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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 Bostedet Hybenvang

Hovedadresse Hybenvang 61
4300 Holbæk

Kontaktoplysninger Tlf.: 72361548
E-mail: jenh@holb.dk
Hjemmeside: http://mentalsundhed.holbaek.dk/menu/botilbud/bostedet-hybenvang/

Tilbudsleder Jennie Rathmann Hee

CVR-nr. 29189447

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 32

Målgrupper Anden psykisk vanskelighed
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Rikke Callesen
Rikke Callesen

Tilsynsbesøg 02-08-2021 10:00, Uanmeldt, Bostedet Hybenvang

Afdeling Målgrupper
Pladser
i alt Afdelinger

Bostedet
Hybenvang

Andre psykiske vanskeligheder, Angst, Depression, Personlighedsforstyrrelse,
Forandret virkelighedsopfattelse

32 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig,
ABL § 105 stk. 1
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har den 2. og den 3. august 2021 gennemført uanmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg med Bostedet Hybenvang. Tilbuddet er etableret
efter ABL § 105, stk.1 og godkendt til 32 botilbudspladser.

Tilbuddets målgruppe er borgere, der er diagnosticeret inden for psykiatriområdet i alderen 30-85 år med: Angst- Depression - Forandret
virkelighedsopfattelse - Personlighedsforstyrrelse - Andre psykiske vanskeligheder. Borgerne modtager støtte efter SEL §85. 

Ved dette tilsynsbesøg er der særligt fokus på temaerne:

Målgruppe, metode og resultater
Sundhed og trivsel
Organisation og ledelse.
kompetencer
fysiske rammer 

For de øvrige temaer, der ikke er behandlet ved dette tilsynsbesøg, er vurderingerne fra seneste tilsyn fortsat gældende.  
Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse på Tilbudsportalen været i høring hos tilbudsleder.

 

Socialtilsynet har undersøgt hvorvidt tilbuddet har iværksat tiltag i følge tilbuddets handleplan, samt undersøgt om tilbuddet har nået i mål med de
handlinger tilbuddet har opsat, for at højne kvaliteten på de områder, hvor kvaliteten ved tidligere tilsyn ikke var tilstrækkelig. 

 
Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet arbejder målrettet med opmærksomhedspunkter og med den handleplan tilbuddet har udarbejdet.
Dette vurderes på baggrund af medarbejderudsagn der beskriver hvordan en tydelig ledelse har iværksæt tiltag på baggrund af handleplanen.

Dermed vurderer socialtilsynet, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse efter Lov om Socialtilsyn og sikrer dermed kvalitet til
borgerne i henhold til kvalitetsmodellens temaer.

Det er socialtilsynet overordnede vurdering, at tilbuddet er i fremadgående positiv proces, men at de positive tiltag generelt er i opstartsfasen og
dermed vurderer socialtilsynet, at tilbuddet fortsat har flere udviklingspunkter som tilbuddet fremadrettet bør arbejde målrettet og systematisk
med, for at understøtte fortsat løft af den faglige kvalitet i tilbuddet.

Eksempelvis vurderer socialtilsynet, at tilbuddet fortsat er udfordret på at få indført en fælles socialfaglig retning, og der kan der blandt
medarbejderne være en betragtning om, at der de sidste år har været iværksat flere forskellige tiltag fra forskellige ledere og dermed kan der spores
en afmatning i mindre del af medarbejdergruppen. Generelt spores der en positiv stemning, hvor medarbejderne har engagement og blik for at
være en del af organisationsforandringerne. Eksempelvis næves teamdannelserne som et nyt og positivt tiltag, som medarbejderne forventer kan
være med til at understøtte en fælles socialfaglig retning.  

Medarbejderne er bevidst om hvilke faglige tilgange og metoder tilbuddet referer til de benytter, men det er socialtilsynets vurdering, at de valgte
tilgange og metoder i begrænset omfang benyttes ud fra en bevidst og velfunderet praksis. 

 

Tilbuddet tilbyder igen ture og fælles aktiviteter til borgerne, hvilket er medvirkende til at styrke borgernes trivsel. Generelt vurderer socialtilsynet, at
der i langt højere grad af kommet mere ro i borgerens hverdag, efter en længere periode med ustabil drift. 

Socialtilsynet bemærker, at der fortsat er udfordringer omkring de sundhedsfaglige ydelser, ved at både borgere og medarbejdere giver udtryk for
gentagende fejl i håndteringen af borgerens medicin. Socialtilsynet er oplyst om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har aflagt tilsynsbesøg. 

Borgerne har en oplevelse af, at personalegennemstrømningen er høj og at de ofte bliver mødt af nye ansigter. Dermed vurderer socialtilsynet, at
tilbuddet skal have have særligt fokus på at nye medarbejdere bliver klædt tilstrækkeligt på, så borgerne oplever tryghed og tillid i de nye relationer. 

Socialtilsynet hæfter sig ved, at to boliger på matriklen varetages af andet tilbud, og dermed er ydelse og indsats ikke en del af tilbuddets normering
og budget, med pladserne befinder sig i sammenhæng med Hybenvangs fysiske rammer. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Opfølgning på opmærksomhedspunkter og handleplan tilbuddet har udarbejdet i forhold til løft af den faglige kvalitet.
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Særligt fokus i tilsynet
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Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema
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Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og
resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder.
Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er
opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og
kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skal øge systematisk anvendelse af relevante faglige tilgange og metoder, til gavn for borgernes udvikling og
trivsel. Tilbuddet har siden foråret 2021 arbejdet målrettet på at implementere en fælles socialfaglig retning, hvor medarbejderne i højere grad
tilrettelægger den individuelle faglige indsats, ud fra bevidst og fagligt velfunderet metodevalg. Hertil vurderer socialtilsynet, at tilbuddets
dokumentationspraksis kan kvalificeres yderligere med henblik på at skabe tydelig resultatdokumentation. Det er socialtilsynets indtryk, at både
ledelse og medarbejdere i den daglige praksis, understøtter borgerne og skaber udvikling og trivsel, samt der er blik for, at den faglige indsats
tydeliggøres ved systematisk dokumentationspraksis - men det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er i sin spæde start med at sikre fuld
implementering af tilbuddets valgte tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en uens dokumentationspraksis. På baggrund af
udsagn fra medarbejderne, konstatere socialtilsynet, at flere borgere er visiteret til tilbuddet, uden der foreligger handleplan eller anden bestilling
fra visiterende myndighed, det er dog socialtilsynets indtryk, at tilbuddet er i proces med at sikre der foreligger tydelige mål fra visiterende
kommune.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på de nye behov der opstår hos målgruppen i takt med, at borgerne bliver ældre og der kommer nye
sygdomme til.

