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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 Boligerne Birkerød Parkvej 18

Hovedadresse Birkerød Parkvej 18
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf.: 72683379
E-mail: alvi@rudersdal.dk
Hjemmeside: https://www.rudersdal.dk/indhold/boligerne-sophie-magdelenes-vej-4

Tilbudsleder Allan Steen Vilhelmsen

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt 8

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

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Jakob Kaspar Hansen
Lisbeth Harre

Tilsynsbesøg 08-02-2022 10:00, Anmeldt, Boligerne Birkerød Parkvej 18

Afdeling 
 Målgrupper

Pladser
i alt 


Afdelinger 


Boligerne
Birkerød
Parkvej 18

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

8 Midlertidigt
botilbud, § 107
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Basisinformation (Afdelinger)
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Tilsynsrapporten er skrevet på baggrund af et anmeldt  tilsynsbesøg d. 8. februar, hvor borgere, medarbejdere og ledelse er interviewet.

Ved tilsynsbesøget har der været fokus på temaerne:

Tema 1: Uddannelse og Beskæftigelse

Tema 2: Selvstændighed og Relationer

Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater

Tema 4: Sundhed og trivsel

Tema 5: Organisation og Ledelse

Tema 6: Kompetencer

På baggrund af tilsynsbesøget, er det socialtilsynets vurdering, at det samlede tilbud lever op til standarderne i kvalitetsmodellen og lov om
Socialtilsyn. 

Tilbuddet arbejder med afsæt i en bredt formuleret målgruppe i alderen 18-30 år, hvilket løbende har været drøftet med tilbuddet. Det er
socialtilsynets vurdering, at tilbuddet afgrænser målgruppen og ved visitation og målgruppe vurdering, forholder sig til, at bestilling og indsatsmål
skal være sammenhængende med tilbuddets faglige indsats inden for SEL § 107 med fokus på pædagogisk udredning af borgernes situation og
funktionsniveau og her igennem fokus på et midlertidigt ophold i tilbuddet. 

Det er socialtilsynets vurdering, at bredden i målgruppen fordrer, at tilbuddet som udgangspunkt har en stor bredde i viden omkring borgernes
mentale og fysiske sundhed, i henhold til at kunne levere en aktuel støtte og indsats, samt udmønte sin faglige funktion. Tilbuddet har på
Tilbudsportalen formuleret den faglige indsats som en del af målgruppe beskrivelsen, hvilket socialtilsynet vurderer er aktuelt. Samtidig vurderer
socialtilsynet at tilbuddet med rette kan gennemgå oplysninger om målgruppens diagnoser og udfordringer, i henhold til om det er retvisende for
den aktuelle viden og kompetence profil. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en borger uden for den godkendte målgruppe,
hvor der er redegjort for plan og indsats under tilsynsbesøget.

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne trives i opholdet, hvilket også er influeret af et større fagligt fokus på fællesskabet, hvilket borgerne
oplyser medvirker til at skabe tryghed. Borgerne er med til at bestemme i dagligdagen, via husmøder og har indflydelse på egen indsats og
inddrages i evaluering af denne.

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppen har relevante kompetencer både i henhold til uddannelse og erfaring, samt reflekterer
relevant over daglig praksis og faglige referenceramme og faglige målsætning.

På grund af  situationen omkring covid-19 har planer for kompetenceudvikling været påvirket og socialtilsynet er orienteret om, at der fremadrettet
er fokus på kompetenceudvikling i Dialektisk adfærdsterapi (DAT) og mentaliseringsbaseret pædagogik. 

Tilbuddet har en høj belægningsprocent og en stabil drift. Resurserammen i tilbuddet er begrænset, hvilket indgår i visitationsbetragtningen til
tilbuddet, således at  intensiteten i indsatsen så vidt muligt er afstemt med et moderat støttebehov. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har et højt
flow, hvor de fleste borgere udflytter til egen bolig med mindre omfang af støtte. 

Tilbudsleder har også ledelse med andre indsatser i kommunen, og er således ikke til stede dagligt. Socialtilsynet vurderer, at hvis der er behov for
en øget ledelsesmæssig  tilstedeværelse, så imødekommes dette. Tilbudsleder har relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring og
understøtter praksis og har ansvar for den faglige udvikling. Tilbuddet har ud over ledelsen en faglig koordinator ti timer ugentligt, med fokus på at
understøtte dokumentation og systematik sammen med leder. Socialtilsynet påpeger at ledelsen skal sikre, at Tilbudsportalen er retvisende i forhold
til de krævede oplysninger og indsendelser af økonomiske oplysninger. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det driftsorienterede tilsyn 2022 har haft særligt fokus på Temaerne: Uddannelse og beskæftigelse; Selvstændighed og relationer; Målgruppe,
metoder og resultater; Sundhed og Trivsel; Organisation og Ledelse; Kompetencer.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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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.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med udgangspunkt i mål, der er opstillet for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og
forudsætninger, støtter borgerne relevant frem mod uddannelse og beskæftigelse. Uddannelse og beskæftigelse er ligeledes et fokusområde i
tilbuddets pædagogiske udredning og faglige funktion. Ved det aktuelle besøg er alle indskrevne borgere i gang med uddannelse, arbejde, eller
tilknyttet jobcenterindsats og socialtilsynet vurderer at tilbuddet samarbejder med relevante aktører i henhold til den enkeltes behov for støtte. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

