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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 Bo og Støtte - Holbæk

Hovedadresse Konsul Beÿers Allé 6 
4300 Holbæk

Kontaktoplysninger Tlf.: 72367482
E-mail: perch@holb.dk
Hjemmeside: https://holbaek.dk/borger/voksne-med-saerlige-behov/handicap/botilbud-for-udviklingshaemmede/

Tilbudsleder Pernille Christoffersen

CVR-nr. 29189447

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 32

Målgrupper Udviklingshæmning 

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Ida le Fevre
Bente Kliver

Tilsynsbesøg 02-12-2022 12:00, Uanmeldt, Bo og Støtte - Kløverstien 47 og 93 
02-12-2022 11:00, Uanmeldt, Bo og Støtte - Lundestræde 15 
02-12-2022 09:30, Uanmeldt, Bo og Støtte - Holbæk 

Afdeling Målgrupper
Pladser i
alt Afdelinger

Bo og Støtte - Holbæk Udviklingshæmning 13 Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105
stk. 2

Bo og Støtte - Kløverstien 47 og
93

Udviklingshæmning 11 Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105
stk. 2

Bo og Støtte - Lundestræde 15 Udviklingshæmning 8 Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105
stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har den 2. december 2022 afholdt uanmeldt tilsyn med Bo og støtte Holbæk. Tilbuddet har 32 pladser fordelt på tre afdelinger og er
godkendt efter botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig jf. ABL § 105 stk. 2. med støtte jf. SEL § 85. Det er et tilbud, hvor
borgerne har mange ressourcer og støtten gives i egen boliger, og i fælles arealerne, men det forventes at borgerne kan bo selvstændigt i egen
bolig. 

 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og
dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige
og private tilbud efter lov om social service.

 

Ved dette tilsynet har der været fokus på Kvalitetsmodellens temaer; ledelse og organisation, kompetencer, samt økonomien. Alle øvrige temaer og
udviklingspunkter fra tidligere tilsyn er ved nærværende tilsyn ikke behandlet og videreføres til opfølgning ved kommende tilsyn. Det er
socialtilsynets samlede konklusion, at Bo og Støtte Holbæk i høj grad skaber kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer.

 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet og  borgerne inddrage i deres liv og hverdag ud fra individuel støtte. Borgerne mødes af
kompetente og erfarende medarbejdere, der med fagrelevant uddannelse understøtter borgernes trivsel og udvikling. Socialtilsynet vurderer, at
tilbuddet generelt har fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, samt at medarbejderne reflekterer over dilemmaer omkring magt balancen
mellem medarbejdernes egne normer og holdninger og det liv borgerne ønsker at leve.

 

Tilbuddet opsætter mål og delmål der tager udgangspunkt i bestilling fra visiterende kommune. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i positiv
udvikling af deres dokumentations praksis, og at medarbejderne gennem uddannelse i KRAP, skaber en fælles forståelse af metoder og faglige
tilgange, samt er med til at styrke positive resultater for borgeren i højere grad opnås. Metoden vurderes relevante for målgruppen i tilbuddet.

 

Tilbuddet ledes kompetent af leder med faglig relevant uddannelse og ledelsen har fokus på inddragelse, borgerperspektivet samt på udvikling af
kompetenceniveauet. Tilbuddet har tilknyttet en fagligkoordinator, der understøtter den faglige dokumentation, og som har mange årserfaring med
tilbuddet og målgruppen. De tre opgangsfællesskaber holder personalemøder sammen en time og derefter en time hver for sig, hvilket Socialtilsynet
vurderer er med til at sikre og styrke en bredere viden om borgerne og øge den faglige vidensdeling i medarbejdergruppen på tværs, med henblik
på at støtten til den enkelte borger bliver mindre sårbar.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et lavt sygefravær og personalegennemstrømning hvilket tilfører en stabil og erfaren støtte til borgerne.

 

Bo og Støtte Holbæk vurderes at være økonomisk bæredygtig og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og
tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og for de visiterende kommuner.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Temaerne; Organisation og ledelse, Kompetencer, Fysiske rammer samt Økonomi i Kvalitetsmodellen
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner

Side 5 af 1621-12-2022



Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har en kompetent leder og organisationen og fremstår på en måde, hvor borgerne er centrum
for tilbuddets virke.  Leder og medarbejdergruppen fremstår fagligt engagerede og kompetente. Ledelsen vurderes på baggrund af fremsendt
dokumentation at have strategisk plan for den faglige udvikling af tilbuddet.

 

Socialtilsynet vurderer,  at medarbejderne i tilbuddet har fokus på kerneopgaven, som anslås til at være velkendt af den samlede
medarbejdergruppe inkl. de ikkefastansatte medarbejdere. Socialtilsynet vurderer således, at borgerne modtager den socialfaglige støtte, som de
har behov for. Tilbuddet tilrettelægger i samarbejde med borgerne støtten, ud fra de ønsker og behov som borgerne har, såvel individuelt som i
fællesskab.  

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ikke har personalegennemstrømning eller sygefravær, der påvirker kvaliteten i indsatsen til borgerne.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 8
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Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets leder har relevante uddannelser for at kunne lede tilbuddet kompetent, som har fokus på at styrke fagligheden
og at tidligere leder er ansat som faglige koordinator for flere enheder - herunder for tilbuddet. Leder fokus har været at styrke faglig sparring på
tværs afdelingerne og medarbejder giver udtryk for, at det indirekte har den betydning, at de kan få mere fagligt sparring end tidligere. Hvilket ses
på indeværende tilsyn, at være en i god proces.

Tilbuddet arbejder med KRAP og der er KRAP supervision. Der er gode muligheder for relevant faglig sparring.