Tilbuddets ledelse har en tydelig handleplan for, hvordan tilbuddet skal løfte den socialfaglige kvalitet, og i det hele taget optimere tilbuddets fokus
på den socialfaglige indsats. Dermed har socialtilsynet en forventning om, at tilbuddet fremadrettet i højere grad vil kunne anvende faglige tilgange
og metoder mere systematisk og at medarbejderne opnår et fælles fagligt ståsted, i takt med at kerneopgaven og ydelserne bliver tydeliggjort for
medarbejderne. 

Samlet set, er det socialtilsynets forventning af tilbuddet følger deres handleplan for at løfte den socialfaglige indsats, hvor de positive resultater
bliver tydeliggjort for borgerne og visiterende kommune. 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 2,5

Udviklingspunkter
Tilbuddet kan med fordel opstille målsætning for den socialfaglige indsats og være undersøgende på, om der kan være borgere som har behov for
at blive visiteret til rengøringshjælp. 

Tilbuddet skal fortsat have opmærksomhed på at dokumentationen af borgernes målsætninger bliver mere systematisk
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Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse. Medarbejderne beskriver, at fælles for borgerne er, at
de har en psykiatrisk lidelse og derudover kan have somatiske lidelser - at der reelt er tale om en bred målgruppe, og medarbejderne nævner flere
psykiatriske lidelser.

Der er i vurderingen lagt vægt på, at medarbejderne med udgangspunkt og viden om de psykiatriske lidelser, tilrettelægger og samarbejder med
borgerne ud fra deres individuelle behov. Der gives eksempler på borgere som isolerer sig og i mindre grad forlader deres bolig, mens andre
borgere er mere aktive og indgår i fællesskaber med de øvrige medbeboere og dermed er behovet for indsatser vidt forskelligt blandt borgerne.

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i tilstrækkelig grad får fagligt udbytte af de møder, hvor den faglige indsats drøftes. Tilbuddet
kan dermed med fordel skabe en struktur på møderne, der giver medarbejderne mulighed for faglige sparring og drøftelse, indenfor en nærmere
defineret ramme.

I dialogen beskrives anvendelse af forskellige metoder og opstart af flere tiltag, men at diverse metoder og modeller i begrænset omfang er
implementeret og forankret som faste arbejdsgange. Eksempelvis anvendes SMART-modellen, men den er ikke effektueret i team 1. 

Ud fra dialogen med medarbejderne, vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har fokus på at den socialfaglige indsats i højere grad skal prioriteres og
have samme betydning som den sundhedsfaglige indsats. En medarbejder beskriver, at den socialfaglig indsats har afgørende betydning for
borgernes udvikling, hvor indlæggelser og udadrettet adfærd mindskes ved anvendelse af pædagogiske metoder og tilgange. 

Ledelsen er endvidere optaget af, at borgerne bliver ældre og får flere somatiske lidelser og nye sygdomme.  

 

 

Indikator 3.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 3.a
Der er lagt vægt på, at dialogen med medarbejdere generelt afspejler, at tilbuddet fortsat er i proces med at sikre systematisk anvendelse af
relevante faglige tilgange og metoder. Flere medarbejder beskriver tilfælde af manglende faglighed blandt medarbejderne.

Én medarbejder peger på organisatoriske og strukturelle udfordringer og at dette bør løses før der kan arbejdes videre med at løfte
medarbejdernes faglighed. Peger på, at disse udfordringer i flere år har været hæmmende for den faglige udvikling. Der er enighed blandt
medarbejder om at øge fokus på det pædagogiske perspektiv, da dette kan blive klemt på bekostning af den sundhedsfaglige indsats. Til at
understøtte denne proces, er tilbuddet i gang med at implementere teamstukturer om borgerne, fremfor kontaktperson, der også har til hensigt at
fremme en mere ensrettet faglig indsats. 

En medarbejder beskriver, at den faglige indsats er præget af, at medarbejderne giver sig tid til borgerne og i det daglige tilrettelægges dagen, så
borgernes ønsker og mål bliver prioriteret. Den faglige indsats beskrives også at have til formål, at styrke borgernes selvstændighed og øge
fællesskabet med øvrige beboere, uden medarbejdernes tilstedeværelse. 

En af medarbejderne beskriver, at en del af den faglige indsats går ud på at hjælpe borgerne med at de får gjort rent, men der beskrives ikke et
pædagogfagligt perspektiv i aktiviteten. Der gives som begrundelse, at "rengøringen holder fri."

Medarbejder beskriver, at den manglende faglighed bl.a. afspejles i de faglige møder der afholdes, hvor der efter planen skal drøftes op til 8
borgere ad gangen og meget af tiden går med logistisk planlægning og de faglige drøftelser ofte bliver en løs snak om borgerne uden faglig retning
eller struktur.

Adspurgt til anvendelse af de faglige metoder, beskriver medarbejderne at de har indgående kendskab til de forskellige psykiatriske diagnoser og
de udfordringer borgerne kan have, i sær nævnes recovery og ADL og der beskrives anvendelse af redskaber fra neuropædagogikken, så som
mestringsskemaer.  En medarbejder nævner konkret refleksionsmodel og den motiverende samtale, men det fremgår af dialogen at tilbuddet ikke
systematisk gør brug af metodeværktøjerne. Samlet set fremgår det af dialogen med medarbejderne, at tilbuddet har planer om implementering af
systematisk anvendelse af faglige tilgange og metoder, men at dette endnu er i sin spæde begyndelse. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen til opfyldt i lav grad. 
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Indikator 3.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 3.b
Der er lagt vægt på, at medarbejder beskriver, at de har øget deres fokus på den borgerrettede dokumentation og oplever en forbedring i
dokumentationen. Hertil beskrives det, at både i ledelsen og blandt medarbejderne er fokus på at skabe en sammenhæng mellem bestilling fra
myndighed, de konktre faglige mål og den pædagogiske dokumentation. Flere medarbejdere beskriver principperne for at dokumentere resultater
- at processen og formålet med arbejdet er tydeligt og meningsfuldt, men at dette endnu ikke er omsat i den daglige praksis.

