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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 Bofællesskabet Biskop Svanes Vej

Hovedadresse Biskop Svanes Vej 63
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf.: 72683385
E-mail: susv@rudersdal.dk
Hjemmeside: http://socialpaedagogiskcenter@rudersdal.dk

Tilbudsleder Susanne Svare

CVR-nr. 29188378

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 13

Målgrupper Hjerneskade, medfødt
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Bente Kliver
Ida le Fevre

Tilsynsbesøg 05-07-2022 10:00, Uanmeldt, Bofællesskabet Biskop Svanes Vej

Afdeling   Målgrupper
Pladser i alt
  Afdelinger  

Bofællesskabet Biskop
Svanes Vej

Udviklingshæmning, Hjerneskade,
medfødt

13 Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig,
ABL § 105 stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har været på uanmeldt tilsyn tirsdag den 5.7.2022 i Bofællesskabet Biskop Svanes vej, hvor tilsynet talte kort med tre borgere, hver for
sig. En borger fremviste fællesarealerne og sin lejlighed, mens resten kørte afsted på planlagt udflugt og leder bliv hidkaldt til interview.

Før tilsynet er indhentet besvarelser af elektronisk spørgeskema fra 12 borgere, 6 pårørende og 3 sagsbehandlere. Dette udgør sammen med
fremsendte dokumentation og interview grundlaget for socialtilsynets vurderinger og konklusioner. Rapporten har desuden været sendt i høring
inden offentliggørelsen.

Ved nærværende tilsyn er følgende temaer behandlet;

Organisation og ledelse
Kompetencer
Fysiske rammer
Økonomi

 Alle øvrige temaer er ikke behandlet og videreføres til opfølgning ved kommende tilsyn.

 

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at Bofællesskabet Biskop Svanes Vej i høj grad skaber kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer.
Bofællesskabet Biskop Svanes Vej er et tilbud med plads til 13 borgere efter almenboliglovens § 105, stk. 2, hvor borgerne får støtte efter
servicelovens § 85. Målgruppen er borgere med udviklingshæmmede, og borgere med medfødt hjerneskade i alderen 40 - 85 år. Der er ingen
medarbejdere efter kl. 20 i hverdage og kl. 19 i weekender.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forsat skaber en ramme om borgernes trivsel, opretholdelse af færdigheder, samt understøttet deres fysiske og
mentale sundhed. Borger og de pårørende giver i besvarelse af spørgeskema udtryk for, at borgerne trives og er glade for at bo i tilbuddet, ligesom
de interviewede borgere på det uanmeldte tilsyn fortæller det.

 

Det vurderes, at de borgere der ønsker det, er i relevant beskæftigelse og det vurderes, at tilbuddet støtter borgernes deltagelse i beskæftigelse jf. §
103, aktivt seniorliv og pensionistklubben. 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad trives i tilbuddet og de inddrages i deres liv og hverdag ud fra individuel støtte. Borgere med ændret
støttebehov pga. alder, der ikke kan imødekommes i tilbuddets rammer, flyttes i samarbejde med visiterende kommuner.

Borgerne mødes af kompetente og erfarende medarbejdere, der med fagrelevant uddannelse indenfor både det pædagogiske og det
sundhedsfaglige, understøtter borgernes trivsel og udvikling. Der er etableret et samarbejde med hjemmeplejen for at kunne imødekomme enkelt
borgeres behov aften og nat. Medarbejderne har en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne samt pædagogiske tilgange der er forankret i
neuropædagogik, med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt har fokus på borgernes fysiske og
mentale sundhed.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med deres indsats understøtter udvikling og vedligeholdelse af borgernes selvstændighed og sociale relationer,
samt støtter borgerne i forskelle sociale fællesskaber på og uden for tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer ud fra dialog med tilbuddet og spørgeskema besvarelse fra sagsbehandlere og pårørende, at tilbuddets indsatser er med til at
skabe resultater i form af vedligeholdelse eller udvikling af borgernes kompetencer. Tilbuddet opsætter mål og delmål der tager udgangspunkt i
bestilling fra visiterende kommune, og at tilbuddet med deres indsats ligeledes understøtter udvikling og vedligeholdelse af borgernes
selvstændighed og sociale relationer.

