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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 Søbæk Have

Hovedadresse Søbæksvej 30
4450 Jyderup

Kontaktoplysninger Tlf.: 72363279
E-mail: petru@holb.dk
Hjemmeside: http://handicap.holbaek.dk/

Tilbudsleder Peter Rummelhoff

CVR-nr. 29189447

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Pladser i alt 75

Målgrupper Multipel funktionsnedsættelse
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Heidi Schmidt
Ida le Fevre

Tilsynsbesøg 24-02-2021 13:30, Uanmeldt, Søbæksvej 28
24-02-2021 13:00, Uanmeldt, Søbæksvej 26
24-02-2021 12:30, Uanmeldt, Søbæksvej 24
24-02-2021 12:00, Uanmeldt, Søbæksvej 24
24-02-2021 11:30, Uanmeldt, Søbæksvej 22
24-02-2021 11:00, Uanmeldt, Søbæksvej 20
24-02-2021 10:30, Uanmeldt, Søbæksvej 18a
24-02-2021 10:00, Uanmeldt, Søbæk Have

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Søbæk Have 35 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Søbæksvej 18a 7 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Søbæksvej 20 7 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Søbæksvej 22 7 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Søbæksvej 24 7 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Søbæksvej 26 5 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Søbæksvej 28 7 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Socialtilsynet har den 24. februar 2021 været på uanmeldt tilsyn på Søbæk have. Tilsynet har fokus på opfølgning på udviklings- og
opmærksomhedspunkter samt på borgernes generelle trivsel. 

Herværende tilsyn har fokus på følgende temaer i kvalitetsmodellen;

Tema 4 Sundhed og trivsel
Tema 5 Organisation og ledelse 
Tema 6 Kompetencer
Tema 7 Fysiske rammer

 

Tilbuddet er godkendt til 40 pladser efter ABL § 105, stk. 2 med støtte efter § 85. Derudover består tilbuddet af et aktivitetstilbud godkendt til 35
pladser efter servicelovens § 104. 

Borgerperspektivet er inddraget ved korte iagttagelser ved herværende tilsyn, fremsendt materiale samt dialog med ledelse og medarbejdere. 

 

Tilsynsrapporten har forinden offentliggørelse været i høring hos tilbuddet. 

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har haft relevant fokus på den handleplan, der skal sikre at tilbuddet dels lever op til gældende lovgivning
indenfor servicelovens Kapitel 24 vedrørende magtanvendelser, borgernes retssikkerhed i forhold til indretning af borgernes fællesarealer samt dels
fokus på en opkvalificering af det faglige niveau samt øge andelen af de fagrelevant uddannede medarbejdere i tilbuddet.  Tilbuddet kan ved
herværende tilsyn oplyse om flere relevante tiltag og status på de igangsatte processer.  Derudover har tilbuddet fået ansat en centerleder for det
samlede Søbæk have, hvilket styrker ledelsens tilgængelighed og synlighed i tilbuddet. 

 

Socialtilsynet vurderer fortsat at ledelsen bør have opmærksomhed på den ledelsesmæssige strategi i tilbuddet og sikre at medarbejderne har en
tilgængelig og nærværende ledelse tilstede, der kan sikre opfølgning, dagligt samt på længere sigt og ud fra en fælles ledelsesstrategi.  Socialtilsynet
vurderer, at tilbuddet fortsat bør have opmærksomhed på om medarbejderne har de redskaber og den viden, der skal til for at kunne udføre den
socialpædagogiske indsats til borgere, med en kompleksitet af tilbuddets målgruppe. 

 

Det vurderes endvidere, at tilbuddet har i gangsat relevante processer omkring refleksion, forebyggelse af forråelse og det at arbejde i borgernes
hjem samt på at tilføre medarbejderne et kompetence løft. 

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har fokus på rekruttering af medarbejdere med fagrelevant uddannelse, hvilket socialtilsynet tillige vil følge op
på.  

 

Socialtilsynet vurderer dog fortsat, at tilbuddet bør sikre, at borgernes retssikkerhed opretholdes, samt at den generelle kvalitet i tilbuddet øges. 

 

Socialtilsynet vurderer derudover, at borgerne igennem perioden med covid-19, har kunne trives med restriktioner og ændringer i hverdag, som
dette har medført. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt har formået at tilrettelægge individuelle indsatser, der sikrer borgernes behov for
struktur og aktiviteter, tilpasset de nye retningslinjer i perioden med covid-19. 

 

Socialtilsynet vil desuden følge tilbuddets daglige drift, herunder tilbuddets fokus på borgernes møde med relevante kompetencer i et tilstrækkeligt
omfang, herunder med blik på borgernes kompleksitet og behov for specialpædagogisk indsigt i et omfang, der dels sikrer borgernes trivsel, men
tillige at der rettes et udviklingsorienteret fokus. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

opmærksomhedspunkter og udviklingspunkter fra 2020
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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

$eg-print-section-heading-start$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, efter et skærpet fokus på borgernes selvbestemmelsesret og tilbuddets viden omkring borgernes retssikkerhed i 2020, at
tilbuddet har ophørt aflåsning af køkken og har sat en proces i gang med fokus på øget refleksion og viden omkring forråelse, selvbestemmelse
samt det at gå på arbejde i borgerne hjem. 

Det vurderes, at tilbuddet har i gang sat en proces og et styrket fokus som socialtilsynet vil følge. 

Socialtilsynet har opmærksomhed på, hvorledes tilbuddet generelt håndterer dilemmaer som kan have afsæt i normeringsmæssige,
målgruppemæssige samt juridiske konstruktioner. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har et ansvar i at medarbejderne dels har
arbejdsvilkår der kan imødekomme borgernes behov og dels at medarbejderne har de kompetencer der skal til, for at kunne gennemskue
borgernes initiativer og omsætte dem i en pædagogisk praksis. Et fokus socialtilsynet tillige vil have fremadrettet fokus på. 

 

Tilbuddets tilgang er omsorgsfuld og der tilrettelægges en hverdag, hvor behov og ønsker forsøges imødekommet. Tilbuddet kan med fordel have
fokus på borgernes behov for og brugen af visualisering. Dette for dels at styrke inddragelse og dels for at styrke borgernes begribelighed. 

 

Derudover vurderer socialtilsynet, at tilbuddet generelt har håndteret perioden med corona, nedlukning og besøgsforbud efter de anviste
retningslinjer og med fokus på borgerne.  Det vurderes tillige, at borgerne understøttes i sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat bør sikre relevant viden og indsigt i lovgivningen omkring magtanvendelse og herunder have overblik
over godkendelser til bløde bespændinger samt på, at tilbuddet er forpligtet til at indsende løbende registreringer ved brug af bløde bespændinger.
Tillige at tilbuddet reflekterer på brugen af disse, således at de kun benyttes når det er påkrævet, jf. borgernes sikkerhed. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger brugen af fysisk magt og overgreb i tilbuddet. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
Tilbuddet kan med fordel have fokus på borgernes behov for og brugen af visualisering. Dette for dels at styrke inddragelse og dels for at styrke
borgernes begribelighed. 

Tilbuddet kan fortsat have fokus på refleksioner om tilgangen til borgerne jf. selvbestemmelsesret og retssikkerhed.
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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 har arbejdet med borgernes selv og medbestemmelse. Dels ved undervisning og dels ved ophør af aflåsning af
fælleskøkkener.  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet på nogle områder og specifikt i enkelte afdelinger kan redegøre for relevante refleksioner
omkring etik og borgernes selv- og medbestemmelse. På andre afdelinger fremstår praksis med et savn til brugen af faglige tilgange og metoder.