Medarbejder beskriver, at der blandt medarbejderne kan være usikkerhed om, hvad er skal dokumenteres om, at der mangler en fælles retning og
beskriver at der kan være tidligere rutiner og vaner, der skal ændres på for at få implementeret den ønskede dokumentationspraksis. i
Medarbejderne oplever, at Nexus understøtter deres arbejde men der foregår i begrænset omfang dokumentation på baggrund af klare mål og
opfølgning af mål til brug for udvikling af den socialfaglige indsats. Medarbejderne fortæller, at der i tilbuddet ikke er ensartet
dokumentationspraksis men, at tilbuddet arbejder med at opsætte delmål for borgerne, der gives flere eksempler på mål, omkring brug af rollator,
støtte til økonomi, indkøb mv. men at dokumentationen ikke nødvendigvis henfører til arbejdet med målene.

Det vægter at to fremsendte stikprøver for borgeres målsætninger viser, at nogle mål er konkrete, mens andre er knap så konkrete og dermed
sværere at måle på. Der skrives notater henførende for det enkelte mål, nogle gange flere gange om ugen og andre gange med måneder i mellem.
For nogle mål er der beskrevet faglige tilgange og metoder og detaljerede beskrivelser af processor for understøttelse af mål arbejdet og andre
gange mangler begge dele for det enkelte mål. Der er ikke påført løbende evalueringsdatoer for det enkelte mål og der er ikke evalueret skriftligt i
planerne for målene. 

På baggrund af udtalelser og indblik i tilbuddets dokumentationspraksis, der i lav grad afspejler systematisk dokumentation af borgernes mål og
opfølgning af indsatsen, ændres bedømmelsen fra i middel grad til i lav grad opfyldt. 

Indikator 3.c

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 3.c
Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der i flere tilfælde ikke foreligger konkret bestilling fra visiterende myndighed og dermed kan det
være ukendt for tilbuddet, hvad formålet med opholdet er, og beskriver den proces der pågår med udarbejdelse af VUM på alle borgere. Et par
medarbejdere udtrykke manglende forståelse for hvorfor tilbuddets medarbejdere skal forestå dette arbejde, da det er en myndighedsopgave.

Medarbejderne fortæller, at der i mindre grad er fokus på det overordnede formål og beskriver, at der kan være gab imellem borgernes
forventning og visiterendes kommunes bestilling, hvor tilbuddet har fokus på at målene bliver realistiske og at borgerne kan forholde sig til
målene.

Ledelsen oplyser, at medarbejderne er inddraget i arbejdet med VUM, for at skabe ejerskab for det og tilkendegiver, at det er en proces at få den
samlede medarbejdergruppe gjort forståelig hvad formålet med arbejdet er. 

I dialogen fremkommer eksempler på re-visitation af borgere, og dermed har tilbuddet fokus på om borgerne er det rette sted og profitere af
indsatsen. 

 

Bedømmelsen ændres fra i middel grad til i lav grad, med begrundelse i manglende systematisk anvendelse af faglige tilgange og metoder samt
tilbuddets dokumentationspraksis som endnu har et stykke vej - dermed kan tilbuddet vanskeligt fremvise de resultater tilbuddet opnår og i flere
tilfælde har tilbuddet ikke en bestilling fra visiterende kommune. 
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Indikator 3.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at både borgere, medarbejdere og ledelsen beskriver samarbejde med flere relevante aktører for at
understøtte indsatsen overfor borgerne. Borger og flere medarbejdere beskriver udfordringer med håndtering af medicin, som skyldes udefra
kommende omstændigheder.

Medarbejderne beskriver, at samarbejdet mellem tilbuddet og sygehusvæsnet er forbedret, bl.a. er der fokus på, at borgerne ikke udskrives til eget
hjem, uden tilbuddet er blevet informeret. I dialogen beskriver en borger, hvor problematisk det var da vedkommende blev udskrevet og der ikke
var nogen til at tage imod ved hjemkomsten. 

Anden borger beskriver tæt samarbejde mellem tilbuddet og eksterne sundhedsfaglige aktører.

Efter dialog med borgere, medarbejdere og ledelse er det socialtilsynets klare indtryk, at tilbuddet i væsentligt omfang inddrager eksterne
kompetencer og samarbejdspartner, som led i en helhedsorienteret indsats for borgerne og at tilbuddet håndtere de udfordringer der kan opstå i
samarbejdet med øvrige aktører.

Bedømmelsen ændres fra i middel grad til i høj grad opfyldt. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

Sundhed og trivsel

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

Socialtilsynet vurderer, at borgernes generelle trivsel er øget i takt med at de organisatoriske rammer i højere grad er stabiliseret, dog er der
socialtilsynets vurdering, at flere af borgerne fortsat er påvirket af, at de bliver introduceret til mange nye medarbejdere, herunder vikarer og
studerende. Endvidere har det positiv effekt på borgernes livskvalitet, at der igen er tilbud om aktiviteter, hvilket vurderes at være medvirkende til
at understøtte borgernes trivsel og undgå forøget isolation. Socialtilsynet vurderer på baggrund af medarbejder udsagn, at borgerne profiterer af
muligheden for både fælles aktiviteter og de mere spontane ture der kan opstå i weekenden. Tillige arbejder tilbuddet aktivt med at borgerne
inddrages omkring tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteterne. 

Socialtilsynet erfarer ud fra dialog med medarbejdere og borger, at tilbuddet har problemer med håndtering af borgernes medicin, og en
medarbejder beskriver, at der i hver vagt sker fejl. Da socialtilsynet tidligere har underrettet Styrelsen for Patientsikkerhed er det socialtilsynets
forventning, at tilbuddet har dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring disse problemstillinger. Ledelsen beskriver følgende i høringsfasen
for tilsynsrapporten "Der har været udfordringer fra d.21.6-21 frem til d. 16.8-21 hvor der fortsat har været hjemmesygeplejen der har stået for
dispenseringer af borgernes medicin. I denne periode har det været Hybenvangs opgave at administrere borgernes medicin og der har personalet på
Hybenvang måtte tilkalde hjemmesygeplejen da der var fejl i medicindispenseringerne. Dette kunne være en udfordring for nogle borgere, at de måtte
vente med at få udleveret deres faste medicin indtil hjemmesygeplejen havde rettet fejlen. Fra d.16.8-21 hvor Hybenvang har overtaget både
medicindispensering og administration, har det lettet arbejdsgangene og der har været betydeligt fejl i dispenseringerne. Der afholdes ugentligt møder
for social- og sundhedsassistenterne hvor der er plads til faglig sparring og refleksioner over vores praksis for at højne og kvalitetssikre vores praksis. Der 
har været to opfølgninger fra hjemmesygeplejen på vores medicinhåndtering og tilbagemeldingen var, at det hele så fint ud og der var ikke fejl at finde.
Hybenvang har fortsat sparring med hjemmesygeplejen samt akutsygeplejen ved behov. Katrine Linneboe har løbende givet status til styrrelsen for
patientsikkerhed i forhold til handleplanen".