 

Socialtilsynet vurderer, at daglig leder har mange års erfaring og viden om målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har ikke højere
sygefravær og personalegennemstrømning end sammenlignelige arbejdspladser, hvilket tilføre en mere stabil og erfaren støtte til borgerne.

Medarbejderne får tilbud om efteruddannelse og løbende ekstern supervision målrettet målgruppen og der er plan for indsatser i 2022 på tværs af
kommunes tilbud.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indretning, med 13 lejligheder og et fællesrum med køkken, spiseafdeling og stue med sofagruppe, som giver
mulighed for samvær med ligestillede og privatliv i egen lejlighed. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med de fysiske rammer. Bofællesskabet er
beliggende i et ældre hus i naturskønt område i et institutionsområde i Ebberød. Huset er moderniseret og handicapvenligt indrettet med elevator
mellem etagerne. Tilbuddets fysiske rammer fremstår i meget høj grad som egnede til målgruppen, der tilgodeser borgernes trivsel og tryghed, samt
ret til privatliv. Tilbuddet har adgang til bus - både internt og en offentlig, der understøtter adgangen til et socialt liv.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet økonomi er bæredygtigt og giver mulighed for at skabe kvalitet i indsatsen for borgerne.
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Følgende temaer i Kvalitetsmodellen; Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema
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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 ledes kompetent. Daglig leder har lang praksis erfaring med ledelse og fagfaglig viden om målgruppen.

Tilbuddets leder er ligeledes leder af bofællesskabet Bregnerødvej som har fælles interne temadage og supervision.
Tilbuddet hører under center for Sociale indsatser som er en del af social og sundhed i Rudersdal kommune og er således en del af en større
organisation med 8 daglige leder i center for sociale indsatser og 1 centerchef.  

Medarbejdere er ny organiseret i cirkelgrupper omkring hver borger, so

m sikrer at flere medarbejdere har indgående kendskab til hver borger, således at borgerne altid kan få kontakt til en medarbejder fra cirklen med
kendskab til borgeres særlige behov. 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne mødes af tilstrækkelige ressourcer og medarbejdere inkl. ikke-fastansatte med relevante kompetencer, som
understøtter borgernes trivsel og udvikling for de borger, som er i målgruppen. Enkelte borger med større støttebehov fx om aftenen og natten
søges enten flyttet eller er fraflyttet tilbuddet.

Sygefraværet og personalegennemstrømningen vurderes på niveau med sammenlignelige tilbud.

Tilbuddet har de sidste par år haft et stabilt økonomisk resultat jf. indberetninger i Årsrapport på Tilbudsportalen.

Leder vurderes relevant, at sætte retning for faglig udvikling af medarbejderne og gennemførsel af kompetence forløb. Ligeledes vurderes den
daglige drift varetages kompetent og økonomisk forsvarligt.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

Kriterium 8
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Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet ledes kompetent. Der er lagt vægt på, at leders erfaring og viden om målgruppen understøtter
medarbejdernes faglige tilgang til borgerne og skaber høj trivsel hos borgerne. 

Leder lægger vægt på at lede kerneopgaven og at sikre at borgere og medarbejdere trives og har særligt fokus på dette i forbindelse med Covid-19.

Tilbuddet er en del af en større organisation med en ledergruppe på 8 ledere, som mødes jævnligt.

Tillige vægtes, at der tilbydes ekstern supervision og intern faglig sparring med ledelsen. Ydermere vægtes, at leder ved tidligere tilsyn oplyser, at
der afholdes GRUS, der dog har været udsat grundet covid-19.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddets daglige leder har relevant pædagogisk uddannelse samt mange års erfaring fra ledelsesfaget, men
ingen formel lederuddannelse. Ledelse i tilbuddet udgør 20 ugentlige timer jf. Budget 2022.