 

Socialtilsynet har igennem årene haft fokus på, at tilbuddet har aflåste køkkener, der er en del af borgernes fællesarealer. Tilbuddet har efter
dialogmøde i oktober 2020 ophørt med denne praksis og i en handleplan beskrevet, hvorledes tilbuddet vil have fokus på at øge refleksionen og
tilegne sig viden omkring borgernes selvbestemmelsesret. Tilbuddet fik i 2020 et opmærksomhedspunkt vedrørende , at ledelsen bør sikre, at
borgernes retssikkerhed opretholdes og at borgernes selvbestemmelsesret ikke nedtones. I notatark oplyser tilbuddet, at der afholdes kursusdage i
den etiske metode, der bla. Kommer ind på borgeren retssikkerhed i forhold til medarbejdernes rolle i borgerens hjem. Der afholdes beboer
møder i de enkelte bo enheder. Der afholdes ligeledes uddannelse i KRAP ligeledes for at klæde medarbejderne på til at kunne reflektere og fagligt
vurder hvordan retssikkerheden hele tiden opretholdes.

Det vurderes, at tilbuddet har fået noget undervisning men grundet covid-19 har personalemøder ikke været afholdt i en periode. Tilbuddet
oplyser at dette opstarter i marts 2021 hvor socialtilsynet forventer at tilbuddet styrker refleksionsevnen og udbreder viden om brugen af
pædagogiske tilgange og metoder fremfor magt. og indgreb.

 

Socialtilsynet har ved tidligere tilsyn tillige bemærket indretning af personalefaciliteter i borgernes fællesarealer og denne praksis er tillige ophørt.
Ledelsen oplyser at de ved fysiske besøg og drøftelser omkring borgernes rettigheder ved at bo i eget hjem vil sikre at denne praksis ikke opstår
igen. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, med viden fra handleplanen, at tilbuddet med et tæt ledelsesfokus bør have bevågenhed på, at der ikke opstår en
forrående kultur, hvor borgernes retssikkerhed og behov tilsidesættes og der foretages indgreb i borgernes selvbestemmelsesret. 

Det vurderes at der afholdes beboermøder i de fleste afdelinger og at borgerne ud fra funktionsniveau er inddraget i for dem, relevante områder.
Tilbuddet kan med fordel have fokus på borgernes behov for og brugen af visualisering. Dette for dels at styrke inddragelse og dels for at styrke
borgernes begribelighed. 

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.a
Bedømmelsen hæves og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Der er lagt vægt på at tilbuddet er ophørt med aflåsning af køkkener samt ej heller indrettet personalefaciliteter i borgernes fællesstuer. 

Tillige vægtes at medarbejder oplyser, at de har fået undervisning om  forråelse og at de skal i gang med en opfølgning fra Etikos. Medarbejder
oplyser, at  de har drøftet tilgange og måder at sige tingene på og blandt andet har det givet anledning til refleksion over egen adfærd og brugen af
f.eks. konkrete ord. 

Medarbejder oplyser, at de tillige i processen med aflåsning og ophør med dette, har følt sig såret, da de har troet de var omsorgsfulde.
Medarbejder oplyser at medarbejderne generelt har flyttet sig i forhold til ny tænkning. 

Ved herværende tilsyn fremstod tonen til borgerne positiv og lyttende. Borger oplyser at vedkommende oplever at medarbejdere taler pænt til
vedkommende. 

 

Tilbuddet har efter tilsyn i 2019 fremsendt oversigt over håndtering af aflåsning af borgernes ejendele. Heraf fremgår, at ingen borgere har sine
ejendele låst inde. 
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Indikator 4.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Bedømmelsen fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Til grund for bedømmelsen vægtes, at tilbuddet i højere grad kan have fokus på at styrke borgernes individuelle kommunikation og skabe øget
fokus på borgernes begribelighed. 

Der er tillige lagt vægt på at tilbuddet afholder husmøder på de fleste afdelinger. I fremsendte referater ses at en afdeling har visualiseret
overskrifterne og en afdeling har indsat relevante billeder under hvert punkt. 

Ved rundvisningen, oplyser borger at de selv vælger fredags mad og på vedkommendes køleskab hænger en menu med en dato 14 dage fem i
tiden. Adspurgt til dette, oplyser medarbejder at de som regel vælger maden dagen før indkøb og derefter hænger et billede op. 

Ved rundvisningen ses ikke det store udbredelse af visuelt understøttende kommunikation, bortset fra i aktivitetstilbuddet hvor de forskellige rum
dels har billede eller konkret tilknyttet og ved musiksamling har borgerne visualiserede hæfter hvor de kan vælge ud fra på skift. 

Enkelte huse har tavler med medarbejdernes navne og billeder og adspurgt til det skriftlige i huse, hvor der bor borgere der ikke kan læse, oplyser
medarbejder at de ofte spørger til hvem der kommer. 

Medarbejder oplyser at borgerne får tilbudt valgmuligheder omkring mad, aktiviteter og ture samt ferier og eksempelvis valg af drikke. 

 

 

 

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
Dette kriterium har ikke været behandlet ved herværende tilsyn, hvorfor teksten er overført fra tilsynet den 17 september 2020.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgerne fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne giver udtryk for trivsel og medarbejdere og ledelse kan tillige redegøre for borgernes trivsel, trods perioden
med corona med besøgsforbud og restriktioner. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har håndteret perioden med covid-19 med afsæt i borgernes
trivsel. 

Tillige vurderer socialtilsynet, at borgerne modtager relevant støtte til dels at opfylde fysiske behov og dels at understøtte den mentale sundhed og
trivsel samt fokus på udvikling, dette trods forholdene omkring indgreb i selvbestemmelsesretten. 

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Denne indikator har ikke været behandlet ved herværende tilsyn, hvorfor teksten er overført fra tilsynet den 17 september 2020.

Bedømmelsen fastholdes.

Der er lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at borgerne generelt trives. I corona perioden med nedlukning har tilbuddet iværksat alternative
strukturer og aktiviteter og medarbejderne oplyser, at borgerne har håndteret det godt, trods det har været svært for nogle. Afdelingsleder oplyser,
at der har været iværksat tiltag, der har udviklet borgernes selvstændighed og det har tillige givet flere borgere mere ro. 

Adspurgt til en konkret borger, der ved sidste tilsyn oplyser, at vedkommende ikke trives, oplyser afdelingsleder, at det går bedre og at borger
trives med nye opgaver i tilbuddets aktivitetstilbud. 

Borger oplyser ved rundvisning, at vedkommende trives og fremviser en bog fra en ferie. Borger udviser tegn på glæde ved fremvisningen. 
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Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Denne indikator har ikke været behandlet ved herværende tilsyn, hvorfor teksten er overført fra tilsynet den 17 september 2020.

Bedømmelsen øges og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Der er lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at borgerne ledsages til lægekontrol og hospitalsbesøg. Tillige understøtter medarbejderne flere af
borgerne sundhedsmæssige forhold og sikrer, at de møder op til aftalte tider etc. 

Medarbejder oplyser ved tidligere tilsyn, at der er tilbud om regelmæssig lægecheck og derudover håndteres borgernes sundhedsmæssige tilstand
med afsæt i den enkeltes behov.

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.c
Denne indikator har ikke været behandlet ved herværende tilsyn, hvorfor teksten er overført fra tilsynet den 17 september 2020.