Tilbuddet er i proces med at sætte øget systematisk fokus på den forebyggende indsats i forhold til udadreagerende adfærd og i den kommende
tid forventer socialtilsynet, at medarbejderne bliver klædt fagligt på til at kunne anvende den tiltænkte metode. 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

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 som en naturlig del af støtten til borgerne, sikre indflydelse og selvbestemmelse til borgerne. Medarbejderne
beskriver, at ofte er borgerne gode til at give udtryk for egne ønsker og behov, mens der også kan være borgere som i højere grad kan være
udfordret på selv at skulle bestemme. Borgerne inddrages fx ved afholdelse af husmøder, hvor flere forskellige emner tages op. Fx drøftes
aktiviteter på møderne og på dagen for tilsynet er to biler afsted på tur. Endvidere er der i højere grad blevet tid til at tage borgerne ud på
individuelle ture. 

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i høj grad møder borgerne med respekt og forståelse for borgernes behov og ønsker.  
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne giver udtryk for, at de oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt bl.a. ved at medarbejderne
giver sig tid til borgerne og medarbejderne er opsøgende og på forkant, fx fortæller en borger, om sine samtaler med medarbejderne, hvor der er
mulighed for at fortælle om sine drømme og planer. En borger fortæller, at få støtte til sin økonomi på en respektfuld måde. Alle fire borgere
kommer med eksempler på, at de bliver hørt i samarbejdet med medarbejderne. Borgerne fortæller også, at medarbejderne respekterer når de
ikke ønsker at have dem i deres boliger eller hvis borgerne har en dårlig dag, rummer medarbejderne dette. 

En borger giver eksempel på, gentagende gange at opleve, at en medarbejder blander sig og behandler "os som om vi var børn" og fortæller, at en
medarbejder kan have tendens til at bruge øgenavne, fx "min blomst" - borger synes medarbejderne skal bruge borgernes navne.

Borgere der tidligere var mere kritiske og oplevede fortravlede medarbejdere, fortæller, at det er blevet langt bedre nu, hvor der igen er kommet
mere styr på hjælpen til borgerne. 

I dialogen med medarbejderne og af fremsendt dokumentation, fremgår det, at borgerne omtales med respekt.

Scoren ændres fra middel grad til i høj grad opfyldt. 

Indikator 4.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de fire borgere socialtilsynet taler med, alle kan give eksempler fra hverdagen der omhandler inddragelse og
respekt for borgernes ret til at bestemme over eget liv. En borger fortæller, hvordan vedkommende beder medarbejderne gå, hvis borger ikke
ønsker besøg, og beskriver hvordan de svære samtaler kan tages med kontaktpersonen, fx hvis når der opstår tankemylder. Der afholdes
husmøder, og borgerne beskriver at det varierer om de oplever husmøderne har nogen værdi for dem. Endvidere er det varierende hvorvidt
borgerne oplever at indgå i et godt fællesskab med øvrige borgere, hvor tre af borgerne fortæller om nære relationer til øvrige beboere, og en
oplever i mindre grad nære relationer med de øvrige beboere.

Flere borgere peger på, det igen er muligt at deltage i fælles aktiviteter og tage på ture. 

Medarbejderne beskriver, at de arbejder ud fra at inddrage borgerne i opsættelse af deres mål, men ikke alle borgere er lige motiveret for dette. 

Ændres fra i middel grad til i meget høj grad opfyldt. 

 

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
Socialtilsynet vurderer, at borgernes generelle trivsel er øget i takt med at tilbuddet har fået ro om sin normering og bedre tilrettelæggelse af de
sundhedsfaglige ydelser. 

I vurderingen er der lagt vægt på, at medarbejderne redegør for øget balance og ro blandt borgerne, bl.a. på grund af øget synlighed af
medarbejderne i borgernes fællesrum. Samt bedre styr på varetagelse af de forskellige arbejdsopgaver, herunder de sundhedsfaglige opgaver.
Medarbejderne fortæller, at efter besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed og at den nye leder har taget hånd om udfordringerne, er der kommet
mere styr på håndtering omkring det sundhedsfaglige område. Der er blevet ansat medarbejdere med relevante kompetencer i henhold til det
sundhedsfaglige område og der er udarbejdet retningslinjer. 
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at alle borgere giver udtryk for høj grad af trivsel. Borgerne beskriver, at medarbejderne har bedre tid nu, og at
de har et langt bedre samarbejde med medarbejderne til sammenligning med udtalelser fra tidligere tilsynsbesøg. Dette understøttes af udsagn fra
medarbejderne, der beskriver tilpasning af normeringen og øget fokus på tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne. Flere af borgerne beskriver, at
grundet deres psykiatriske lidelser har de dage, hvor behovet for støtte er større, fx pga. tankemylder og borgerne fortæller, at medarbejderne er
lydhøre og på forkant med borgerne, når der opstår periode med mindre trivsel pga. af sygdom.

Tillige beskriver en borger, at vedkommens trivslen er steget markant efter medarbejderne har fået bedre tid til borgerne, og borger fortæller selv
at være i stand til at sige til og fra i samarbejdet med medarbejderne, særligt hvis vedkommende ikke er tilfreds med samarbejdet.

Flere borgere byder socialtilsynet ind i egne lejligheder, og generelt er det borgere som giver udtryk for at have overskud og er glade for både
deres bolig og den støtte de får. 

Både borgere og medarbejdere fortæller om, at tilbuddet igen har opstartet diverse aktiviteter, der både foregår i tilbuddet eller udenfor tilbuddet. 

Tillige vægtes, at borgerne giver udtryk for mere eller mindre frustration over høj personalegennemstrømning, både af faste medarbejdere samt
studerende og vikarer. 

Borgernes trivsel er øget og begrundet med, som også nævnt i indikator 9.a kan borgere som ikke gør opmærksom på sig selv være mere udsatte
grundet højt vikarforbrug, er det endnu ikke samlet nok til øgning af scoren i denne indikator, som fortsat er opfyldt i middel grad.

 

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.b
Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplever et bedre samarbejde i forbindelse med udskrivning fra hospital, og at der ses eksempel på at de
holder længere på borgerne, fremfor at udskrive for tidligt. 

Både medarbejdere og borger beskriver flere tilfælde af UTH i forbindelse med hjemmeplejens håndtering af borgernes medicin. En borger
oplyser, at have fået forkerte piller i fem dage og måtte selv gøre medarbejderne opmærksomme på den forkerte dosering.