Det vægter, at leder oplyser sig kompetent pga. erfaring og anciennitet, samt at Rudersdal kommune ikke har krav om uddannelse til ledere på
niveau 4, som leder er placeret på. Lederne på niveau 4 og 5 kan indgå en individuel aftale med deres leder om diplom- eller akademiuddannelse i
ledelse, hvis der vurderes at være behov for det set i forhold til deres ledelsesopgave, hvilket ifølge leder ikke er tilfældet.

Leder er i dialogen med Socialtilsynet enige i at formelle ledelsesmæssige kompetencer generelt kan stille en leder på et fagligt stærkere grundlag i
forhold til at kunne perspektivere og reflektere over sin ledelsesstil, men at det er en konkret vurdering.

 

Endvidere vægtes det, at medarbejderne ved tidligere tilsyn har oplyst, at leder er meget lyttende og giver frie hænder.

Leder sidder ikke til dagligt i tilbuddet, men læser dagligt notater i tilbuddets it-system og følger med ift. borgerne. Under dette uanmeldte
tilsynsbesøg ses leder kendt af alle borgerne.

 

Indikatoren bedømmes fortsat i meget høj grad opfyld, da Socialtilsynet vurderer, at leder har erfaringsmæssige kompetencer til at lede tilbuddet
og i praksis har vist kompetencer i forhold til fagligt udvikling af tilbuddet og økonomisk drift jf. indberetninger af Årsrapporter på Tilbudsportalen.

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
Socialtilsynet lægger vægt på, at leder oplyser, at der tilkøbes ekstern løbende supervision vedr. borgerne 6 gange årligt hos neuropsykolog Lone
Vestager, som ifølge leder giver ny viden til det pædagogiske arbejde med borgerne og giver et eksempel herpå. Supervisionen foregår sammen
med medarbejderne fra tilbuddet Bregnerødvej.

 

Det vægter, at leder oplyser at være en del af en større ledergruppe på 8 daglige ledere, der mødes hver 14. dag og sparrer og støtter hinanden.
Denne ledergruppe modtager ledelses coach og har fået udarbejdet profiler, så ressourcer og stærke sider er blevet tydelige i gruppen. Der
afholdes endvidere ledelses dage, hvor ledergruppen arbejder med virksomhedsplan og mål for fælles læring og udvikling på tværs i Center for
sociale indsatser i Rudersdal kommune.
Leder har i 2021 været udlånt til at støtte op omkring en lederkollega i et andet botilbud.
 

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

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. Medarbejdere har relevant uddannelse og der lægges vægt på at der er
ansat en sygeplejerske mere, således at det sundhedsfaglige kompetencer er løftet. 

Socialtilsynet vurder ud fra interview med borgere, pårørende og sagsbehandlere, at borgerne får den hjælp og kontakt til personalet de har brug
for. Dog arbejdes der på anden løsning for borger med øget støtte behov. Ny organisering i cirkelgrupper har betydning for at borgerne altid kan få
kontakt til en medarbejder, som kender borgerens særlige behov og aftaler. Ligesom medarbejderne i højre grad kan sparre med hinanden, idet
flere har indgående kendskab til den samme borger.  Personalegennemstrømningen og sygefraværet er på niveau med sammenlignelige tilbud.

Det vægtes at tilbuddet jf. Årsrapport på Tilbudsportalen har fået vendt underskud i 2018 (-13,71%) og 2019(-6,12%) til overskud i 2020 med 6,7
%) og 2021 overskud med 4,78 %.

Ligeledes vurderes afsat midler til kompetenceudvikling at svarer til det planlagte.
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet vægter, at 12 borgere i besvarelsen af Socialtilsynets spørgeskema fra WHO giver udtryk for generel høj trivsel. 

Borgerne, vi møder på dette uanmeldte tilsyn, giver over for Socialtilsynet udtryk for, at de kan få hjælp fra og kontakt til medarbejderne, når de
har brug for det.

 

Det vægter på, at de pårørende i deres besvarelse af Socialtilsynets spørgeskema er meget positiver over medarbejdernes indsats og støtte. Der er
en god tone i tilbuddet og medarbejderne opleves venlige og imødekommende, skriver de. Ligesom de pårørende oplever at tilbuddet inddrager
borgerne i at have indflydelse på eget liv og yder borgerne støtte til at være så selvhjulpne som muligt og bevare deres selvstændighed.