Bedømmelsen sænkes og bedømmes opfyldt i høj grad. 

Der er lagt vægt på, at det fremgår af det fremsendte materiale, at der er flere sundhedsfaglige medarbejdere ansat. Medarbejder oplyser, at der er
fokus på både borgernes sundhedsmæssige trivsel og på den udviklingsmæssige trivsel. 

Medarbejder oplyser ved tidligere tilsyn, at de har fokus på sund og varieret kost, og at denne tilpasses den enkelte borger og de hensyn der er
påkrævet herfor. Ved rundvisningen iagttog socialtilsynet ved frokost, at borgerne fik tilbud om frokost på flere forskellige måder i form af
forskellig konsistens. 

Medarbejder oplyser tillige, at de har fokus på at borgerne tilbydes bevægelse og frisk luft og der er gåture, cykelture i det omgivende samfund. 

 

Adspurgt til den mentale trivsel kan medarbejdere redegøre for flere eksempler på, hvorledes eksempelvis besøg skaber mentale trivsel.

Ved rundvisning oplyser en borger, at vedkommende har været til aktivitet og udtrykker glæde herom. 

Medarbejdere oplyser ved tidligere tilsyn, at de har et samarbejde med læger, diætister, sygeplejerske etc for at sikre borgernes fysiske trivsel og
sundhed. 

Socialtilsynet tillægger det i bedømmelsen af indikatoren betydning, at tilbuddet ikke i højere grad har fokus på borgernes selvbestemmelsesret i
forhold til den mentale trivsel, hvorfor scoren sænkes.
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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
Tilbuddet fik i 2020  opmærksomhedspunkter vedrørende, at tilbuddet bør tillige sikre sig viden om og indsigt i lovgivning vedr. magtanvendelser
og følge denne og i henhold hertil løbende indberette brugen af bløde bespændinger.

I notatark oplyser tilbuddet, at der er afholdt undervisning i magtanvendelser ved tilsynskonsulent og kommunens specialist i magtanvendelser.
Hen over oktober måned har bestemmelserne omkring §128 været gennemgået på teammøder og koordinatormøder. Ny praksis er introduceret
omkring registrering ved brug af bløde seler. Tilbuddet oplyser tillige, at der vil være grundig intro til alle nye medarbejdere og vikarer samt
undervisning af ledere, koordinatorer og alle øvrige medarbejdere i magtanvendelsesbestemmelser. Tillige oplyses, at der vil være opfølgnings
kursus / brush up efter 2 mdr.  og emnet vil være et fast punkt på teammøderne.1 x mdr. Tilbuddet oplyser endvidere, at lederne tilpasser efter
deres undervisning Søbæk Haves procedure for magtanvendelser, så den passer til de nye bestemmelser. Derudover vil tilbuddet genbesøge "7
gode råd omkring forebyggelse af magtanvendelser". Det oplyses tillige i notatark, at der vil være ledelsesopfølgning i dialog med koordinatorerne
og at lederne opdaterer procedure.

 

Socialtilsynet kan ved herværende tilsyn se at der er igangsat ny procedure for håndtering  af forhåndsgodkendelser og tilhørende registrering af
brugen. Tillige kan socialtilsynet konstatere, at tilbuddet løbende fremsender brug af disse godkendelser. 

Det vurderes på baggrund af sidste års tilsyn og bekymring omkring borgernes retssikkerhed, at tilbuddet er ophørt med aflåsning af køkkener og
bemærker at dette forløber ukompliceret for borgerne. 

Socialtilsynet kan i fremsendt handleplan og på baggrund af dialog med ledelsen konstatere at der har været iværksat undervisning omkring
lovhjemmel indenfor magtanvendelser. 

I øvrigt bemærker socialtilsynet at tilbuddet forebygger brugen af magt og at der ikke er indberettet magtanvendelser omkring fysisk magt i 2021. 

 

Socialtilsynet vurderer grundlæggende, at tilbuddet bør gennemgå lov om magtanvendelser og sikre viden og kendskab til området og udleve
denne viden i praksis. I fremsendt handleplan har tilbuddet beskrevet, hvorledes indsatsen omkring opkvalificering af viden omkring lovgrundlag
vil finde sted. Socialtilsynet bemærker at processen herom er opstartet og ser det som et opmærksomhedspunkt til både ledelse og medarbejdere,
at de bør kende til gældende og opdateret lovgivning, således at borgerne sikres, at der er hjemmel til at udøve magt. Derudover at ledelse sikrer
korrekt registrering og indberetning og sikrer en opfølgning, der dels har et forebyggende afsæt men tillige sikrer, at medarbejdernes refleksioner
afspejles i praksis. 

 

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikator bedømmelsen øges og bedømmes opfyldt fra lav grad til i høj grad. 

Der er lagt vægt på, at tilbuddet fik i 2020 et opmærksomhedspunkt vedrørende, at tilbuddet bør af hensyn til borgernes retssikkerhed og jf.
lovhjemmel vedr. indgreb i selvbestemmelsesret, ophøre med at aflåse køkkener på borgernes fællesarealer. I notatark fremgår, at køkkener er
fuldt tilgængelige for alle borgere. Hvis borgere har særlige udfordringer i forhold til at agere i et fælleskøkken, bliver dette håndteres pædagogisk.
Tillige fremgår, at der afholdes undervisning i den etiske metode hvori der indgår tema om etiske dilemmaer i forbindelse med at arbejde i
borgerens hjem, hvad kan man og hvad kan man ikke. Der har på personale møder været drøftet, hvordan vi agerer når vi arbejder i borgernes
hjem, dette vil vi fortsætte med fremadrettet, så der ikke forekommer lignende situationer.

 

Medarbejdere og ledelse tilkendegiver at der har været afholdt undervisning i regler indenfor magtanvendelser og at dette har givet anledning til
refleksioner og ophør med aflåsning af borgernes fælleskøkkener. Medarbejdere tilkendegiver at denne ophør ikke har givet anledning til
udfordringer i forhold til borgerne. 

Socialtilsynet har tillige modtaget forhåndsgodkendelser og løbende registreringer af brugen af disse. Der er ikke modtaget indberetninger om brug
af fysisk magt i 2021. 

 

På baggrund af tidligere tilsyn oplyser medarbejderne og eksemplificerer relevant brug af metoder til forebyggelse af magt og metoder til at skabe
struktur og forudsigelighed som forebyggelse af magt. Adspurgt til tilbuddets aflåsning af borgernes ejendele oplyser medarbejdere, at der aflåses
enkelte ting, da borgerne ikke kan overskue at have disse tilgængelig. Socialtilsynet har efterfølgende modtaget en oversigt over, at tilbuddet har
iværksat andre løsninger, således at borgernes ejendele ikke er låst inde. 
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Indikator 6.b

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.b
Bedømmelsen øges og hæves fra i lav grad til i høj grad opfyldt. 

Der er lagt vægt på, at tilbuddet har fremsendt forhåndsgodkendelser og løbende registreringer og fremsender brugen af de bløde bespændinger.
Tilbuddet har i perioden med ned lukning grundet covid-19 ikke afholdt personalemøder og således er den ellers beskrevne praksis med løbende
at lave opfølgning på området inden for magtanvendelser, ikke været effektueret. 

Medarbejdere tilkendegiver at området omkring brug af magt tages alvorligt på tilbuddet og kommunen og ledelsen har ageret med tydelighed
overfor en overholdelse af regler og lovgrundlag. 