Det er oplyst til socialtilsynet, at Styrelsen for Patientsikkerhed har aflagt tilsynsbesøg. Endvidere er tilbuddet opnormeret med flere
sundhedsfaglige medarbejdere og dermed har socialtilsynet en forventning om, at såvel tilbuddets ledelse og Styrelsen for Patientsikkerhed har
styr på de udfordringer tilbuddet har med håndtering af borgernes medicin.

Tilbuddet har tæt samarbejde med fx Distrikt Psykiatrisk Center og Hybenvang indgår i et samarbejde med DPC sygeplejersker for at sikre det gode
samarbejde og understøtter borgerforløb. Borgeren skal forbi Psykiatrisk ambulatorium i Slagelse, før en indlæggelse kan komme på tale, hvilket
nogle gange betyder, at nogle af borgerne ikke indlægges frivilligt, men på gul eller rød tvang i stedet for.

Fastholdes til opfyldt i høj grad. 
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.c
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at både borgerne socialtilsynet taler med og medarbejderne samlet set giver udtryk for, at der i højere grad
sikres tilstrækkeligt fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, hvortil medarbejderne beskriver, at der fortsat kan være udfordringer. Fx
beskriver en medarbejder, at der kan være udfordringer omkring dokumenteringen iht. det sundhedsfaglige - tilbuddet står ikke selv for dosering
af medicin, men oplever at der er flere fejl omkring borgernes dosering. I dialog med borger og medarbejder, går det igen, at der sker flere fejl hos
den eksterne part, der er ansvarlig for dosering. 

I dialogen nævner en medarbejder, at tilbuddet i støtten til borgerne ikke bør glemme det pædagogfaglige perspektiv, at der ikke kun skal være
fokus på den sundhedsfaglige del og at den socialfaglige indsats har betydning for borgernes generelle trivsel. I sommerperioden er de individuelle
timer erstattet af, tilstedeværelse af medarbejdere i husene i dagtimerne. 

Borgere og medarbejder beskriver, at det generelt understøtter borgernes mentale trivsel, at tilbuddet har genoptaget fælles ture og fælles
aktiviteter i tilbuddet. Der gives flere eksempler på både ture væk fra tilbuddet samt aktiviteter på matriklen, fx fælles grillaften en gang ugentlig,
tur til sommerland mv. 

Tillige vægter, at borgerne giver udtryk for, at medarbejderne har øget deres opmærksomhed på, hvordan borgerne har det. 

Bedømmelsen ændres fra i lav grad til i høj grad opfyldt. 

 

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogiske indsats modvirker brug af magtanvendelser og at der følges relevant op på de dilemmaer, der
kan opstå i samspillet med borgerne. Borgerne giver i dialogen udtryk for, at medarbejderne har respekt for borgernes rettigheder og dermed
vurderer socialtilsynet, at tilbuddet ikke foretager magtanvendelser eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten.  

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Der er lagt vægt på, at medarbejderne og ledelsen oplyser, at tilbuddet ikke foretager magtanvendelser. Såfremt der er behov for anvendelse af
fysisk magt eller medarbejderne vurderer en borgere har behov indlæggelse, tages kontakt til politiet. 

Medarbejderne har i indsatsen fokus på at have respekt for borgernes privatliv og trækker sig, hvis borgerne ønsker at være alene. 

Fastholdes til opfyldt i meget høj grad. 

 

Indikator 6.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Det aktuelle tilsyn i 2021 har ikke givet anledning til at ændre i bedømmelsen af denne indikator. 

Tilbuddet har aktuelt ingen magtanvendelser, der arbejdes løbende på, at undgå konflikter, ligesom eventuelle konflikter eller grænsetilfælde altid
drøftes i personalegruppen.
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Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne følger de retningslinjer som er angivet - og der har ikke været alvorlige hændelser siden 2019. 

Tilbuddet har fokus på, at styrke den forebyggende indsats, ved implementering af mestringsskemaer. En medarbejder udtaler, at den faglige
forebyggende indsats skal styrkes, så tilbuddet ikke bare melder rød zone ved udadreagerende adfærd eller ved behov for indlæggelse.

Hertil vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har en praksis med at alle tilfælde registreres. 

 

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Der er lagt vægt på at medarbejderne beskriver, at de skal til at anvende mestringsskemaer fremfor tidligere BVC med risikovurderinger, men
medarbejderne er ikke undervist i brugen af skemaet.  Medarbejderne fortæller, at alle hændelser bliver registreret da tilbuddet har nul tolerance.
Der er en tydelig retningslinje om, at alt anmeldes af tilbuddet til politiet. Medarbejder beskriver, at den tydelige politik på området også virker
forebyggende. Det oplyses, at det er længe siden der har været tilfælde af vold eller overgreb i tilbuddet. Medarbejder beskriver, at de kan stå i
svære dilemmaer, hvor de vurderer det kan være nødvendigt med indlæggelse, men kan blive afvist. 

Socialtilsynet er ikke bekendt med faktuelle tal for antallet af registret vold og overgreb.

Bedømmelsen fastholdes til opfyldt i høj grad.  
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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.

Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift i langt højere grad er præget af fremdrift, end ved tilsynsbesøget i foråret. I vurderingen er der bl.a. lagt
vægt på, at samarbejdet mellem medarbejderne og ledelsen er præget af gensidig tillid, og ledelsen har fokus på, at også få inddraget de
medarbejdere som har svære ved at håndtere ændringerne i organisationen. Det er socialtilsynets vurdering, at den proces der pågår med at
styrke medarbejdernes kapacitet sikrer, at borgerne i langt højere grad mødes af de rette kompetencer. Hertil er det socialtilsynets indtryk, at
tilbuddet generelt er præget af en længere varende uro, og at både borgere og medarbejdere skal finde sig til rette i den nye organisering.

Socialtilsynet hæfter sig ved, at medarbejderne udtaler at nyligt tiltrådt leder er medvirkende årsag til et mere positivt stemningsskifte, samt
medarbejderne beskriver synlig og nærværende ledelse, både i forhold til borgerne og medarbejderne og anser det som løft i den ledelsesmæssige
kvalitet, at daglig leder er fast forankret i tilbuddet. 

Det er ikke helt tydeligt for socialtilsynet, hvordan tilbuddet sikrer at borgernes behov for sundhedsfaglige ydelser bliver løftet i tilstrækkelig grad.
Socialtilsynet har fortsat en bekymring for dette, da både borgere og medarbejdere beskriver daglige fejl omkring håndtering af borgernes medicin.
Socialtilsynet har ved tidligere tilsyn også haft denne bekymring og har tidligere underrettet Styrelsen for Patientsikkerhed, for at det kan
undersøges nøjere hvorvidt der er fare for borgernes sundhed. 