 

Ligeledes vægter det, at et par sagsbehandlere påpeger udfordringen i tilbuddets rammer uden aften/nattevagt, når borgernes støttebehov ændres
pga. alder, hvor fraflytning bliver nødvendigt. Leder oplyser, at de ikke ønsker at tilbuddet bliver for meget plejekrævende borgere og har
tværtimod tanker om at søge aldersgruppen nedsat - end de nuværende 40 år. Men oplyser samtidig at der bliver flere og flere sundhedsfaglige
opgaver i støtten til borgerne, hvorfor andelen af sundhedsfaglige medarbejdere er sat op jf. indikator 10.a. i denne rapport. Ligeledes oplyses det,
at der er et samarbejde med hjemmeplejen, der bistår i aften/nattetimerne hos 2 borgere, der har brug for hjælp her.

 

Nyt forsøg med organisering af en cirkelgruppe af medarbejdere omkring hver borger, fremfor kontaktpersons ordning, har i følge leder betydet at
nogle borgerne reagerede i starten, men nu er det blevet bedre. Leder giver et konkret eksempel på en borger, der havde vanskeligheder med at
have forskellige medarbejdere og kun ville have en, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt. Hver morgen er der møde kl.9.00 hvor opgaverne fordeles,
i mellem medarbejderne. Medarbejderne har mulighed for at arbejde med flere borgere eller forskellige opgaver og kan ifølge leder bidrage med
mere viden og sparring omkring den enkelte borger. Dette system gør ifølge lederen arbejdet mindre sårbart under fravær. 

 

Endvidere vægter det at leder oplyser at der aktuelt er borger udenfor målgruppe, hvis støttebehov er vokset større end tilbuddet kan tilbyde og
der arbejdes på anden løsning fra visiterende kommune. 

Sidst vægtes leders redegørelse overfor Socialtilsynet i hvordan en episode 2 borgerne imellem er håndteret og hvilken pædagogisk strategi, der er
anvendt.

 

På baggrund af overstående hæves fastholdes scoren og bedømmelsen af indikatoren til opfyldt i meget høj grad.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Socialtilsynet vægter, at det på Tilbudsportalen fra årsrapporten 2021, fremgår at tilbuddet havde en personalegennemstrømning på 12,5 %, i
2020 25%, i 2019 12,5% og i 2018 8,3 %.
2 medarbejder er fratrådt i 2022 til dato og 2 nye ansat, hvilket vil give en estimeret gennemstrømning på 22%

Socialtilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen er på niveau eller lige over sammenlignelige arbejdspladser. På baggrund af ovenstående
sænkes bedømmes af indikatoren til opfyldt i høj grad.
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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
Socialtilsynet vægter, at det på Tilbudsportalen fra årsrapporten 2021, fremgår at tilbuddet havde et sygefravær i gennemsnit på 16 dage, i 2020
12 dage, i 2019 11 dage, og i 2018 16,6 dage.

Socialtilsynet vurderer, at sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige område. På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og
indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet aktuelt anvender 5 kendte vikar ift. dækning ved sygdom, der ifølge fremsendt liste enten er pædagoger eller
studerende. Der er i følge leders oplysninger en introduktionsprocedure i forhold til nye medarbejdere. Det er beskrevet i pjece. 

Tilbuddet anvender ofte egne medarbejder til at dække ind for fravær, oplyser leder.

Af samme liste fremgår at tilbuddet de seneste 12 måneder har anvendt 1091 timer- svarende til 29 fuldtids uger. 