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

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

Indikator 1.a

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
Til grund for bedømmelsen lægges stikprøver i den borgerrettede dokumentation. Uddannelse og beskæftigelse fremgår som indsatsmål i
bestilling, hvor de navigeres ud i, hvad målet omhandler i praksis, som konkretiserer nære mål og samarbejdet omkring det, henledt til de
respektive indsatsmål omhandlende uddannelse og beskæftigelse. 

Ligeledes dokumenterer tilbuddet i sin faglige funktion i uddannelse og beskæftigelse som et fast fokusområde, hvor borgernes muligheder og
kompetencer for mestring af aktiviteter rettet dette beskrives og kontinuerligt følges op.

Indikator 1.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Det vægtes i bedømmelsen, at det af dokumentation fremgår at 7 ud af 8 borgere er i uddannelse, beskæftigelse eller aktiviteter rettet dette fast
ugentligt. Ligeledes vægtes det at, hvor der ikke er decideret aktivitet, er der formaliseret samarbejde med jobcenteret, hvor der er faste aktiviteter
i henhold til møder og afklaring med mentor, tilkøbt via jobcenteret.
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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.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgerne i forhold til at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv i overensstemmelse
med egne ønsker og behov, hvilket også er indsatsmål, som er afspejlet i den kommunale bestilling. 

Socialtilsynet vurderer at de fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes selvstændighed og deltagelse i fællesskabet. Boligerne som
stilles til rådighed under opholdet er to-rums lejligheder, med mulighed for gæster og fællesarealerne er velindrettet til fællesskabs aktiviteter i
tilbuddet.

Siden sidste tilsyn, har tilbuddet iværksat faste dage med fællesskaber og aktiviteter, ud over det månedlige husmøde. Det er på baggrund af
samstemmende udsagn, socialtilsynets vurdering, at det medvirker til en større grad kendskab til hinanden og trivsel hos borgerne og ligeledes
understøtter tilbuddet faglige indsats rettet pædagogisk udredning. 

 

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

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet qua sit faglige fokus på pædagogisk udredning, afdækker og har fokus på borgernes kompetencer for at
indgå i sociale relationer og deres selvstændige varetagelse af dagligdagen.

Ved tilsynet i 2021 blev der stillet udviklingspunkt om, at tilbuddet skulle overveje, om facilitering af fællesskaber, kunne understøtte den faglige
indsats og tilbuddets faglige fokus. Ligeledes var der borgere som i 2021 fortalte, at det tog tid at vænne sig til opholdet og selvstændigt søge
beboerfællesskabet, i den første periode man boede i tilbuddet. Tilbuddet har både forud for tilsynet og i interview med ledelse og medarbejdere
orienteret om, at de har haft fokus på understøtte fællesskabet og facilitere dette og løbende evaluere på effekten af dette. På baggrund af
medarbejdere og ledelsens udsagn, vurderer socialtilsynet at det medvirker til at afdække borgernes kompetencer for deltagelse i det sociale og
samspillet med andre. Ligeledes vægter socialtilsynet borgernes udsagn, i forhold til at det har positiv betydning for deres trivsel i tilbuddet, også
udmøntes i at venskaber etableres i højere grad.  På baggrund af dette slettes udviklingspunktet.

Selvstændighed og sociale relationer er typisk et gennemgående tema i den kommunale bestilling og indsatsmål, som der både er mål i forhold til
udredning af funktion af - og mål relateret til udvikling af kompetencer.
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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
Der udarbejdes konkrete individuelle mål vedr. sociale kompetencer, som der i samarbejde mellem borger og kontaktperson kontinuerligt følges
op på, hvis dette er en del af bestilling og indsatsmål.

Det vægtes ligeledes i bedømmelsen at det er et fast fokusområde i tilbuddets pædagogiske udredning, hvor borgernes udvikling af sociale
kompetencer og selvstændighed løbende evalueres og beskrives.

Socialtilsynet bemærker, at ud over den udredende pædagogiske funktion og indsatsmål relateret til dette, da er borgernes indsatsmål i bestilling,
overordnet set, formuleret i henhold til større selvstændig varetagelse af fokus i indsatsmål.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Til grund for bedømmelsen lægges borgernes udsagn i interviews, samt modtagne dokumentation. Borgerne er deltagende i civilsamfundet, både i
kraft af deres uddannelse og beskæftigelse, samt fritidsaktiviteter og private netværk.