Både borgere og medarbejdere oplever høj gennemstrømning af både fast personale og medarbejdere ansat i vikariater mv. og dermed bør
ledelsen have særligt fokus på, at nye medarbejdere bliver tilstrækkeligt klædt på, således at borgerne kan forvente at blive mødt rimeligt ensartet
og ud fra deres individuelle behov og ønsker. 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,7

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har relevante kompetencer og den nuværende ledelse er i gang med at genoprettet og sikre en stabil
drift, hvor borgerne mødes ud fra deres behov og ønsker. I vurderingen er der lagt vægt på, at både medarbejdere og borgere har tillid til, at
ledelsen vil sikre tydelighed og understøtte en fremadrettet proces, der skal sikre udvikling af den faglige indsats overfor borgerne. I vurderingen er
der lagt vægt på, at både borgere og medarbejdere beskriver, at daglig leder er synlig og nærværende også i forhold til relationerne med borgerne. 

Hertil vurderer socialtilsynet, at den samlede medarbejdergruppe er påvirket af de mange udskiftninger der har været i ledelsen, og at disse skift er
sket fra dag til dag og dermed har medarbejderne i en længere periode været præget af en ustabil ledelse, hvilket kan være medvirkende årsag til
at der kan være en grad af modløshed. Hertil vurderer socialtilsynet, at ledelsen har blik for, at forandringsprocesser tager tid og der er fokus på, at
ledelsen sætter retningen.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har relevant fokus på, at der blandt medarbejderne kan være manglende kompetencer til at favne de mange nye
forandringer og læring af ny viden. Ledelsen beskriver, hvordan de arbejder med den samlede medarbejdergruppe, hvor hovedparten har ønske
om at løfte sine kompetencer, mens en mindre gruppe kan blive udfordret af de krav ledelsen stiller.

Socialtilsynet anerkender ledelsens positive resultater seneste halve år. Tilbuddet har p.t. gode vilkår for at øge kvaliteten og samtidig er det en
sårbar organisation, som har været gennem meget og der kan forventes en langstrakt proces med bump på vejen før høj kvalitet kan etableres.
Endvidere bliver især den samlede medarbejderkapacitet afgørende for hvor høj kvaliteten kan blive. 
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne giver udtryk for tillid til ledelsen, der består af daglig leder der pr. 1.8.2021 er ansat kun
som leder for Hybenvang. Daglig leder understøttes af centerchef. 

Ledelsen redegør for deres overvejelser omkring den ledelsesmæssige strategi, at der skal være nærledelse for at komme i mål med processen
omkring løft af den faglige kvalitet. Endvidere har ledelsen fokus på, at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne og ledelsen beskriver, at
medarbejderne er mere i ro og balance, hvilket giver positiv effekt på borgernes trivsel. 

Medarbejderne beskriver en nærværende og faglig dygtig ledelse der er tydelig og understøtter den daglige drift og understreger, at det er positivt
at daglig leder ikke har andre ledelsesopgaver.

En medarbejder beskriver, at  medarbejderne generelt er modtagelige for ændringer og ønsker en ledelse der kan være synlige og angive retning,
men beskriver, at der hele tiden sker ændringer -  også i ledelsen.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen har formået at skabe ro og stabilitet i den daglige drift, men der ses fortsat at være en række
udviklingstiltag, som kræver tæt ledelsesmæssig styring.

Scoren ændres og indikatoren er opfyldt i høj grad. 

 

Indikator 8.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.b
Der er lagt vægt på, at medarbejdere og ledelsen oplyser om opstart af supervision, både individuelt og sagsforløb. Hver medarbejder tilbydes
individuelt supervisionsforløb. Dermed følger tilbuddets deres handleplan omkring, at den faglige indsats skal understøttes af input fra eksterne
aktører. Hertil beskriver medarbejderne faste faglige møder, der har til hensigt at drøfte og sparre om den konkret indsats, - dog oplever
medarbejderne i varierende grad fagligt udbytte af møderne.

Lederen har mulighed for at  sparre med en ledergruppe. Gruppen af ledere holder møde hver 14. dag og med den øverste ledelse hver 14. dag.
Tilbuddets leder har mulighed for at deltage i ledersupervision. På tilbuddet afholdes der koordinatormøde hver 14. dag, og hver 3. måned med
hele gruppen.

Bedømmelsen ændres fra i middel grad til i høj grad opfyldt. 
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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 den daglige drift er i proces med at blive styrket. Tilbuddet er blevet opnormeret med to stillinger, som er besat og
tilbuddet har pt. ingen vakante stillinger.

I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet oplever en generel problemstilling omkring rekruttering af velkvalificerede medarbejdere. En
medarbejder beskriver processen for rekruttering og det faktum, at det kan være svært at få velkvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Endvidere
vurderer socialtilsynet, at tilbuddet er i proces med at opnå stabilitet og en velkendt drift i de to teams medarbejderne arbejder i. Medarbejder
beskriver, at siden april 2021, har de to teams fungeret som baserne for den faglige indsats og at det har skulle finde sit leje, hvilket
medarbejderne beskriver har påvirket borgerne, da det også var en ændring for dem, med nye teams strukturer.  

Socialtilsynet vurderer, at ændringerne i organisering af den daglige drift, i højere grad sikrer at borgerne mødes af de rette kompetencer og
dermed understøtter borgernes trivsel og udvikling. 

Socialtilsynet vurderer, at hovedparten af medarbejderne fremstår med positivitet og overskud i forhold til at håndtere forandringer i
organisationen og dermed vurderer socialtilsynet, at der kan være en mindre gruppe medarbejdere som kan være udfordret på at tage
ændringerne til sig. Fx fortæller en medarbejder, at de ved hvad der skal til for at skabe systematik og faglig funderet tilgang til borgerne der er
underbygget af struktureret dokumentationspraksis, men at det tager tid at komme i mål. 

 

 

 

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne beskriver en højere grad af stabil drift ved ansættelse af flere medarbejdere og at tilbuddet
gør brug af vikarer fra vikarbureau. Medarbejderne beskriver det har givet ro. Der er fokus på tilstedeværelse af medarbejdere i husene og henover
sommeren er A til A tid erstattet af mere synlighed af medarbejdere i husene og borgerne bliver ledsaget mv. efter behov. 

Borgerne beskriver, at de ikke på samme måde som tidligere, bliver mødt af fortravlende medarbejdere, at der er bedre tid og medarbejderne er
ikke så stressede mere. 

