til at borgerne har den nødvendige kontakt til relevante personaler og her igennem understøttes frem mod deres mål og ønsker. Det er
ligeledes socialtilsynets bedømmelse af indikatoren, at i kraft af at medarbejdernes individuelle kompetencer sættes i spil rettet borgerens
individuelle mål, efter aftale med borgeren, så understøttes det at relevante kompetencer sættes i spil i henhold til de enkelte mål og indsatser.

Tilbuddet navigerer på tværs af 4 ydelser, hvilket der er et smidigt samarbejde med visiterende kommune om. Ved tilsynsbesøget gives der
eksempler fra praksis, hvor der afdækkes yderligere behov hos borgere, hvor indsatsen hurtigt har kunnet tilpasses det aktuelle behov.

 

Show less

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b

Til grund for bedømmelsen ligger, at personalegennemstrømningen i følge indberetninger på Tilbudsportalen, årsrapport 2020, angivet til 0% . Ved
tilsynsprocessen i 2021 orienterer ledelsen, at der ikke har været udskiftning det seneste år og det er på baggrund af særligt borgerudsagn,
socialtilsynets vurdering, at gennemstrømning aktuelt ikke har indflydelse på den borgerrettede indsats.

 

Show less

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Oplysninger om sygefravær på Tilbudsportalen er nøgletal fra årsrapport 2020. Sygefravær er oplyst til 7 dage  månedslønnet. I interview med
ledelse orienteres der om, at der aktuelt kun begrænset er sygefravær og socialtilsynet vurderer på baggrund af borgernes udsagn, at sygefravær
ikke påvirker de borgerrettede indsatser.
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Indikator 9.d

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk
pædagogisk indsats.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.d
Det vægtes i bedømmelsen, at leder udtaler, at der kun i begrænset omfang anvendes vikarer. Tilbuddet har faste vikarer, som alle får introduktion
til tilbuddets målgruppe og faglige referenceramme m.m.

Vikarer anvendes typisk ved kursus aktiviteter for faste medarbejdere og under større ferieperioder.

Leder orienterer om, at det tilstræbes at det er faguddannede vikarer.
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere, herunder ikkefastansatte 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, herunder ikkefastansatte medarbejdere,
møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har de kompetencer, erfaring og viden, der er nødvendige i forhold til at arbejde
udviklende med tilbuddets målgruppe. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, hvilket medvirker til at kompetencefelter møder den
bredde, der kan være i borgernes støttebehov og ønsker til indsats.

Tilbuddet har primo 2021 implementeret ny organisering af indsatsen, således at borgerne deltager i, at pege på de relevante kompetencer og
medarbejdere, som de ønsker skal støtte dem i henhold til deres respektive mål. Denne organisering vurderer socialtilsynet medvirker til, at
borgerne i meget høj grad møder relevante kompetencer.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet fortsat har fokus på kompetenceudvikling via styrkelse af ÅD og DAT, som alle medarbejdere introduceres
til, enten i form af temadage eller uddannelser.

Show less

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddets medarbejdere vurderes samlet set at have relevante kompetencer til at imødekomme de enkelte
borgeres behov. Dette dels grundet tilbuddets arbejde med at sikre medarbejdernes kompetencer på tværs af faggrupper og hyppige deltagelse i
kompetencegivende temadage og kurser sammen med borgerne. Medarbejdernes kompetencer dækker bredt i henhold til deres faglige
baggrunde og understøtter tilbuddets sigte på mangfoldighed samtidig med, at tilbuddets metoder og værdier indtænkes i deres daglige arbejde
med borgerne. Socialtilsynet vurderer, at kompetenceudvikling sker med  sammenhængskraft til tilbuddets værdier og konstruktion, hvor
borgerne bor i egne lejemål.