Ligeledes lægges det til grund at medarbejdere under tilsynet fortæller om aktiviteter og gåture i lokalmiljøet, som foregår på ugentlig basis og,
hvor borgerne kan få støtte til at få tryghed til selvstændigt at kunne anvende civilsamfundets muligheder. Dette enten som fællesskab, eller i
forhold til individuelt tilrettelagt indsats.

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
Borgerne i tilbuddet har kontakt til pårørende og egne netværk med udgangspunkt i egne ønsker og behov og støttes hertil i det omfang som de
har brug for. Til grund for bedømmelsen lægges særligt borgernes udsagn og den gennemgåede dokumentation.

Ligeledes lægges til grund, at borgerne under tilsynet fortæller, at de kan have gæster som de har lyst til, samt at boligerne, foruden indgang via
fællesarealer, også har egen indgang.
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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 at Boligerne Birkerød Parkvej 18, arbejder med udgangspunkt i en bredt formuleret målgruppe på tværs af en række
diagnoser. Socialtilsynet vurderer også at tilbuddet siden 2021 har formuleret en afgrænsning, som er i henhold til tilbuddets formulerede faglige
indsats, som mønter sig på en pædagogisk udredning af borgernes funktionsniveau og anbefaling til den fortsatte støtte, hvilket socialtilsynet
vurderer er i henhold til bestillinger fra visiterende kommune. Målgruppen afgrænses endvidere i henhold til, at der ikke indskrives borgere med
ubehandlet misbrug og ej heller borgere med udadreagerende adfærd, samt at borgerne skal kunne bo i tilbuddet med den normering der er. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at bredden i den formulerede målgruppes diagnoser fordrer, at tilbuddet kontinuerligt sikrer sig den nødvendige
viden i forhold til de respektive diagnoser, i forhold til det faglige og metodiske afsæt i praksis.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets faglige indsats har udgangspunkt i den kommunale bestilling og indsatsmål. Der er systematisk
opfølgning på både indsatsmål og praksisnære delmål sammen med borgerne, hvor handling og faglig tilgang er formuleret i dokumentationen.
Tilbuddet har ligeledes udarbejdet et fagligt redskab, hvor der er faste fokusområder der systematisk er opfølgning på, som en del at tilbuddets
pædagogiske udredning. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet fortsætter processen med at evaluere på, hvordan dokumentationsværktøjerne bedst
muligt fungerer sammenhængende og understøtter den pædagogiske praksis.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse er aktiv i visitationsprocessen og sikrer en tydelig forventningsafstemning forud for
indskrivning i tilbuddet.

Det er socialtilsynets vurdering, at ud over den pædagogiske udredning, som bla. beskriver ADL funktion, så oplever borgerne positive resultater. 

Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet bor en borger som falder uden for den godkendte målgruppe, hvilket der er redegjort for i forhold til
samarbejde med borger og handlekommune i forhold til fremadrettet ageren. Samtidig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har ydet en
indsats i henhold til den faglige funktion og har medvirket til at beskrive fremadrettet støttebehov.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et velfungerende samarbejde med visiterende kommune, hvor det ved tilsynsbesøget for alle
borgere er beliggenhedskommunen som er handlemyndighed.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder frem mod en systematik i sammenhæng mellem dokumentationsværktøjer og en systematik i
kadence for opfølgning/evaluering for delmål, pædagogisk udredningsskema og status til handlekommune.

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet stiller opmærksomhedspunkt om, at tilbuddet skal sikre at borgere visiteres til tilbuddet i henhold til den godkendte målgruppe.
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Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet siden tilsynet i 2021 har tydeliggjort målgruppen i henhold til tilbuddets faglige indsats møntet på
pædagogisk udredning. Tilbuddet formulerer på Tilbudsportalen blandt andet, at:

Boligerne Birkerød Parkvej 18 er et midlertidigt botilbud med fokus på psykosocial rehabilitering for unge mellem 18-30 år, der har brug for vurdering af
behov for fremtidig støtte og som i i en periode af deres liv vil profitere af psykosociale rehabilitering og botræning.
Målgruppen er således:
-Borgere, der har brug for at få udarbejdet en pædagogisk udredning af det fremtidige behov for støtte eller botilbud
-Borgere, der har brug for et botræningsforløb, som skal give de nødvendige kompetencer til at mestre en selvstændig tilværelse i egen bolig.
-Borgere uden aktivt ubehandlet misbrug eller udadreagerende adfærd

Som beskrevet i temavurdering, da oplyses der aktuelt på Tilbudsportalen en række diagnoser og forhold for målgruppen, som socialitilsynet
vurderer har en stor bredde. Det er aftalt med tilbuddet, at vi indgår i dialog omkring tilpasning af målgruppeformulering, således at denne står så
retvisende som muligt. 