Det fremgår dog af fremsendt handleplan, at der på teammøder drøftes punktete " magtanvendelser" hvor de eventuelt udførte magtanvendelser
drøftes og reflekteres men tillige drøftes snitfladerne indenfor magtanvendelse. Dette er tillige beskrevet i den fremsendte handleplan, hvor det
fremgår, at tilbuddet vil have fokus på temaet og på opfølgning og forebyggelse. 

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Dette kriterium har ikke været behandlet ved herværende tilsyn, hvorfor teksten er overført fra tilsynet den 17 september 2020.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. 

Der arbejdes med forebyggelse ved individuelt tilpasset strukturer og for flere borgere med visualisering og socialtilsynet vurderer, at
medarbejderne kan redegøre for relevante tiltag herom. 

Tilbuddet fik i 2018 et udviklingspunkt, der blev overført til 2019. Dette omhandlede, at tilbuddet skulle udarbejde retningslinjer i forhold til vold
og overgreb. Tilbuddet oplyser i notatark, at Retningslinjer er udarbejdet i samarbejde med TRIO og gennemgået på team møder. Medarbejder
indrapporterer i inzubis intern vold og trusler.

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Denne indikator har ikke været behandlet ved herværende tilsyn, hvorfor teksten er overført fra tilsynet den 17 september 2020.

Bedømmelsen øges og er opfyldt i meget høj grad.

Der er lagt vægt på, at medarbejdere kan eksemplificere, hvorledes de arbejder forebyggende  og med anvendelse af relevante faglige metoder og
tilgange. Heraf eksemplificeres med, at tilbuddet arbejder med risikovurderinger og har fokus på borgernes signaler, dagsformen, adfærd samt
observationer i dagligdagen. Medarbejder oplyser, at de arbejder med den etiske metode, hvor de anskuer episoder efter forskellige
perspektiveringer indenfor etikken. Dette skaber refleksioner , som kan være med til at forebygge lignende episoder, da indsatsen i hverdagen kan
justeres. 

I fremsendt oversigt fremgår, at der er registreret 22 episoder i 2019. 

Medarbejdere tilkendegiver, at i perioden med corona er antallet faldet, da de har opholdt sig i mindre grupper eksempelvis i dagtilbuddet. Det har
skabt en ro for borgerne. 

I fremsendt principper for forebyggelse af vold, fremgår relevante konkrete tiltag og handleanvisninger. 
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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.

Tilbuddet har på baggrund af socialtilsynets bekymringer om kvaliteten i tilbuddet fra 2020 udarbejdet en handleplan, med beskrivelse af relevant
tiltag på områder, hvor det er påkrævet med en kvalificering af indsatsen. Det vurderes, at tilbuddets ledelse samlet set bør sikre opfølgning på
iværksatte initiativer samt på faglige tiltag, jf. egen handleplan, da flere tiltag har været  udsat grundet covid- 19.  Dog bemærker socialtilsynet, at
tilbuddets ledelse i forhold til bekymringer omkring indgreb i borgernes selvbestemmelsesret og aflåsning af køkkener samt indretning af
kontorfaciliteter på borgernes fællesarealer, har været relevant fokus og håndteret således at disse opmærksomhedspunkter udgår. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fornylig har opkvalificeret den ledelsesmæssige ledelseskapacitet ved ansættelse af en centerleder. 

Tilbuddet kan ved herværende tilsyn således oplyse om tiltag, der endnu ikke er iværksat, hvorfor socialtilsynet fortsat vurderer, at tilbuddet bør
have en bevågenhed på fortsat at sikre ledelsens tilgængelighed, synlighed og sparring af medarbejdere for derved at sikre, at medarbejderne får
ramme omkring et refleksions- og sparringsrum.  Derudover vurderer socialtilsynet at tilbuddet bør reflektere på, om iværksættelse af ekstern
supervision kan bidrage til processen samt at øge det generelle refleksions niveau i tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør sikre en klar og ensartet ledelsesstrategi, der sikrer relevant fokus på drift, og udvikling , og som skaber
tryghed i organisationen og dermed får optimale vilkår for at udleve en kvalificeret indsats til og omkring borgerne. Den udførte ledelse fremstår 
opdelt og som to ledelsesrum, fremfor en samlet enhed.  Det giver divergens i praksis, viden og udvikling på tilbuddet, på en måde som social
tilsynet ikke anser som positivt.  Blandt andet kommer det til udtryk i synlighed og viden om hvad der sker på afdelingerne.  

 

Socialtilsynet vurderer  endvidere, at tilbuddet fortsat bør sikre den daglige drift med fokus på at sikre at borgerne mødes af medarbejdere med
viden, erfaring og fagrelevant uddannelse i et tilstrækkeligt omfang, samt sikre at sygefravær og personalegennemstrømning ikke er højere end på
sammenligelige tilbud. Sidstnævnte vurderes på herværende tilsyn som værende højere end på sammenlignelige tilbud. 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 2,8

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets ledelse bør sikre opfølgning på iværksatte initiativer samt på faglige tiltag, jf. egen handleplan.

Tillige fortsat sikre ledelsens tilgængelighed, synlighed og sparring af medarbejdere for derved at sikre, at medarbejderne får ramme omkring et
refleksions- og sparringsrum. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør sikre en klar og ensartet ledelsesstrategi, der sikrer relevant fokus på drift, og udvikling , der skaber tryghed
i organisationen. 
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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 ledelsen har relevante kompetencer men vurderer, der skal et styrket fokus på den ledelsesmæssige strategi og en mere
ensartet tilgang til ledelsesrollen, for at tilbuddet kan opretholde og sikre en kvalitet i tilbuddet. 

Tilbuddet fik i 2020 opmærksomhedspunkter herunder at ledelsen bør sikre, at borgernes retssikkerhed opretholdes og at borgernes
selvbestemmelsesret ikke nedtones. I notatark, oplyser tilbuddet, at der afholdes kursus dage i den etiske metode, der bla. kommer ind på
borgeren retssikkerhed i forhold til medarbejdernes rolle i borgerens hjem. Der afholdes beboer møder i de enkelte bo enheder. Der afholdes
ligeledes uddannelse i KRAP ligeledes for at klæde medarbejderne på til at kunne reflektere og fagligt vurder hvordan retssikkerheden hele tiden
opretholdes.

Tillige fik tilbuddet et opmærksomhedspunkt vedrørende at sikre ledelsens tilgængelighed og sparring af medarbejdere for derved at sikre, at
medarbejderne får ramme omkring et refleksions- og sparringsrum. I notatark oplyser tilbuddet, at der er pr. 01.02.2021 ansat en centerleder til at
varetage de overordnede og tværgående opgaver og samtidig sikre fælles retning på hele Søbæk Have. Tilbuddet oplyser, at dette vil frigive mere
ledelses til sparring både i gruppen og individuelt. Samtidig er der ansat faglige koordinatorer til at varetage opgaver i forbindelse med sparring,
refleksion, forankring og udvikling af faglige metoder og i det daglige arbejde. 

Derudover fik tilbuddet et opmærksomhedspunkt vedrørende, at tilbuddets ledelse bør sikre opfølgning på iværksatte initiativer samt på faglige
tiltag, jf. egen handleplan. Tilbuddet oplyser i notatark, at alle medarbejdere deltager i et KRAP forløb i 2021 og derefter udpeges tovholdere i alle
grupper, som understøtter implementering af konceptet sammen med koordinatorerne og ledelsen. Der følges op på uddannelses tiltag ved
koordinatorer og ledelsen på personale møder.