Medarbejderne beskriver, at de mange forandringer tilbuddet har været igennem den sidste tid, medfører mange forskellige informationer og
løbende retningslinjer mv. som ikke i tilstrækkelig grad blev fuldt til døren af ledelsen og skabte usikkerhed og manglende motivation blandt
medarbejderne. Medarbejderne oplever, at den nuværende ledelse i høj grad understøtter den daglige drift og følger tingene til dørs.

Både medarbejderne og ledelsen beskriver, at der er forskel på hvor velfungerende de to teams er - at team 1 i højere grad er præget af udskiftning
af faste medarbejdere. 

Både den sundhedsfaglige og pædagogiske støtte er forankret i to teams, med teamstruktur omkring den enkelte borger. Medarbejderne fortæller,
at borgerne generelt har taget godt imod ændringen fra kontaktperson til teamdannelse. 

Medarbejderne beskriver, at hjemmeplejen i en periode har haft ansvaret for borgernes medicin, men nu har tilbuddet igen overtaget
administrationen af borgernes medicin. 

Medarbejderne beskriver, at flere af de faste medarbejdere har indgående kendskab til borgerne og dermed en tæt relation, dette kan være
udfordrende når borgerne skal modtage støtte fra vikarer der ikke har samme kendskab og erfaring med at hjælpe borgerne, særligt giver
medarbejderne udtryk for bekymring for de borgere som ikke er gode til at gøre opmærksom på sig selv, når der ikke er velkendte medarbejdere
på arbejde. 

En medarbejder beskriver en motiveret medarbejdergruppe, der møder borgerne ud fra deres individuelle ønsker og at der er god tid til det
pædagogiske arbejde. 

Med baggrund i ovenstående ændres bedømmelsen fra i meget lav grad til i middel grad opfyldt. 
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne oplever at personalegennemstrømningen er høj, at de hele tiden bliver mødt af nye medarbejdere,
både faste, studerende og vikarer. En medarbejder fortæller, at de er bekendt med at borgerne er trætte af konstant udskiftning og ændringer i
personalegruppen. Medarbejder fortæller, at tilbuddet både anvender vikarbureau, midlertidige ansatte og faste vikarer. 

Årsrapport for 2020 er personalegennemstrømningen på 11,54%.

Med baggrund i borgernes oplevelser ændres scoren fra i meget høj grad til i middel grad opfyldt. 

 

 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Der er lagt vægt på, at sygefraværet for 2020 på Tilbudsportalen til 11,51 dage. Medarbejderne beskriver, at der er langtidssygemeldinger blandt
medarbejderne.  En medarbejder beskriver, at det har afgørende betydning for, hvorvidt der er tilstrækkelig tid til borgerne, når der opleves at
være en høj grad af fravær og giver som eksempel, at to medarbejdere dækker 30 borgere grundt sygdom og fravær. Medarbejder oplever, at der
er meget fravær og at dette har betydning for nærværet og støtten til borgerne. 

Det er varierende hvorvidt medarbejderne oplever der er højt fravær, en medarbejder beskriver, at der tidligere på året har været højt sygefravær
som nu er aftagende. 

Bedømmelsen fastholdes til opfyldt i 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 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.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er i en god proces med at sikre opkvalificering af den faglige indsats, og dermed understøtte at
medarbejderne opnår tilstrækkelige kompetencer i henhold til borgernes behov og ønsker.

Socialtilsynet har opmærksomhed på, at den faglige udvikling skal tilpasses den medarbejderkapacitet der er tilstede i tilbuddet og det er en
forudsætning med ledelsesmæssig opmærksomhed på, at hele medarbejdergruppen skal være del i kompetence løftet. Hertil vurderer
socialtilsynet, at i den samlede medarbejdergruppe generelt nu har et større overskud og nysgerrighed i forhold til de ændringer tilbuddet står
foran, både organisatorisk og fagligt. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i gang med at sikre at alle medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og
tilbuddets metoder. I vurderingen er der lagt vægt på, at ud for dialogen med medarbejderne, er de faglige tilgange og metoder i begrænset
omfang omsat til praksis i det daglige samspil med borgerne. 

På baggrund af udtalelser fra medarbejderne, vurderer socialtilsynet at tilbuddet bør have særligt fokus på, at udarbejde strategi for hvordan viden
bringes videre i tilbuddet og forankrer sig. Medarbejderne beskriver, at der er meget ny viden som de skal forholde sig til og henviser til den
kompetenceudvikling som er fastlagt for tilbuddets ansatte. Der henvises til, at der særligt vil være fokus på implementering af mestringsskemaet,
til brug for risikovurdering af borgerne. Hertil noterer socialtilsynet sig, at både medarbejdere og ledelse beskriver, at der er forskel på de to teams
iht. trivsel og faglighed. Ledelsen oplyser, at de har identificeret udfordringerne i teamet, og er i proces med hvordan temaet skal understøttes.

 

 

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
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejder beskriver at der tilbydes kompetenceudvikling men peger samtidigt på, at det grundlæggende
faglige fundament bør være mere stabilt, før der arbejdes med kompetenceudvikling. Medarbejder oplever at ny tilført viden "forsvinder ud i den
blå luft" og alle forstætter med at gøre som de plejer. Hertil fortæller medarbejderne, at der ikke er skel mellem faggrupperne, at den tværfaglige
indsats fungerer godt ved at alle understøtter og byder ind på opgaverne, uanset om det er en sundhedsfaglig eller socialfaglig opgave, - at også
ledelsen kan deltage i daglige opgaver for at sikre borgerne bliver mødt i deres behov. 

Hertil vægter, at medarbejderne fortæller, at de kan være begrænset i tilstrækkelig faglig viden, fx indenfor det sundhedsfaglige område.
Medarbejderne beskriver, at de har flere tværfaglige drøfter, for i højere udstrækning at kunne støtte hinanden og klæde hinanden på til
opgaverne, fx indenfor det sundhedsfaglige felt.

Medarbejderne beskriver, at det tværfaglige samarbejde er styrket, ved at sparring og drøftelse af borgerne er blevet systematiseret. Eksempelvis
afholdes der dagligt morgenmøde, som giver overblik over hverdagen. 

Hertil vægter, at generelt udtrykker medarbejdere større tryghed i udførelsen af arbejdsopgaverne, end ved tidligere tilsynsbesøg.