Socialtilsynet anerkender ydermere, at tilbuddets ledelse og medarbejdere kan redegøre for at målgruppens bredde også er møntet på, at de
henvender sig til unge mennesker, hvor der er behov for en pædagogisk udredning, eller afklaring, af borgerens kompetencer, selvstændighed i
forhold til ADL opgaver og etablering af samarbejdsnetværk og, at der derfor er en årsag til at der er en bredde i forhold til diagnoser jf.
Tilbudsportalens begrebsstruktur for funktionsnedsættelser og sociale forhold. 

Samtidig vurderes det fortsat, at bredden som før nævnt fordrer, at tilbuddet skal sikre sig opdateret viden om diagnoser, metoder og faglige
tilgange og ligeledes, at der foretages en grundig visitation, hvilket er socialtilsynets vurdering at der pågår, men også i kraft af, at tilbuddet ikke er
døgndækket. 

Socialtilsynet konstaterer, at der er indskrevet borger som falder uden for den godkendte målgruppe. Tilbuddet er bestilt i henhold til den
pædagogiske udredende funktion. Tilbuddets ledelse og medarbejdere har redegjort for opholdet, samt det der er opnået og, at der er samarbejde
med visiterende kommune og borger i forhold til videre visitation. På baggrund af dette stilles der opmærksomhedspunkt i forhold til, at visitation
sker i henhold til godkendte målgruppe.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets dokumentation er fyldestgørende og til dels systematisk. Delmål, beskrivelse af faglig referenceramme og
handleanvisning har udgangspunkt i den kommunale bestilling og indsatsmål og der er kontinuerlig opfølgning på dette. Tilbuddet anvender
skabelon for den pædagogiske udredning hvor borgerne er medvirkende. Skabelonen indeholder faste fokusområder, som også kan gå ud over de
individuelle indsatsmål og understøtter bestillinger og indsatsmål, som omhandler en udredning af borgernes funktion og mestring, samt
udvikling. Som formuleret i udviklingspunkt, anbefaler socialtilsynet, at tilbuddet fortsætter med at systematiserer sammenhænge mellem
dokumentationsredskaber, så det bedst muligt understøtter den borgerrettede indsats.

Indikator 3.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddet har fokus på en rehabiliterende og recovery orienteret indsats med afsæt i en aktuel faglig referenceramme i henhold til at arbejde med
en ungegruppe i en midlertidig ramme. Tilbuddet angiver på Tilbudsportalen yderligere et fagligt afsæt i narrativ og anerkendende tilgang og jeg-
støttende og værdsættende samtale. Ved tilsynet orienterer leder om at der fremadrettet er fokus på implementering af DAT og mentalisering, som
en del af den faglige referenceramme. Det er socialtilsynets bedømmelse at Åben Dialog/dialogisk praksis er et værktøj som også er i anvendelse.
Det er socialtilsynets vurdering, at den samlede faglige referenceramme understøtter samarbejdsnetværk og den helhedsorienteret indsats for
borgerne. Ligeledes medvirker det til at borgerne er inddraget i egen indsats, samt inddrages i den pædagogiske udredning og formulering og
evaluering i de forskellige fokusområder.

Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet undersøger, hvor i den faglige referenceramme, at den pædagogiske udredning bedst muligt understøttes,
således at udredning og systematisk opfølgning og status er fagligt funderet og defineret.

Det vægtes endvidere i bedømmelsen at der er borger indskrevet som falder uden for tilbuddets målgruppe godkendelse, hvorfor det faglige og
metodiske afsæt potentielt udfordres og, hvor tilbuddet må tilpasse indsatsen.
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Indikator 3.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet arbejder med afsæt i borgernes indsatsmål og dokumenterer indsatsen i pædagogiske opholdsplaner. Borgerne er medvirkende i
formulering af delmål, aftaler for samarbejdet omkring disse og evaluering, og tilbuddet anvender dokumentationen i faglige drøftelser.

Indsatsmål fra visiterende kommune vedrørende pædagogisk udredning af borgernes situation, understøttes af tilbuddets
dokumentationsskabelon for udredningen, som orienterer sig i generelle fokusområder og ikke udmøntet af specifikke indsatsmål/delmål.  

Det vægtes endvidere, at tilbuddet kontinuerligt evaluerer de udarbejdede dokumentationsredskaber og socialtilsynet anbefaler, at det inddrages i
processen, at klargøre, hvad der er redskaber som "skal" anvendes som understøttende for den faglige indsats, således at denne udmøntes
ensartet og, hvilke redskaber som er "kan", som understøttelse af individuelle borgerrettede indsatser. Det anbefales ligeledes at tilbuddet
reflekterer over, hvordan samspillet mellem den støtte borgerne modtager, som beskrives i opholdsplan, indgår i samspil med
dokumentationsværktøjet for den pædagogiske udredning og tilbuddets vurdering af borgernes funktion og forhold. 