Der er udarbejdet dagsordner til personalemøder med en fast dagsorden så det sikres at der både er tid til borgersparring, faglig- og
organisatoriskfokus samt praktiske udfordringer.

 

Socialtilsynet bemærker at der er ansat en centerleder på tilbuddet som blandt andet skal bidrage til at det ledelsesmæssige fokus kan forankres i
tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at det endnu er for tidligt at vurdere om dette har effekt men vurderer, at tilbuddet fortsat bør have dette
styrkede fokus , da der opleves divergens i den udførte ledelse.

Derudover bør tilbuddets ledelse sikre, at medarbejderne og de faglige koordinatorer har de relevante og nødvendige kompetencer og viden til at
kunne varetage opgaven omkring borgerne og for koordinatorerne omkring den faglige opgave. Socialtilsynet vurderer tilbuddet har været
udfordret på det organisatoriske plan i forhold til ombygning og Covid-19 i henhold til sparring og mødeafholdelse, og vurderer, at ledelsen bør
sikre at der er de sparringsrum, som medarbejderne har brug for, for at kunne kvalificere indsatsen til borgerne. Socialtilsynet er bekendt med en
ny organisering med netop plads til dette samt et styrket fokus på forebyggelse af forråelse, viden og opfølgning omkring magtanvendelser og
selvbestemmelse etc.  

 

Socialtilsynet vurderer, at den nuværende ledelse har faglig relevant uddannelse indenfor dels fagfaglige områder samt inden for ledelsesfaget. 

Det vurderes fortsat, at tilbuddet har iværksat ekstern supervision, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan være opmærksom på, at
dette tilbydes ud fra behov for dels faglig sagssupervision, men tillige i forhold til et behov for anden form for supervision som eksempelvis
arbejdskultur etc.  

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.a
Bedømmelsen øges og opfyldes i middel grad. 

Der er lagt vægt på at det fremgår af dels det fremsendte materiale samt af dialog med medarbejdere og ledelse, at der har været fokus på de
udviklings- og opmærksomhedspunkter der blev givet ved seneste tilsyn.  Ledelsen er i proces og der er flere eksempler på igangsatte tiltag. 

På baggrund af fremsendt materiale fremgår, at ledelsen har relevante kompetencer i form af fagrelevant uddannelse og de to afdelingsledere har
viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Den for nyligt ansatte centerleder har relevant faglig baggrund og viden go erfaring med
faget ledelsen, men det fremgår ikke af cv, at vedkommende har erfaring eller viden omkring tilbuddets målgruppe, metoder og tilgange. 

Medarbejderne fremstår med udsagn omkring deres nærmeste ledere, med stor forskellighed.  Den ene er mere tilgængelig og synlig end den
anden men fælles oplyser medarbejdere, at ledelsen formår at følge op på konkrete sager.  Medarbejderne forventer at afdelingslederne , med
ansættelse af en centerleder, får mere overskud til at være mere nærværende og synlig. Derudover udtrykker medarbejderne at de forventer at de
faglige koordinatorer bliver et bindeled mellem ledelse og medarbejderne. 

 

Afdelingsleder oplever at der kommet mere ledelse samt at der er kommet koordinatorer i hvert team.

Ledelsen oplyser at de fælles er i gang med en fordeling og tydeliggørelse af arbejdsopgaver og ansvar. 

På baggrund af tidligere tilsyn fremstår ledelsen ikke som en fælles ledelse med strategi for udvikling af det samlede tilbud, hvilket centerleder
oplyser, at det er et fokus som de i ledelsen vil sikre. Dette bemærker socialtilsynet tillige ved herværende tilsyn, hvor der anskues en divergerende
fokus på måde at udøve ledelse på.
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 8.b
Bedømmelsen sænkes og opfyldes i lav grad. Der er lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at de ikke siden december har afholdt møder med
sparring. 

Tillige er der lagt vægt på at der på baggrund af medarbejdere og ledelsens udsagn ikke tilbydes kontinuerlig ekstern supervision.  Medarbejder
oplyser at hvis man har et særligt behov, kan der søges om der men det er ad hoc supervision. 

Medarbejder oplyser, at deres personalemøder har været aflyst siden efterår grundet covid-19 og mangel på lokaliteter, grundet ombygning på
tilbuddet. Adspurgt til online møder, oplyser medarbejdere, at det ikke har været iværksat.  Medarbejder oplyser at der har været få møder i
perioden , blandt andet har Trio afholdt møder. 

Medarbejder oplyser at de har haft alm. daglig sparring i teamet og på tværs af husene. 

Adspurgt til opfølgning og sparring efter tilsynet i 2020 , oplyser medarbejder, at de ikke har fået ledelsesmæssig sparring og støtte til den
afmagtsfølelse det var og de efterspørger selv handlemuligheder. 

 

Ledelsen oplyser, at de er færdige med en ny dagsorden til møder hvor der er fokus på kvalificeret sparring samt opfølgning på relevante emner.
Ledelsen oplyser, at den nye koordinatorrolle har til opgave at give faglig sparring til kolleger og tillige holde den røde tråd i det faglige arbejde. 

Socialtilsynet bliver under dialogen opmærksom på, at koordinator rollen udmøntes forskelligt og har forskellige vilkår i forhold til arbejdsfokus og
tilknytning til teamsne. Et fokus som centerleder udtrykker, at de vil få styr på således at opgaven som fagkoordinator bliver ens, uanset hvilket
team du er tilknyttet. 

Ledelsen tilkendegiver at de holder ugentlige møder og har jævnlig sparring med hinanden. 

Ledelsen oplyser at de har deltaget i et internt forløb fra Holbæk kommune.

Det fremgår under dialog med medarbejdere og ledelse at der har været eksterne forløb med dels Dorthe Birkemose omkring forråelse og dels et
forløb med Maja Hasselbo. 

Det fremgår af tidligere fremsendt strategiplan for kompetenceudvikling, at ledelsen opstarter et supervisionsforløb med ekstern supervisor.
Derudover kan individuel supervision aftales, beskrives der. 

Ved tidligere tilsyn har tilbuddet i fremsendt materiale oplyst om, at der er iværksat supervisionsforløb ved ekstern supervisor. Dette bekræftes af
både ledelse og medarbejdere ved herværende tilsyn. Supervisionsforløbene er tilrettelagt ud fra konkrete borgersager og har et neuropsykologisk
udgangspunkt. Medarbejderne tilkendegiver, at de har fået udbytte. 

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 fortsat, at tilbuddets daglige drift generelt varetages kompetent. Dog vurderer socialtilsynet, at der hersker stor forskel på,
hvor relevant der er dækket ind i de forskellige afdelinger i forhold til fagrelevant uddannede og ikke uddannede samt fastansatte og vikarforbrug.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse bør sikre, at der er medarbejdere i tilstrækkelig grad til at imødekomme borgernes behov og tilmed, at
der er fagrelevante kompetencer tilstede for at sikre, at alle borgerne mødes af kvalificerede medarbejdere og med afsæt i en pædagogisk praksis.
Dette særligt i forhold til borgere med høj kompleksitet, der fordrer specialviden og pædagogik og hvor medarbejderne har brug for konkrete
handleanvisninger for at kunne varetage den specialpædagogiske opgaver med redskaber der bidrager til borgernes trivsel og udvikling. 