 

Show less

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Alle medarbejdere har været på DAT-kursus eller genopfriskningskurser ift. DAT og  ligeledes
sikres der en kontinuerlig opfølgning på undervisning og refleksion i henhold til Åben Dialog som fremstår velimplementeret i tilbuddet.
Organiseringen af indsatser understøtter endvidere det metodiske afsæt og medvirker til at sikre, at de enkeltes kompetenceprofil sættes i spil
relateret til borgernes ønsker og mål. Medarbejdergruppen har forskellige faglige baggrunde, hvor majoriteten har social- eller sundhedsfaglige
uddannelser. Alle ansatte gennemgår introduktion til faglig reference ramme og målgruppe ved ansættelser og ledelsen redegør for, at det er et
bevidst valg med en flerfaglig medarbejdergruppe, så man bedst muligt kan imødekomme behovene hos målgruppen og den forskellighed der kan
være repræsenteret.

Der redegøres på besøget for, at relationen til borgerne går forud for andre metodetilgange, og tværfagligheden medvirker til at sikre
mangfoldighed og dermed sikre, at tilbuddet kan rumme en vis spredning i målgruppens livshistorier i tilbuddets konstruktion. Samtidig vurderer
socialtilsynet, at tilbuddets værdigrundlag og fokus på borgerinddragelse er gennemgående for tilbuddet.
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Til grund for bedømmelsen vægtes, at tilbuddets organisering af indsatser i meget høj grad understøtter, at borgerne har ejerskab for indsatsen og
at relevante medarbejderkompetencer sættes i spil i relation til de respektive mål, borgerne har sat sig for opholdet.

I bedømmelsen vægtes særligt borgernes udsagn, hvor de fortæller, at de møder et relevant, professionel og respektfuld samarbejde med
personalet, som understøtter deres trivsel og progression.

Socialtilsynet konstaterer endvidere, at der er en hyppig og systematisk faglig refleksion, så tilbuddet fleksibelt kan tilpasse indsatsen til den
enkeltes behov.
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Vurdering 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.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes trivsel og udvikling.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets faglige og metodiske referenceramme understøtter tilbuddets konstruktion, hvor borgerne bor i
egne leje-lejligheder. Herfor vurderer socialtilsynet at boligerne er borgernes hjem med lejers rettigheder og forpligtigelser, hvilket borgerne
udtrykker, betyder at de selv bestemmer og kan have det privatliv de ønsker.

Socialtilsynet vurderer at der ved visitation til tilbuddet er gensidig forventningsafstemning i forhold til, at man bor der fordi man har brug for
støtten, men også at borgerne i henhold til deres lejekontrakt selv skal ville fraflytte tilbuddet, hvis dette er aktuelt.

Show less

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 14
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Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer, opfylder borgernes behov, når det gælder muligheden for at udvikle sig selvstændigt og have
et privatliv. Det vægtes at borgerne fremhæver netop deres selvstændighed og privatliv i kraft af lejeboligerne, samt at den faglige indsats har
afsæt i at samarbejdet er på en platform, hvor borgerne bor i egne leje-lejligheder.

Socialtilsynet vurderer, at borgernes opholdstider er varierende og ved tidligere tilsyn har ledelsen udtalt, at konstruktionen for botilbuddet
betyder en mangfoldighed i beboergruppen, hvor nogle betragter opholdet som et skridt frem mod en egen bolig væk fra botilbudslignende
konstruktion og hvor andre borgere ved tidligere tilsyn har omtalt opholdet som "at være kommet hjem". Socialtilsynet vurderer, at dette også
afspejler beboergruppens spredning i forhold til alder og livssituation, som understøttes at tilbuddets varierede ydelseskatalog.

Borgerne har både ved dette tilsyn og ved tidligere tilsyn fortalt at de i meget høj grad trives i boligerne.

Show less

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne ved både dette og tidligere tilsyn fortæller, at de trives i lejlighederne og muligheden for at benytte
fællesfaciliteter. Det fremhæves af borgerne, at lejlighederne giver mulighed for privatliv i det omfang man ønsker. Både borgere, medarbejdere og
ledelse fortæller at borgernes ophold i lejlighederne respekteres i henhold til at der er deres boliger. 