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
Socialtilsynet lægger til grund for bedømmelsen, at borgerne fortæller at de oplever en positiv udvikling og positive resultater.

Ligeledes konstaterer socialtilsynet, at der i stikprøver i dokumentation er bestilling og indsatsmål som konkret er møntet på pædagogisk
udredning, hvilket er en del af den faglige proces for opholdet. Samtidig ligger der et fagligt sigte på styrkelse af borgernes funktionsniveau under
opholdet og socialtilsynet konstaterer, at majoriteten af borgerne udflytter til egen bolig, med støtte.

Det vægtes, at der er sket en tydeligere forventningsafstemning mellem visiterende kommune, som er samme driftskommune som tilbuddets, i
henhold til, hvilken indsats der visiteres til og det er socialtilsynets anbefaling, at denne dialog fortsættes.

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
Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne fortæller, at de støttes i deres samarbejde med eksterne aktører. Dette fremgår også af stikprøver i
tilbuddets dokumentation. Støtte til borgernes møder med andre aktører, kan i praksis naturligt være påvirket af tilbuddets resurseramme, men
det er socialtilsynets vurdering, at det så vidt muligt prioriteres og handlinger og aftaler med borgerne fremgår af dokumentationen.

Det vægtes i bedømmelsen at der er sket et styrket samarbejde med handlemyndighed, men også at tilbuddet med fordel kan præcisere
godkendelsesramme, i kraft af, at der er visiteret en borger som falder uden for målgruppen. D
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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 borgerne trives i tilbuddet og oplever det som et trygt sted at bo. Det er socialtilsynets vurdering, at en højere grad af
fællesaktiviteter har haft positiv påvirkning på borgernes bo- og levemiljø og skabt et større samvær med hinanden i naboskabet/fællesskabet.

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne er medinddraget i beslutninger i fællesskabet via husmøder, og er medvirkende til at aftale
tilrettelæggelse af egen indsats og evaluering af denne, samt at opsætte mål for opholdet.

Tilbuddet støtter borgerne til at have samarbejde med eksterne sundhedsfaglige indsatser i henhold til den enkeltes behov, hvilket socialtilsynet
vurderer understøttes af tilbuddets tilgang omkring netværksorientering og inddragelse af relevante aktører.

Socialtilsynet vurderer fortsat at bredden i målgruppens diagnoser på Tilbudsportalen, betyder at tilbuddets samlede personalegruppe skal sikres
en opdateret viden omkring borgernes mentale og fysiske sundhed, hvilket også er nævnt i Tema Målgruppe, metoder og resultater. Socialtilsynet
vurderer ligeledes, at tilbuddet også skal tage med i betragtning, hvor stor en variation og bredde der kan rummes i tilbuddets beboerfællesskab,
således at fællesskabet fortsat er et aktiv for de individuelle indsatser og for borgernes trivsel.

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

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.
 
Det vægtes, at borgerne føler sig hørt, anerkendt og respekteret. Det understøttes endvidere, af borgernes aktive deltagelse i opsætning af mål for
opholdet og evaluering af indsatsen.
 
Der er også lagt vægt på, at borgerne bestemmer over deres dagligdag i egen lejlighed som stilles til rådighed under opholdet. Tilbuddet har et
fagligt fokus på, at borgerne skal inddrages i fælles beslutninger som en del af opholdet.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets husregler grundlæggende opfylder forventningerne til kollektive aftaler mellem voksne mennesker,
som bor i et fællesskab og at tilbuddet forholder sig aktivt til at tydeliggøre forholdende for opholdet ved indskrivningssamtaler.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne oplyser, at de i høj grad er inddraget i egen sag og føler sig hørt i hverdagen om både personlige
forhold og i forhold til opholdet på tilbuddet.

Det vægtes at borgerne fortæller at de bliver mødt respektfuldt som de voksne mennesker de er og at det respekteres at man bedre kan tale med
nogle personaler end andre.

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

Indikator 4.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at borgerne bestemmer over egen
hverdag ud fra ønsker og behov. Der er videre lagt vægt på, at der afholdes husmøde en gang om måneden og alle motiveres til deltagelse. Der er
yderligere lagt vægt på, at borgerne omtaler, at de oplever at have stor indflydelse på deres ophold og hverdag i tilbuddet og oplever at tilbuddet
respekterer deres individuelle ønsker og behov.

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

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har skærpet sit faglige fokus på, at borgernes trivsel også understøttes af en social berøringsflade i naboskabet,
som faciliteres struktureret, hvilket socialtilsynet vurderer har en positiv effekt på borgernes trivsel i bo- og levemiljøet.