Socialtilsynet anerkender fortsat tilbuddets tværfaglighed og vurderer, at dette kan bidrage til at skabe en helhed i arbejdet med borgernes
sundhed og trivsel. 
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.a
Bedømmelsen fastholdes og indikatoren vurderes at være opfyldt i middel grad. 

Der er lagt vægt på, at på baggrund af fremsendt oversigt over medarbejdere fremgår at der fortsat er en ulige fordeling af medarbejdere med
faglig relevant baggrund. Ledelsen oplyser, jf. egen handleplan, at de har et styrket fokus og at det endda er lykkedes at få ansat flere uddannede
medarbejdere. Af den fremsendte oversigt fremgår tillige at der tillige fremstår gennemstrømning blandt de nyansatte. 

 

På baggrund af de fremsendte udpluk af arbejdstidsplaner fremgår, at der benyttes vikarer i enkelte teams og  nogle dage fremgår der tillige at der
har været alene arbejde. Medarbejdere oplyser at der benyttes vikarer og der er introduktion til nye medarbejdere og til vikarer, som skal sikre at
borgerne mødes kompetent. 

Medarbejdere oplyser at perioden med nedlukning grundet covid-19 tillige har medført at der ikke har været afholdt teammøder og således har
sparringen været spartansk. Adspurgt til online møder, oplyser medarbejder at dette ikke har været tilstede, da der har manglet lokaliteter. 

Ledelsen oplyser at de jf. handleplan har planmæssig kompetenceudvikling i gang. 

Af fremsendt oversigt over ansatte i tilbuddet, fremgår at der er 20 vikarer ansat. Heraf er 12 vikarer ansat i 2020 og 2021. Tillige fremgår at der er
fratrådt 19 vikarer i 2020 og 2021.  

 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
På baggrund af fremsendt oversigt over medarbejdere fremgår, at der er 15 ansatte der er fratrådt i 2020 og 2021. Ud af 52 ansatte svarer dette til
en personalegennemstrømning på 28 %, hvilket er en stigning fra tidligere. 

I tidligere fremsendt materiale fremgår, at personalegennemstrømningen for fastansatte medarbejdere på Søbæk Have fra 1.1 2020 til 31.8 2020
er på 5.25 procent. Fordelt på 1.5 procent tiltrådte medarbejder og 3.75 fratrådte medarbejder.

I årsrapport 2019 på tilbudsportalen fremgår det, at personalegennemstrømningen i 2019 har været på 7,8 %, hvilket er et fald fra tidligere år. 

På baggrund af ovenstående sænkes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Bedømmelsen sænkes og bedømmes i middel grad opfyldt. 

Der er lagt vægt på, at det af det fremsendte materiale fremgår, at  der er i gennemsnit 11,6 sygedage i 2020 og januar og februar 2021. Tallet inkl.
Barsel, er 18,34 dage pr medarbejder i 2020, samt januar og februar 2021

I årsrapport 2019 på tilbudsportalen fremgår et sygefravær på 15,14 dage i gennemsnit pr medarbejdere. 
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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 har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold
til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg
hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på,
hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et
vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på
borgernes retssikkerhed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i middel grad besidder relevante kompetencer. Socialtilsynet kan konstatere, at  tilbuddet
arbejder med en handleplan og et mål omkring at rekruttere flere medarbejdere med fagrelevant uddannelse. Det vurderes tillige, at tilbuddets
medarbejdere skal i gang med en generel opkvalificering af kompetencer, herunder redskaber til håndtering af borgerne samt i forhold til at øge
refleksionsniveauet, hvilket socialtilsynet vurderer, er påkrævet for at imødekommer borgernes behov for en pædagogisk kvalificeret og refleksiv
indsats. 

Tilbuddet har siden sidste tilsyn arbejde med etik og viden omkring borgernes retssikkerhed og magt og dette har medført til øget fokus på andre
handlemuligheder samt overvejelser omkring etikken i hverdagen samt implementering af pædagogiske metoder frem for brug af magt. 

Socialtilsynet vurderer fortsat at tilbuddet  bør have fokus på medarbejdernes kompetencer og at der forefindes redskaber, initiativer og
handlemuligheder, der kan udfoldes i den pædagogiske praksis. 

Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddet fortsat bør sikre at der arbejdes med etik , således for at forebygge en forrået kultur på tilbuddet, hvor
afmagt erstatter pædagogiske interventioner og forløb. 

Socialtilsynet vurderer dog også, at borgerne mødes af omsorgsfulde medarbejdere, der generelt  imødekommer målgruppens behov og 
forholder sig til borgerne på en etisk måde, med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger.  

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Tilbuddets ledelse bør fortsat have fokus på rekruttering af medarbejdere med kompetencegivende og fagrelevant uddannelse.

Tilbuddet bør fortsat have fokus på medarbejdernes kompetencer og at der forefindes redskaber, initiativer og handlemuligheder, der kan
udfoldes i den pædagogiske praksis. 

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 tilbuddet har fokus på at opkvalificere medarbejdere og har fokus på at rekruttere medarbejdere således at
medarbejderne samlet set har de relevante kompetencer. Tilbuddet fik et opmærksomhedspunkt i 2020 vedrørende om der i tilbuddet hersker en
fremtrædende forrået kultur, hvor medarbejdernes kompetencer ikke udfoldes i pædagogiske rammer. men der derimod handles i afmagt.
Tilbuddet oplyser i notatark, at der er ansat faglige koordinatorer der har deres daglige gang i husene, det er alle medarbejdere med en fagrelevant
uddannelse på bachelor niveau. Koordinatorerne skal sikre den daglige faglige sparring i bo grupperne. Tilbuddet oplyser tillige, at der er afholdt
undervisning i det organisatoriske medlemskab i form af fokus på kerneopgaven, for herigennem at sikre en forståelse for hvorfor man går på
arbejde og sikre det er borgerens perspektiv og det faglige der er i fokus. Der er ligeledes afholdt kursus dage om etikken i arbejdet med borgerne. 

Tilbuddet oplyser i oplysningsskema at  der er ansat faglige koordinator i tilbuddet, sådan et en koordinator dækker to huse og en i
aktivitetscentret. Det er koordinatorernes opgave i samarbejde med ledelsen at sikre fagligt fokus i den daglige drift.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevant fokus på en plan for opkvalificering af medarbejdernes kompetencer, men vurderer tillige, at
halvdelen af medarbejderne er fagrelevant uddannet og at dette ikke i tilstrækkelig grad er i overensstemmelse med borgernes behov. Tilmed er
fordelen af de fagrelevant uddannede medarbejdere og ikke uddannede ikke ligelig fordelt, hvilket formodes at have betydning for særlige huse/
teams.

Endvidere vurderer socialtilsynet, at medarbejderne generelt mangler redskaber, inspiration og handlemuligheder i henhold til borgernes behov
for en kvalificeret pædagogisk indsats. 

Socialtilsynet bemærker positivt, at det fremgår ved herværende tilsyn at kompetencerne i meget høj grad er tilstede i tilbuddets aktivitetstilbud. 

 

Socialtilsynet vurderer, at samspillet mellem borgere og medarbejdere er iagttaget som værende positivt og anerkendende og generelt afspejler en
stor omsorg for borgerne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har igangsat en proces omkring forråelse, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt
og en fortsat opmærksomhed på. 
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i middel grad.