Show less
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne udtrykker stor tilfredshed med de fysiske rammer og den grad af privatliv, boligerne giver -
herunder mulighed for at få besøg.  Under refleksionsøvelsen fortæller borgerne at nogle i tilbuddet i høj grad anvender de fællesskabsmuligheder
der er og andre ikke i samme omfang, fordi de er forskellige. Borgerne beskriver også, at de selv gennem årene har ændret på, hvordan de
anvender tilbuddets muligheder i de fysiske rammer, fordi de har oplevet en positiv udvikling og kan anvende andre muligheder eksternt fra
tilbuddet.

Boligerne er rummelige og velindrettede og fremstår til at imødekomme den enkeltes behov. Fællesarealerne er rummelige og lyse, og der er
etableret aktivitetsfaciliteter, som borgerne medvirker til at indrette og selvstændigt kan benytte, når de har lyst.

Show less

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
I bedømmelsen er der lagt vægt på borgernes beskrivelser af, hvordan de oplever at have privatliv og kunne invitere gæster, når det passer dem.

Borgerne fortæller ved tilsynet at de selv står for møblering og indretning af deres lejligheder. 

Der lægges endvidere til grund, at borgerne selv har kontakt med boligselskabet i forhold eventuelle reparationer i lejlighederne og her ud over er
med i ejendomsbestyrelsen, hvilket socialtilsynet vurderer er sammenhængende med borgernes lejemæssige relation til boligselskabet.

 

Socialtilsynet er opmærksom på, at borgerne under refleksionsøvelsen refererer til, at de ved indstilling til tilbuddet får information om, at det er
midlertidigt de har ophold der. Socialtilsynet anerkender at der i dialog mellem borgere og tilbud ved indflytning er opmærksomhed på, at man
bor der, grundet den støtte der er og at man sigter frem mod sin recovery og rehabilitering, men at opfattelsen af, at opholdet er midlertidigt kan
have indflydelse på oplevelsen af at det er ens hjem.

Show less
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Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe. 

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2022 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2020. Socialtilsynet har
endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

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

Socialtilsynet har  godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold: 
*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

 

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

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

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2020 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år. Det konstateres dog at tilbuddet i 2020 havde en væsentlig større omsætning end hvad der var budgetteret med, hvilket kan bero på tilbuddets
varierede ydelser og hvilket tilbuddets driftskommune har redegjort for.

Show less

Økonomi 1
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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 2022, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

På baggrund af tilsynsbesøgene gennem de senere år, er det ligeledes socialtilsynets vurdering at tilbuddet har en høj belægningsprocent.
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Økonomi 2
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Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, 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. 

Den faglige kvalitet vurderes høj. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til
målgruppen. Bedømmelsen understøttes af, at borgerne oplever at modtage en relevant støtte frem mod deres mål og at tilbuddet har en
gennemsigtighed og fleksibel tilpasning af de borgerrettede indsatser på tværs af ydelser. Ledelsen orienterer om, at ydelserne kan imødekommes
af personaleresursen og at ledelsen har opmærksomhed på den samlede ydelse når der er visitation til tilbuddet, således at det sikres at man kan
opretholde de respektive indsatser og ydelser i henhold til bestilling. Socialtilsynet konstaterer, at ydelsespakke fremgår af de kommunale
bestillinger.
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Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapport for 2020 har en intern sammenhæng. Socialtilsynet konstaterer at tilbuddet realiserede en
væsentlig større omsætning i 2020 end det forventede. Dette har Socialtilsynet har bedt om uddybende oplysninger omkring også i forhold til at
man i 2022 budgetterer med en tilsvarende omsætning som i de tidligere år, trods en større realiseret omsætning. Tilbuddets driftskommune har
orienteret socialtilsynet om, at budget 2022 er retvisende for den forventede omsætning.
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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.
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Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Kompetence og anciennitetsoversigt
Godkendelsesbrev
Pædagogiske planer
Tilbudsportalen
Dokumentation
Opgørelse af sygefravær
Tidligere tilsynsrapport
Høringssvar
Borgeroversigt
Budget
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Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Ved tilsynet blev der lavet refleksionsøvelse med deltagelse af borgere, medarbejdere og ledelse. Her ud over interview og samtale med de
respektive kilder.
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Observationskilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Samspil mellem borgere, medarbejdere og ledelse, samt fysiske rammer.
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