Socialtilsynet vurderer at borgerne støtte til samarbejde med eksterne sundhedsydelser i det omfang de har behov for det og understøttes af
tilbuddets dialogiske praksis.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne udtrykker at de trives og er trygge i tilbuddet. Borgerne fortæller at man qua facilitering af
fællesskaber og aktiviteter lærer hinanden at kende, hvilket understøtter trivslen.

Både medarbejdere, borgere og ledelse fortæller, at borgerne trives i tilbuddet og at ved eventuel uro, som kan opstå i naboskaber, hvor der er
uenighed, da involveres personalet hurtigt.

 

Socialtilsynet vurderer, at eventuelle situationer omkring adfærd eller forbrug af rusmidler, som kan give utryghed og mindre trivsel for det
samlede fællesskab, reageres der på, i henhold til opfølgning på målgruppe vurdering.
 
Endelig lægges det til grund, at socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer, at stemningen i tilbuddet er tryg og rolig.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne kan beskrive, hvordan man fra tilbuddets side understøtter, at borgerne har adgang til
relevante sundhedsydelser i forhold til deres behov og forudsætninger. Det beskrives fint, hvordan den pædagogiske opgave både kan være at
undersøge den enkelte borgers resurser omkring fx lægebesøg og samtidigt sikre, at borgerne modtager relevant behandling.

Medarbejderne udtrykker et godt kendskab til eventuelle samarbejdspartnere i forhold til komorbide forhold, som kan inddrages i den
helhedsorienterede støtte til borgerne.

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet pædagogisk motiverer borgerne til sund kost og motion og, at der også opnås progression hos borgerne i
henhold til dette. Dette understøttes af borgernes udsagn og stikprøver i dokumentationen.
 
Borgerne fortæller, at de motiveres til at komme ud og gå og også støttes her til, hvilket man i tilbuddet bemærker er noget man fortsat har holdt
fast i oven på perioden hvor covid-19 påvirkede muligheder for at benytte civilsamfundets muligheder.

Socialtilsynet har tidligere i rapporten beskrevet en opmærksomhed på, at med bredden i diagnoser for tilbuddets målgruppe, da er det afgørende
at tilbuddet sikrer sig aktuel og opdateret viden omkring borgernes mentale og fysiske sundhed og metodiske tilgange. Socialtilsynet bemærker, at
tilbuddet konkret forholder sig til kerneopgaven som udgangspunkt for viden og socialtilsynet vurderer, at qua den aktuelle kompetence- og
erfaringsprofil betyder det, at der er viden omkring borgernes mentale og fysiske sundhed.

Til grund for bedømmelsen lægges yderligere, at der aktuelt er borger indskrevet, som vurderes at falde uden for tilbuddets vidensfelt og faglige og
metodiske afsæt for indsatsen, hvilket der er redegjort for.
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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
Tekst og bedømmelse i kriterium 6, samt underhørende indikatorer, bibeholdes fra tilsynet i 2021, da det fortsat er retvisende for kvaliteten.

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

 

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

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne kan beskrive, hvorledes
tilbuddets anerkendende tilgang omsættes til pædagogiske tiltag, som understøtter en kultur i tilbuddet om, at der ikke foretages
magtanvendelser. Medarbejderne reflekterer endvidere relevant over, hvordan borgernes selv- og medbestemmelse skal forstås og håndteres.
Borgerne fortæller at medarbejderne ikke lukker sig ind i boligen og at de respekterer borgerne. Det lægges endvidere til grund, at borgene udtaler,
at der ikke sker magtanvendelser i tilbuddet.

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
Medarbejderne giver udtryk for, at de er orienteret om reglerne for magtanvendelse samt, hvordan disse skal håndteres og dokumenteres.
Socialtilsynet har ikke modtaget indberetninger på magtanvendelse fra tilbuddet. Hvor tilbuddet ikke har haft magtanvendelser, så vurderer
socialtilsynet, at man i situationer, hvor man risikerer indgreb i selv- og medbestemmelsesretten i henhold til den pædagogiske indsats, eller i
omsorgs øjemed, da følger tilbuddet op på situationerne i forhold til deres indsats og relevant refleksion her af. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer på baggrund af udsagn fra medarbejdere og borgere, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at
tilbuddets generelle faglige tilgange understøtter at det ikke forekommer og at der er klare individuelle aftaler med borgerne omkring indgriben,
hvis de har en adfærd som fordrer det.

Det vægtes at borgerne fortæller at det er et trygt sted at bo.
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

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

Tilbuddet orienterer om, at der i visitationsprocessen er tydelig forventningsafstemning til opholdet og samarbejdet, samt et fokus på, at
målgruppen er borgere som kan bebo tilbuddet med den dækning der er og at målgruppen ikke omfatter borgere med udadreagerende adfærd.