Bedømmelsen ændres fra i lav grad, til i middel grad opfyldt. 
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at socialtilsynet interviewer fire borgere, som alle beskriver, at have et godt samarbejde med medarbejderne,
og de er tydelige omkring, at de hver især har deres favoritter, som de helst vil have samarbejdet med. Fælles for borgerne er, at de alle oplever at
få den hjælpe og støtte de har brug for, og at de bliver mødt på en måde som de synes er relevant. En borger fortæller, at medarbejderne kan tåle
at få kritik og de accepterer, hvis borgerne har brug for en pause, eller hvis borgerne er uenige med medarbejderne.

Dialogen med medarbejderne og ledelsen samt stikprøver af tilbuddets dokumentation afspejler respekt for borgerne og der anvendes et etisk
funderet sprogbrug, både det mundtlige og skriftlige. 

Medarbejderne fortæller, at i introduktionen til nye medarbejdere er der særligt fokus på, at der skabes en god relation mellem borgerne og nye
medarbejder, hvor borgerne inddrages omkring tilrettelæggelse af det faglige samspil.

Tillige vægter, at flere medarbejder peger på manglende kompetencer, men at der er fokus på at opkvalificere medarbejderne.

Fastholdes til opfyldt i middel grad. 
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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 de fysiske rammer understøtter borgernes behov. Borgerne bor i selvstændige lejligheder og der er mulighed for at
deltage i fællesskaber i de tilstødende fællesrum. Hertil er det socialtilsynets vurdering, at borgerne trives med de fysiske rammer, bl.a. beskriver
borgerne, at de føler sig tilpas og hjemme i deres lejligheder. Endvidere har borgerne udgang til egen terrasse. 

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 er vel indrettede og hjemlige, både i forhold til den enkelte borgers egen lejlighed og i forhold
til fællesarealerne. De fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov, da boligerne er handicapvenlige og borgerne har egen indgang og
direkte udgang til egen have. Derudover afspejler fællesarealerne såvel som borgernes egne lejligheder, at tilbuddet er borgernes eget hjem. 

Det fremgår af tidligere tilsyn, at Holbæk kommune har budget til indkøb af fælles inventar i alle 3 huse. Fælles inventar kan være køkkeninventar
– sofa – tv mm.. Denne model for at sikre en vis stabilitet og vedligeholdelse i de 3 fællesarealer – og for at mindske risiko for konflikter omkring
ejerforhold mm ved beboeres fraflytning.  

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Der er lagt vægt på, at tilbuddet består af en administrationsbygning og tre identiske huse, der hver huser ti to-værelses lejligheder på hver 59
kvm, med eget bad og toilet, samt lille te-køkken i stuen. De interviewede borgere, giver samstemmende udtryk for at trives i de fysiske rammer.
Fra tidligere tilsynsbesøg fremgår det, at der kan være etiske dilemmaer i forhold til det faktum, at enkelte borgere i perioder er så syge, at de ikke
kan overskue at opretholde et minimum af rengøring. Det bedømmes, at lejlighedernes og fællesarealernes indretning også tilgodeser eventuelle
kørestolsbrugere. Endvidere har tilbuddet gode ude arealer og det er nemt at komme omkring. 

Fastholdes til opfyldt i meget høj grad. 

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at lejlighederne og fællesområderne er alle handicapvenlige. Hele tilbuddet ligger i stueplan og der er gode
fælles- og udendørsarealer. Hver borger har eget opbevaringsrum og borgerne har adgang til musik- og motionsrum ligesom hver borger har egen
lille have. Medarbejderkontorer og møderum er placeret i en selvstændig bygning i tilknytning til boligerne. Der er ikke medarbejderfaciliteter i de
tre beboelsesafdelinger, idet beboerne betaler den samlede husleje for egne lejligheder og fællesområdet i den enkelte beboelsesafdeling.

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
Der er lagt vægt på, at tre borgere fremviser deres lejligheder, der alle fremstår indrettet i forhold til de behov og ønsker borgerne har. Endvidere
afspejler fællesrummene, at være indrettet af borgerne og ud fra deres smag og interesser. Alle borgere føler sig trygge i eget hjem og i det hele
taget oplever de, at kunne færdes i ro og fred, både i området og på matriklen. Borgerne sætter pris på at have egen bolig, der er rummeligt og
giver mulighed for at have gæster.

Fastholdes til 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 rimelig gennemskuelige og generelt giver mulighed for en bæredygtig drift og
tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe. Dog vurderer socialtilsynet, at tilbuddets faglige kvalitet på
tidspunktet for tilsynet, ikke er tilfredsstillende. 

 

*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 samlet på lavt til middel niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og
tilbuddets pris i forhold til målgruppen.  

 

Socialtilsynet har 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.

*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 i rimelig grad de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i
forbindelse med driftstilsynet.

 

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2019 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år. Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra tidligere år.

 

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har indsendt en opdateret handleplan omhandlende de udfordringer, som tilbuddet står med - særligt i
forbindelse med at medarbejderne har skulle løfte sygeplejefaglige opgaver svarende til ca. 1½ årsværk efter at hjemmeplejen siden midt marts
2020 (da landet lukkede ned pga. Covid19) ikke længere kommer i tilbuddet. Socialtilsynet vil fortsat følge op på handleplanen ved kommende
tilsyn. 
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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. Socialtilsynet finder det fortsat bekymrende, at
tilbuddets medarbejdere løfter sundhedsfaglige opgaver, som tidligere lå i hjemmeplejen uden at være blevet opnormeret og uden at
medarbejderne oplever, at de er klædt godt nok på til opgaven. 

 

Der er 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 grundlæggende økonomisk stabil.

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 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.

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 på lav til middel niveau. Socialtilsynet finder det fortsat bekymrende, at tilbuddets medarbejdere løfter
sundhedsfaglige opgaver, som tidligere lå i hjemmeplejen uden at være blevet opnormeret og uden at medarbejderne oplever, at de er klædt godt
nok på til opgaven.  

 

 

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets økonomi vurderes på tidspunktet for økonomigennemgang, i nogen grad at være gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende
kommuner. 

 

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2021 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år. Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra tidligere år. 
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

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

Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

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

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse
Borgere

Beskrivelse
Dialog med fire borgere, fra forskellige huse - der alle har boet i tilbuddet i en årrække.
7 medarbejdere:
SSA, ansat i 7 år
Pædagog studerende - sidste praktik. 
Vikar, pædagog - ansat i 4 mdr.
SSA, ansat i 10 mdr.
SSA, ansat i 1 mdr. 
Pædagog, ansat i 16 år.
Pædagog, ansat i 1½ år.
Områdekoordinator, ansat i to år- SSA uddannelse.
Konstitueret leder af det specialiserede socialområde.
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Observationskilder
Kilder
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