Der er lagt vægt på at der af fremsendt oversigt over medarbejdere, fremgår at der er fastansat 52 medarbejdere med borgerrelaterede timer.
Heraf er 27 med fagrelevant uddannelse. Disse fordels således at der i 18A er 5 medarbejdere , heraf 4 med fagrelevant uddannelse. I hus 20 er
der 6 fastansatte hvoraf 3 er fagrelevant uddannede. I hus 22 er der ansat 7 medarbejdere og heraf har 3 en fagrelevant uddannelse. I hus 24 er
der ansat 13 medarbejdere , hvoraf 4 har fagrelevant uddannelse. I hus 26 er der ansat 12 medarbejdere, hvoraf 4 har fagrelevant uddannelse og i
hus 28 er der ansat 7 medarbejdere hvoraf 1 har fagrelevant uddannelse.

I aktivitetstilbuddet fremgår, at der er 12 medarbejdere , hvor af de 8 har fagrelevant uddannelse. 

Det fremgår tillige af oversigten at 17 medarbejdere er startet i 2020/2021 og 13 er ansat i 2019 .

 

Medarbejderne giver udtryk for at kende til de planer, der er udarbejdet vedrørende kompetence løft. Ledelsen oplyser, at de følger deres
handleplan og der er oprettet hold til KRAP undervisning med medarbejdere blandet  fra det samlede Søbæk have.  Ledelsen oplyser, at  der er
lavet 4 hold med 5 dages undervisning og der er udvalgt skemaer som der skal arbejdes ind i og efterfølgende implementeres på tilbuddet.
Grupperne er lavet på tværs af husene for at få en større synergi. 

 

Ledelsen oplyser tillige at de har planlagt et brush up med Etikos med fokus på arbejdet med borgere i eget hjem. 

 

Siden sidste tilsyn, oplyser ledelsen at alle medarbejdere har deltaget i foredrag med Dorthe Birkemose omkring forråelse og at dette har sat
refleksioner i gang ude i husene. Ledelsen oplyser at de grundet ombygning og Covid-19 ikke har haft mulighed for afholdelse af teammøder men
at det er planlagt til, at der skal drøftes etik ved personalemøderne.  Tillige skal magtanvendelser og gråzoner løbende drøftes for at kvalificere
refleksionerne i den daglige praksis. 

Medarbejdere tilkendegiver at der er sat gang i en ny tænkning men at dette er svært i forhold til målgruppens kompleksitet og teamets
handlemuligheder. 

Medarbejder fra aktivitetstilbuddet oplyser, at de har kultur for en høj etik og løbende drøfter etiske principper i forhold til handlemuligheder.
Adspurgt til vidensdeling og særligt i forhold til faglige metoder på tværs af tilbuddet, oplyser medarbejder at der ikke på det samlede tilbud er
kultur for dette.

Tilbuddet fik i 2020 et udviklingspunkt vedrørende at tilbuddets ledelse bør have fokus på rekruttering af medarbejdere med kompetencegivende
og fagrelevant uddannelse. I notatark oplyser tilbuddet, at der er i stillingsopslag lagt vægt på at de søger fag relevant uddannet personale med
mellemlang videregående eller social og sundhedsassistent, det er målet at minimum 60% af de fastansatte har en relevant faglig uddannelse.
Desuden oplyses, at der arbejdes løbende på at rekruttere og at tilbuddet i forbindelse med seneste stillingsopslag  har fået sparring ved Maja
Haslebo, der har stået for undervisning i organisatorisk medlemskab og kærneopgaven.

Af fremsendt oversigt over medarbejdere, fremgår at der er ansat 4 medarbejdere med fagrelevant uddannelse i 2020/2021 samt en pædagogisk
medhjælper og det fremgår at to medarbejdere med relevant uddannelse er er stoppet igen. 
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Bedømmelsen øges og indikatoren er opfyldt i meget høj grad.

Der er lagt vægt på at ved herværende uanmeldte tilsyn iagttog socialtilsynet  forskellige aktiviteter i gang så som borgere der spiser morgenmad,
er i gang med madlavning, er på vej til aktivitetstilbuddet, hviler på sofa, er på vej ind  at ryge i egen bolig.

Medarbejderne støtter borgerne i aktiviteterne – der ses et samspil med borgerne som understøtter at det er deres behov og ønsker der er i
centrum. Der er tillige talt kort med borgere og medarbejdere under ophold fælles arealer. 

Socialtilsynet iagttager tillige, at der i aktivitetstilbuddet er musik aktiviteter. En borger der har 1:1 med medarbejder, hvor der arbejdes med low
arousal  og borgeren tilbydes forskellige ting med lyd, former, og medarbejderen støtter borgeren.

I musik rummet ses der er borgere i kørestol der deltager i aktiviteten og nogle der sidder ved bordet, en enkelt ligger i kuglepuder på gulvet.

Der ses hvordan medarbejder sidder sammen med en borger ved bordet og forsøger at inddrage borger i musik ved at tilbyde et instrument,
borger kaster det væk, medarbejder sidder ved siden af – borger kigger på medarbejder og de har ca. 1 minut hvor medarbejder spejler borgers
ansigtsmimik. Herefter begynder medarbejder at bruge et andet instrument og borgere respondere ved at slå på det.

 

En medarbejdere kører ud med en borger fra musik rummet og ind i et sanserum. Medarbejder signalere til anden medarbejder, at borger i høj
arousal og går ind. Men kommer kort efter ud igen.  Medarbejder kører op og ned af gangen med borger, indtil borger er mere i ro og de kører
retur til musikaktivitet.

 

Der er lagt vægt på, at jf. det fremsendte materiale og svar på udviklingspunkter og den tidligere fremsendte handleplan, at , kan tilbuddets
medarbejdere står overfor en opkvalificering af kompetencerne i forhold til faglige tilgange og metoder. På baggrund af det styrkede fokus på
borgernes retssikkerhed i forhold til at tilbuddet ikke længere aflåser køkkener på borgernes fællesarealer samt at kontor faciliteterne ikke længere
fremstår på borgernes fællesarealer, hæves indikator bedømmelsen.

Socialtilsynet bemærker, at medarbejder tilkendegiver, at mangle redskaber, handlemuligheder og inspiration til håndtering af flere borgeres
komplekse adfærd. 

På rundvisningen iagttager socialtilsynet fortsat, at medarbejdernes samspil og tone overfor borgere fremstår positiv og anerkendende. 
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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 tilbuddet har haft fokus på de fysiske rammer og særligt med ophør af en indretning der afspejlede personalekontorer
på borgernes fællesarealer og aflåsning af borgernes fælleskøkkener i enkelte huse. Socialtilsynet kan ved herværende tilsyn konstatere, at  de
fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og danner ramme om et hjem.

Det vurderes, at tilbuddet i højere grad kan have fokus på indretning ud fra borgernes særlige behov, herunder visualisering for at understøtte
udvikling og borgernes begribelighed. 

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er beliggende, således at borgerne sikres tilgængelighed ude som inde. Socialtilsynet vurderer, borgerne har
mulighed for privatliv samt deltagelse i det nærliggende aktivitetscenter og ved nabohuse, som dog har været lukket for besøg på tværs af
tilbuddet grundet Covid-19.  Det vurderes, at borgerne trives i de fysiske rammer og deres behov og interesser tilgodeses i muligheden for ophold i
egen lejlighed samt ophold i fællesrummet. 