Tilbuddet holder løbende trivselssamtaler med borgerne. 
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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.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en stabil drift og en stabil medarbejdergruppe. Tilbuddet oplyser en ydelse med et normeringstal på 15,25
timer pr. borger pr. uge og tilbuddet er ikke døgndækket. Socialtilsynet vurderer at ledelsen påser, at visitation til tilbuddet også sker i henhold til
dækningsgrad.

Tilbuddets leder har relevant uddannelse og erfaring og har også ledelse for andre indsatser i driftskommunen. Tilbudsleder er således ikke til
stede i tilbuddet dagligt. Der er ansat en faglig koordinator i tilbuddet 10 timer om ugen, som skal understøtte den faglige indsats og fortsat
udvikling af systematik for tilbuddets faglige indsats. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en høj belægningsgrad og den budgetterede belægningsprocent afspejler et fokus på midlertidighed og
flow i beboergruppen. Tilbuddets ledelse har godt fokus på, at tilbuddet skal samarbejde bredt med andre aktører og ligeledes har fokus på at
visitation til tilbuddet skal passe til tilbuddets faglige profil med pædagogisk udredning. 

Medarbejderne modtager relevant supervision, som afholdes med andet tilbud i samme kommune.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,8

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets leder, Allan Steen Vilhelmsen, har de nødvendige kompetencer og kendskab til målgruppen og tilbuddets
faglige indsats og faglige målsætning og understøtter dette.

Tilbuddets leder har et begrænset antal timer i tilbuddet og er således ikke dagligt til stede. Leder er til rådighed for kontakt og har personaleansvar
og fagligt ansvar for indsatsen. Der er ansat faglig koordinator i tilbuddet som understøtter og koordinere det faglige afsæt for det pædagogiske
personale, og herigennem skabe ensartet tilgang til indsats og faglige målsætning. Socialtilsynet er orienteret om, at der i foråret vil ske et skift i
ledelsen, således at faglig koordinator bliver ny tilbudsleder.

Endvidere understøttes tilbuddet af en overordnet organisation i Rudersdal Kommune i forhold til tilbuddets drift og udvikling. Daglig leder
modtager desuden supervision på ledelsesrollen.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

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

Både medarbejdere og borgere fortæller, at leder kan være mere til stede i perioder og også fast er en del af husmøder.

 

Socialtilsynet lægger til grund for bedømmelsen, at leder er opmærksom på, at målgruppen for tilbuddet har en stor bredde i diagnoseprofil og
leder udtrykker, at det er en nødvendighed i forhold til den faglige indsats, hvor der pågår en pædagogisk udredning af borgernes funktion og
støttebehov. Socialtilsynet bemærker i den forbindelse, at ledelsen har tydeliggjort dette i målgruppeprofilen for tilbuddet og socialtilsynet
vurderer, at det er sammenhængende med de kommunale bestillinger. 

Det vægtes i bedømmelsen at Tilbudsportalen ikke er opdateret, hvilket ledelsen skal sikre.
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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
 Til grund for bedømmelsen lægges, at der er supervision med ekstern supervisor Supervisionen er sammen med andet tilbud i centerdannelsen i
driftskommunen, således at der er en større bredde i sparring. Ledelsen modtager også supervision.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent og at borgerne generelt har mulighed for kontakt til medarbejdere med
relevant uddannelse i henhold til deres behov for støtte. Tilbuddet er ikke døgndækket og det er socialtilsynets vurdering, at man  har fokus på
dette ved visitation til tilbuddet.

Medarbejderne i tilbuddet har også bostøtteopgaver eksternt for tilbuddet for borgere i egen bolig.

Tilbuddet tager udgangspunkt i, at opholdstiden for borgere er gennemsnitligt et år, hvor tilbuddet i den periode skal kunne indfri forventninger til
bestilling og indsatsmål. 

Tilbuddet har ikke haft personalegennemstrømning. På baggrund af interview med borgerne bedømmer socialtilsynet, at der ved tilsynsbesøget
ikke er sygefravær, som har større indflydelse på de borgerrettede indsatser.

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Det vægtes i bedømmelsen, at borgerne fortæller, de oplever at den støtte de ydes, er modsvarende deres behov. 

Det lægges ligeledes til grund, at både medarbejdere, ledelse og borgere fortæller, at qua fællesskabsaktiviteter, da er der naturligt en større
berøringsflade, hvor fællesskabet i højere rad søges egenhændigt af borgerne. 

Ydermere lægges der til grund, at tilbuddets dokumentation viser et stort flow, hvor borgerne udflytter i henhold til plan og mål, hvilket
understøtter bedømmelsen af, at de borgere som indskrives, har et støttebehov som balancerer med tilbuddets ydelse og kompetencer.