På baggrund af ovenstående vurderes brugen af ikke-fastansatte medarbejdere lav, samt hensigtsmæssigt anvendelse i tilrettelæggelsen og
udøvelsen, hvorfor indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad. 
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere, 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 medarbejdere inkl. ikke-fastansatte har de relevante pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer så de kan
imødekomme borgernes behov for støtte, trivsel og udvikling. Tilbuddet har ansat medarbejder med relevante faglig uddannelse og erfaring og får
tilbud om efteruddannelse målrettet målgruppen. Der er etableret et samarbejde med hjemmeplejen for at kunne imødekomme enkelt borgeres
behov aften og nat. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har gennemført relevant kompetenceudvikling omkring metoder og tilgange, samt fortsat
plan herfor fremadrettet. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i høj grad besidder relevante kompetencer og kan imødekomme borgernes behov for både pædagogisk
og social- og sundhedsfaglig viden. Andelen af sundhedsfaglige medarbejdere er hævet med 1, idet 1 pædagog er erstattet med en sygeplejerske
pga. målgruppens ændret behov.

Det vægter, at leder oplyser at sundhedsfaglige aften/nat opgaver efter at medarbejderne er gået hjem kl. 20 på hverdage og kl. 19 i weekender,
varetages af hjemmeplejen. Aktuelt er der 2 borgere som modtager § 83 hjælp.

Det vægter, at medarbejderne og ledelsen har haft relevant fokus på at tilegne sig yderligere relevante kompetencer, som matcher borgernes
behov f.eks. i form af neuropædagogisk viden. Der er fortsat plan for kompetence forløb i 2022, supervision og fælles uddannelsestiltag i
indsatsplan 2022 på tværs af botilbuddene i kommunen jf. eftersendt plan. 

Socialtilsynet har ved tidligere tilsyn set det som et udviklingspunkt at reflektere den strukturelle magt, som er et element i samarbejdet med
borgere, hvis funktionsniveau er nedsat, for at være bevidste om hvordan borgerne forstår, de regler der er i tilbuddet. Hertil oplyser leder i
fremsendt Notatark; "Der tales med borgere om alle tiltag og aftaler. Nogle har behov for at dette visualiseres, andre forstår korte præcise beskeder. Der
sættes ikke noget i værk uden, at vi har borgerens accept. Det er noget, der tales løbende om i gruppen for at sikre at borgeren forstår aftaler."
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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
Socialtilsynet vægter, at de pårørende i deres besvarelse af Socialtilsynets spørgeskema er meget positiver over medarbejdernes indsats og støtte.
"Der er en god tone i tilbuddet" og medarbejderne er;" venlige og imødekommende", skriver de. På sidste spørgsmål; Er der andet? svarer 4
pårørende; nej og 2 ; mere støtte til at lægge tøj sammen og pænt ind i skabet. 

 

Det vægter, at sagsbehandlere i besvarelsen af Socialtilsynets spørgeskema er positive over tilbuddets indsats og støtte, som i høj grad er af
vedligeholdende karakter pga. borgernes funktionsniveau. Begge sagsbehandlere oplever, at borgerne bliver respekteret, hørt og inddraget.

 

Det vægter, at der i følge fremsendt medarbejderliste er ansat 4 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 2 social- og sundhedsassistent og 1
sygeplejerske.2 pædagoger er stoppet. Ved indeværende tilsyn oplyser leder at 2 vakante stillinger nu er besat med 1 sygeplejerske og 1 pædagog.
Det sundhedsfaglige er ifølge leder prioriteret pga. målgruppen som bliver ældre med større behov for sundhedsfaglig støtte. 

 

Det vægtes, at ifølge Årsrapport 2021 på Tilbudsportalen har tilbuddet i 2021 haft fokus på borgernes fysiske og mentale trivsel, sociale
fællesskaber og oplevelser, men også at give plads til at man kan trække sig. Tilbuddet har en del ældre borgere som har krævet mere
opmærksomhed på det somatiske felt og nye borgere som har psykiske udfordringer som tillæg til deres kognitive udfordringer.