Tillige vurderes, at de fysiske rammer på aktivitetstilbuddet imødeser borgernes behov for dels rum opdelte aktiviteter samt for en højere grad af
visualisering. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

Udviklingspunkter
Tilbuddet bør fortsat reflektere over, hvordan indretning af fællesarealer kan tilgodese alle borgeres behov og ønsker blandt andet i forhold til
stimuli og ikke tilrettelægges ud fra laveste fællesnævner, set ud fra en pædagogisk kontekst. 

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. 

Socialtilsynet har de seneste par år været i dialog med tilbuddet om indretning af personalerelaterede kontorer i borgernes fællesarealer og har
efter tilsyn i 2020 indkaldt til dialog møde og givet tilbuddet opmærksomhedspunkt herom. Tilbuddet har fremsendt handleplan med beskrivelse
af et ledelsesmæssigt fokus på dette og ved tilsyn i februar 2021 kan socialtilsynet konstatere, at denne praksis er ophørt.

Tilbuddet fik i 2020 et udviklingspunkt vedrørende at tilbuddet bør reflektere over, hvordan indretning af fællesarealer kan tilgodese alle borgeres
behov og ønsker blandt andet i forhold til stimuli og ikke tilrettelægges ud fra laveste fællesnævner, set ud fra en pædagogisk kontekst.  I notatark
oplyser tilbuddet, at der er løbende dialog om hvordan tilbuddet kan tilgodese den enkelte borger både på de fælles arealer ved boligerne og i
aktivitetscentret samt på udearealerne. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets fysiske rammer samlet set kan understøtte borgernes udvikling og trivsel. Borgerne trives med egen
boliger og fællesskabet i fællesarealerne.  Socialtilsynet vurderer dog, at tilbuddet kan reflektere over, om det bliver laveste fællesnævner, der er
afgørende for indretningen i det enkelte hus/ team, blandt andet hvad angår omfanget af stimuli tilpasset målgruppen. 

Socialtilsynet vurderer tillige, at borgernes hjem er indrettet ud fra egne ønsker og behov og at udendørs arealerne afspejler målgruppens behov
for let tilgængelighed. Det vurderes, at tilbuddet  i højere grad kan indtænker visualisering for at understøtte begribeligheden og selvstændigheden
for borgerne. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets aktivitetscenter er indrettet med fokus på sansestimuli og visuel genkendelse. Dette afspejles i indretning, ved
ophæng samt ved de igangværende aktiviteter. 

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Bedømmelsen hæves og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Der er lagt vægt på at borgere giver udtryk for at trives i de fysiske rammer samt ved fremvisning af en bolig udtrykker en borger glæde ved egen
bolig.

Socialtilsynet iagttager borgere der trives med deltagelse i de igangværende aktiviteter i aktivitetstilbuddet.

Medarbejdere og ledelse tilkendegiver tillige på tidligere tilsyn, at borgerne trives i de fysiske rammer.  
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.b
Bedømmelsen øges og opfyldes i høj grad.

Der er lagt vægt på at tilbuddet er ophørt med en praksis om at aflåse køkkener på borgernes fællesarealer. 

På rundvisningen ved herværende tilsyn ses flere eksempler på, at borgere har behov for fysiske hjælpemidler og der ses i mindre grad fokus på et
visuelt stimulerende miljø, målgruppen taget i betragtning. I aktivitetstilbuddet ses dog visuelle anmærkninger af aktivitetsbaserede rum. 

Borger fremviser sin bolig hvor der er ophængt et visuelt billede af en menu, som skal serveres 14 dage efter tilsynet. Denne ses tillige ophængt på
fællesarealer. Adspurgt til aktuelle madplaner, oplyser medarbejder, at disse ikke er besluttet endnu.  Der ses forskellige tavler ophængt i bo-
grupperne, hvor nogle er med billeder af medarbejdere og deres arbejdstider og andre er der blot påskrevet navne. 

 

I bo- grupperne ses fællesarealerne indrettet med dels spiseplads og sofagrupper. Enkelte huse har få møbler og fællesarealerne fremstår bare.
Adspurgt til dette, oplyser medarbejder ved tidligere tilsyn, at dette er begrundet i at en borger ødelægger tingene. 

I fremsendt materiale på tidligere tilsyn ses tillige fokus på, at indretningen på tilbuddet imødekommer borgere, der har brug for skærmning og
dette blev bekræftet ved rundvisning, hvor der var ophængt påmindelser om at sænke lydniveauet grundet borgernes behov. På udenoms
arealerne ses tilrettelagte stier, som imødeser borgere i kørestole og skaber let tilgængelighed. 

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Bedømmelsen øges og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Der er lagt vægt på at tilbuddet jf. fremsendt handleplan har fjernet den indretning af personale/ kontorlignende faciliteter på borgernes fælles
arealer og således afspejler fællesarealerne borgernes hjem. Socialtilsynet fik fremvist en bolig og borger oplyser, at vedkommende selv har
bestemt indretning. Boligen afspejler i meget høj grad den konkrete borgers hjem og med ophæng af personlige ting som borger udtrykte
genekendelse og glæde ved.  

Tillige er vægtet, at tilbuddet er ophørt med aflåsning af borgernes køkkener på fællesarealer i enkelte grupper. 
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Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

*Konklusion af budget 2021 

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 2021 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2019. 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 middel niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i
forhold til målgruppen.

 

Socialtilsynet har den 2. februar 2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, 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. Dog
bemærkes at der ikke er afsat midler af til den kompetenceudvikling, tilbuddet i høj grad vurderes at have brug for. 

*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

Den budgetterede indtægt fremstår muligvis retvisende men de oplyste takster afviger betydeligt fra de indsatser/takster, tilbuddet oplyser på
Tilbudsportalen og kan derfor ikke sammenholdes med den oplyste indsats/takst på Tilbudsportalen

 

Tilbuddets overskud i budgetåret 2019 var ifølge nøgletal på tilbudsportalen 4,49 %. Der fremgår derfor modregning af 2019 overskud i tilbuddets
2021 budget. Socialtilsynet tager driftsherres disposition til efterretning og tillægger det ikke væsentlig betydning i forhold til budgetgodkendelsen 

Økonomi 1
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Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

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

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2021, 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
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Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 2. februar 2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, 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.

 

Socialtilsynet er opmærksom på om de midler der er afsat til kompetenceudvikling er i overensstemmelse med tilbuddets faglige kvalitet.

 

 

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

Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Den budgetterede indtægt fremstår muligvis retvisende men de oplyste takster afviger betydeligt fra de indsatser/takster, tilbuddet oplyser på
Tilbudsportalen og kan derfor ikke sammenholdes med den oplyste indsats/takst på Tilbudsportalen.

De budgetterede ejendomsomkostninger for 2021, inkl. forbrug, forsikringer og vedligehold, udgør 1.487,- kr. pr. plads pr. måned, hvilket fremstår
retvisende når det tages i betragtning at tilbuddet er godkendt som ABL tilbud, hvor der alene skal budgetteres med omkostninger til servicearealer
og SEL dagtilbudsydelser, hvor der i realiteten kun indgår service- og fællesarealer (ingen omkostninger til borger boliger/værelser/lejligheder).

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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Datakilder
Kilder

Borgeroversigt
CV på ledelse/medarbejdere
Hjemmeside
Øvrige dokumentkilder
Magtindberetninger
Tilbudsportalen
Opgørelse af sygefravær
Høringssvar
Kompetence og anciennitetsoversigt

Beskrivelse
beboermødereferater
mødeplan
handleplan
dagbogsnotater
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Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Medarbejdere
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Observationskilder
Kilder

Borgere
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