Der er medarbejdere til rådighed i tilbuddet på hverdage mellem kl. 07:00-21:00 og i weekender mellem kl. 10:00-20:00. 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Det vægtes i bedømmelsen at der ikke har været personaleudskiftning i tilbuddet og at flere af medarbejderne har lang erfaring. 
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets indsendte oplysninger for sygefravær for 2020 på Tilbudsportalen, hvilket er seneste data, oplyser et sygefravær på 36 fraværsdage pr.
månedslønnet, hvilket er højere end sammenlignelige tilbud.

Det vægtes endvidere i bedømmelsen, at både medarbejdere og borgere fortæller, at sygefravær ikke har haft indflydelse på de borgerrettede
indsatser siden tilsynet i 2021. Tilbuddet har i sit høringssvar oplyst at sygefraværet gennem de seneste 12 måneder har været 10,5 dag pr.
månedslønnet.

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 tilbuddet først og fremmest har et meget begrænset brug af vikarer, samt at vikarer har erfaring i tilbuddet og af
borgerne fremhæves som gode personaler.

Det vægtes i bedømmelsen, at der ikke er fremkommet udsagn, som giver anledning til at vurdere, at brug af ikke-fastansatte medarbejdere har
negativ indflydelse på tilbuddets faglige indsats.
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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.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer i form af uddannelse indenfor det pædagogiske eller
sundhedsfaglige område og erfaring fra arbejdet med målgruppen.

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

 Socialtilsynet er orienteret om, at der fremadrettet vil være fokus på DAT og mentaliseringsbaseret pædagogik, som skal indgå i
kompetenceudvikling og som en del af tilbuddets faglige referenceramme.

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

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets supervision og mødestruktur medvirker til en fælles faglig forståelse for personalet, og at der er
fokus på, at understøtte et ensartet mind-set til tilbuddets faglige funktion.

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

Der er lagt vægt på, at hovedparten af medarbejderne er pædagogisk uddannede og uddannet ergoterapeut. Alle medarbejderne i tilbuddet har
erfaring fra området, enten i tilbuddet eller fra sammenlignelige tilbud i driftskommunen, hvor der også er fokus på recovery og rehabilitering.

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

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
 

Der er lagt vægt på, at det af tilbuddets dokumentation fremgår, at alle medarbejdere har relevant faglig uddannelse og erfaring med tilbuddets
målgruppe. Ledelsen oplyser ved tilsynsbesøget og i årsrapport, at planer for kompetenceudvikling har været påvirket af covid-19 situationen, og
at der fremadrettet er fokus på kompetenceudvikling i forhold til DAT og mentaliserings baseret pædagogik. 

Ledelsen fortæller, at fokus er på, at kompetenceprofilen for tilbuddets medarbejdere er en grundviden omkring borgernes diagnoser og ikke en
specialviden omkring de enkelte og at det er i henhold til tilbuddets formulerede kerneopgave. 

Side 20 af 2611-03-2022



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 lægges, at de interviewede borgere fortæller, at de møder en relevant indsats, og at de oplever en positiv udvikling. 

 

Endvidere lægger socialtilsynet til grund for bedømmelsen, at medarbejderne udviser fælles afsæt og forståelse for at samarbejdet er gensidigt,
samt at der er respekt for borgernes situation, men også et udgangspunkt i at der er tale om voksne, myndige mennesker.
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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.

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

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

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

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.

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

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

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

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

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

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

 

Man er klar over at der i forbindelse med adgang til boligerne gennem huset, vil kunne fremstå et institutions præg, da der er fællesarealer og
personale faciliteter. Socialtilsynet vil dog fremhæve, at det er et midlertidigt botilbud og at de fysiske rammer fremstår meget lidt institutionelt
indrettet. Samtidig har man etableret egen ind- og udgang for den enkelte lejligheder, så eksempelvis gæster ikke behøves at komme gennem
huset.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

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

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

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

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

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

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

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

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

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold ikke er gennemskuelige.

Budget 2022 er rettidigt indsendt, men kan ikke behandles, da der ikke er indsendt nye nøgletal for 2020 endnu fra tilbuddet, efter trinet blev
afvist juni 2021. Ligeledes vurderer socialtilsynet at der i det indsendte budget var en - i forhold til tilbuddets driftsramme - en større afvigelse
mellem de budgetterede personaleresurser og det oplyste på Tilbudsportalen. Socialtilsynet er i dialog med tilbuddet omkring dette og afventer
behandling af budget 2022, samt rapportens økonomitema, til oplysninger er opdateret.

Opmærksomhedspunkter
Tilbuddet skal sikre at der er opdateret økonomi oplysninger på Tilbudsportalen.

Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Der henvises til Tema vurdering.

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Der henvises til Tema vurdering.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Kompetence og anciennitetsoversigt
Budget
Tilbudsportalen
Medarbejderoversigt
Høringssvar
Tidligere tilsynsrapport
Borgeroversigt
Pædagogiske planer
Godkendelsesbrev

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

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse
Borgere
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$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Samspil mellem personale og borgere
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