Ligeledes i Årsrapport 2021 oplyser tilbuddet, at i 2022 vil tilbuddet have fokus på kompetenceudvikling og de nye medarbejdere. Forløb med
psykolog Kirsten Callesen vedrørende autisme og kravundvigende adfærd er startet (jf. Oplysningsskema for 4 medarbejdere med opstart i maj
2022) Til september 2022 skal 1 medarbejder uddannes i dialektisk adfærdsterapi. Tilbuddet har desuden planer om neuropædagogisk
grundkursus internt i Center for sociale indsatser i kommunen, hvilket også fremgår af eftersendt plan for indsatsområder i 2022.
Borger relateret supervision fortsætter og tilbuddet afprøver det at arbejde i "cirkler", så borgeren ikke bliver for afhængig af en bestemt
kontaktperson, men at flere nu kan gå ind over, man sparrer med hinanden og dækker ind ved ferier m.v. Det betyder i praksis eksempelvis: de
medarbejdere der er på arbejde mandag vurderer hvem der støtter hvilke borgere denne mandag. Det kræver tilvænning for borgeren, men indtil
videre er det godt modtaget. Der er fortsat en fast medarbejder der forestår det skriftlige arbejde omkring en borger. 

 

Det vægter, at der i lederinterview oplyses, at leder følger tilbuddets daglig dokumentation og adspurgt til status oplyser leder, at tilbuddets
dokumentation er god. Vi bliver bedre og bedre til at dokumentere mere på delmål, og der evalueres. Faglige refleksioner er vigtige. Delmål lukkes, når
det er relevant, og efter statusmøde laver medarbejderne en opdatering på delmål, fortæller leder. Nye medarbejdere bliver først og fremmest
sidemandsoplært mv. hvordan opretter man delmål, status mv. Derefter kommer der kursus.

Den sundhedsfaglige dokumentation er i følge leder blevet løftet efter ansættelse af sundhedsfaglige medarbejdere.

Det vægter, at af fremsendt medarbejderliste ses 5 ikke-fastansatte medarbejdere som enten er pædagog eller studerende. Der er i følge leders
oplysninger en introduktionsprocedure i forhold til nye medarbejdere. Det er beskrevet i pjece. 

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

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.b
Socialtilsynet har lagt vægt på, at borgerne fortæller, at medarbejderne taler ordentligt til dem og hjælper dem, når de har nogle problemer med
hinanden.

Det vægter at 12 borgere i besvarelsen af Socialtilsynets spørgeskema fra WHO giver udtryk for generel høj trivsel. 

Ligeledes vægter, at Socialtilsynet ved kort observation af medarbejdernes kompetente samspil med borgerne ses roligt, anerkendende ved
inddragelse af borgerne, samt evne til at strukturere en uventet situation med sammenfald af flere aktiviteter.

Endvidere observeres under tilsynsbesøget, at dialogen mellem en borger og ledder foregår i en anerkendende og respektfuld tone.

Medarbejderne imødekommer også ved dette tilsyn borgernes behov for struktur og behov for informationer fx om tilsynets tilstedeværelse.

På baggrund af ovenstående scores fastholdes indikatoren opfyldt i høj grad med vægt på at observationen var meget kort varigt.
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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 indretning, med 13 lejligheder og et fællesrum med køkken, spiseafdeling og stue med sofagruppe, som giver
mulighed for samvær med ligestillede og privatliv i egen lejlighed. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med de fysiske rammer. Bofællesskabet er
beliggende i et ældre hus i naturskønt område i et institutionsområde i Ebberød. Huset er moderniseret og handicapvenligt indrettet med elevator
mellem etagerne. Tilbuddets fysiske rammer fremstår i meget høj grad som egnede til målgruppen, der tilgodeser borgernes trivsel og tryghed,
samt ret til privatliv. Tilbuddet har adgang til bus - både internt og en offentlig, der understøtter adgangen til et socialt liv.

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 tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Der er lagt vægt på, at tilbuddet er indrettet med
13 lejligheder og en fælleslejlighed med køkken og spiseafdeling er handicapvenligt indrettet. De fysiske rammer giver borgerne mulighed for at
opholde sig i egen lejlighed, eller deltage i social aktivitet med fællesspisning eller andet, ud fra egne ønsker og behov. Der er fortsat
informationstavler i fællesarealerne og udviklingen af disse foregår ud fra en neuropædagogisk tænkning. IBG skærme overvejes opsat i stedet for
fysiske opslag ifølge leder.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Socialtilsynet vægter, at flere borgere på det uanmeldte tilsyn fortæller, de er glade for deres lejligheder, fællesrummet og gårdhaven.

Det vægter, at de pårørende i besvarelse af Socialtilsynets spørgeskema - alle skriver at deres pårørende trives med de fysiske rammer.

Tilbuddet bruger muligheder i fællesrum til samvær og aktivitet. Borgerne har opgaver, som de varetager for fællesskabet i forbindelse med f.eks.
spisning, hvilket ses i gang og forklares af borgerne under vores besøg. Tilbuddets indretning tager fortsat højde for borgernes behov, eksempelvis
ved at der er indrettet med klare farver og handicapvenligt. Leder har ved tidligere tilsyn fortalt om, hvordan faglige overvejelser præger
indretningen af fællesarealerne.

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

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Socialtilsynet vægter, at der fortsat bl.a. er afskærmning mellem spisepladserne i fællesrummet, som tilgodeser borgernes behov. Indretningen
tager afsæt i borgernes behov, med inddragelse af den neuropædagogiske tænkning. Der er opsat visualisering på opsatte tavler, som borger
under rundvisningen viser i fællesrummet. Borger fortæller om hvad tavlerne bruges til: hvem der er på arbejde, og hvilke opgaver de har i
fællesrummet. Indretningen tager højde for, at borgerne er ældre, og det er muligt at komme omkring med hjælpemidler og der er elevator.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet vægter, at borger, som bliver interviewet i sin lejlighed, giver udtryk for tilfredshed med boligen. Den fremstår personligt indrettet og
afspejler borgers interesser. Boligerne har eget toilet og bad samt indrettet køkkenafdeling. Lejligheden er rummelige og giver mulighed for
opdeling efter borgerens ønske og behov. Fællesrum fremstår fortsat hjemligt indrettet og tilbuddet har udemiljøer, som giver mulighed for
samvær.

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

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

Økonomi

Økonomi

Konklusion

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

Vurderingsgrundlag

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

Begrundelse

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

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

Socialtilsynet har den 8.12. 2021 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.

 

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.

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

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet.

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2022, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den  8.12.2021 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 højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i
forhold til målgruppen. 

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

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

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

Datakilder
Kilder

Dokumentation
Høringssvar
Borgeroversigt
Tidligere tilsynsrapport
Budget
Hjemmeside
Tilbudsportalen
Medarbejderoversigt
Øvrige dokumentkilder

Beskrivelse
Oplysningsskema, bilag til oplysningsskema, notatark til udviklingspunkter fra tidligere tilsyn, APV, arbejdsgange ved magtanvendelse, kopi af de
tre seneste afholdte beboermøder og personalemøder er sendt i mail den 23.5.2022 til Socialtilsynet.

Kopi af strategiplan er eftersendt i mail den 6.7.2022.

Høringssvar fra den 26.7.22 med en faktuel rettelse som er rettet jf. høringsskabelon.

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

Interviewkilder
Kilder

Anbringende Kommune
Borgere
Pårørende
Ledelse

Beskrivelse
Spørgeskema via SureyXat til alle borgerne. 12 ud af 13 mulige har svaret.

Spørgeskema via SureyXat til de pårørende, udsendt af tilbuddet efter samtykke fra borgerne. 6 pårørende har svaret.

Spørgeskema via SureyXat til alle sagsbehandlere. 3 sagsbehandlere har svaret.

Kort individuelle samtaler med i alt 3 borgere på det uanmeldte tilsynsbesøg.

Interview af leder.

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

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
Ledelse

Beskrivelse
Kort observation af afgang til udflugtstur med lånt bus til museum i København for 7 borgere og 2 medarbejdere. Medarbejderne handlede
anerkende og tillidsfulde overfor borgerne i den lidt hektiske situation, hvor både Socialtilsynet og Nemlig.com ankom , samtidigt med afgang til
udflugten.

Rundvisning af 1 borger i fællesarealerne og i egen lejlighed. Intet tilsynsmæssigt at bemærke i forhold til at komme uanmeldt.
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