 

Det vurderes dog samtidigt, at tilbuddets medarbejdere kunne bruge deres store vidensbank yderligere på tværs af afdelingerne fx i forhold til
viden om autisme, angst mv.  Det vurderes på baggrund af oplysninger fra medarbejdere under interview. Her bliver medarbejderne
opmærksomme på at der fx er medarbejdere, der ved meget om ADHD og autisme, som der er brug for på anden afdeling, for at kunne forstå og
understøtte en konkret borger. 

 

Socialtilsynet bliver oplyst om, at der er flere borgere på tilbuddet, som er udenfor målgruppen. Der er på nuværende tidspunkt en borger, hvor
støtte behov er ændret markant indenfor meget kort tid. Borgeren skal fraflytte, hvilket Socialtilsynet er enig med tilbuddet i. Derudover er der
enkelte borgere, som er udenfor målgruppen grundet forskellige andre forhold som fx at de ikke ønsker at modtage støtten, eller de har ønske om
at komme videre til egen bolig. På baggrund af oplysninger fra medarbejderne vurderer Socialtilsynet, at leder har fokus på dette og understøtter
at borgerne får andre tilbud. 
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Der er lagt vægt på tidligere oplysninger, i forhold til leders kompetencer med følgende oplysninger; "Tilbuddets leder har fagligrelevante
uddannelser og er i gang med en Master. Leder har ligeledes erfaringer inden for målgruppen. Tilbuddet har ligeledes en faglig koordinator, med
relevante kompetencer på tilbuddet. Leder er leder for flere tilbud i Holbæk kommunen og har få ledelsestimer på tilbuddet. Der er desuden en
medarbejder på tilbuddet som er teamkoordinator og understøtter vagtplaner, samt den daglige drift. Den samlede ledelse understøtter med hver
deres kompetencer og sikre ledelse af tilbuddet. Leder oplyser, at der fremadrettet vil være fokus på at sikre den faglige sparring på alle afdelinger.
Leder ønsker, der skal være mere faglig sparring på tværs evt. med delvise fællesmøder."

 

På indeværende tilsyn vægter Socialtilsynet, at medarbejderne tilkendegiver, at der er sket et kvalitetsløft i faglig sparring og det understøtter
leders tidligere oplysninger. Medarbejderne giver udtryk for, at leder er kompetent og tilgængelig. De oplyser endvidere, at der er leder eller
koordinator med til de fleste møder, samt at leder er ikke længere væk end et opkald eller en mail. Der er tydelig rollefordeling og medarbejderne
ved, hvem de skal kontakt i forhold til hvad. De oplever en god ledelse med tillid til medarbejderne. Der er enkelte der har ønske om at se leder
mere i hverdagen, men der er samtidigt forståelse for at det kan være svært i en organisation som deres.

 

På baggrund af ovenstående hæves bedømmelsen, og indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad, men begrundelse i, at tilbuddet har været i
gang med omorganisering i 2020, og Socialtilsynet vurderer, at det har stabiliseret sig og ledelse har relevante kompetencer. 

Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Socialtilsynet vægter, at medarbejderne oplyser, at de modtager ekstern KRAP supervision; 5 gange om året a 2 timer. Der er desuden 2 faglige
temadage om året. 1 dag KRAP 2 dag VUM 2.  Derudover er der løbende møder i afdelingerne og på tværs. Der er kontinuerlig faglig sparring, og
her inddrages ligeledes faglig koordinator og leder. 

 

Leder oplyser i fremsendt notatark, at der er afsat tid til faste skrivedage, hvor der er mulighed for sparring med faglig koordinator og hvor der har
været særlig fokus på at arbejde med delmålsbeskrivelser. Samt at tilbuddet deltager i Holbæk kommunes kvalitetsorganisation via lokale
læringsteams, som arbejder videre med implementering af VUM 2, fælles faglige begreber og den gode dokumentation. Derudover har der i juni
2022 været afholdt en temadag for medarbejderne på Konsul Beyers Allé, hvor vi drøftede selvbestemmelse og inddragelse

 

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

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurder, at borgerne har kontakt til medarbejder med relevante uddannelser og at tilbuddet drift ledes kompetent.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet en meget lav personalegennemstrømning jf. indberetning på Tilbudsportalen på 0 %. Samt et lavt sygefraværet
i 2019. 
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Ledelsen sikrer, at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil medarbejderkontakt svarende til deres behov. Dette bedømmes på baggrund
af udsagn fra borgerne. De oplyser, at de får den støtte de har brug for at og at medarbejderne er gode til at hjælpe dem.  Medarbejderne oplyser,
at de tilpasser støtten, hvis der er behov for det.  Der sker en grundig visitering til tilbuddet, i forhold til indsatspakker og medarbejderne kan støtte
borgerne i den indsats, de er visiteret. Det vægtes at tilbuddet har karakter af § 85 støtte i eget hjem og flere af borgerne er meget selvstændige.
Tilbuddets måde at støtte borgerne på er derfor tilrettelagt efter bestillinger og borgerne egne ønsker.  Der er gennemsigtighed med, hvad den
enkelte borger skal have støtte til.

 

Ledelsen sikrer, at borgerne mødes af medarbejdere med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger i den fremsendte
oversigt over medarbejder kompetencer. Alle ansatte har relevante kompetencer. Desuden har tilbuddet ikke fastansatte medarbejdere med
relevante kompetencer.  Medarbejderne har deltaget i faglig opkvalificering i 2022. Der er dog fortsat fokus på om medarbejderne har viden nok til
at støtte borgere med blandt andet  psykiatriske udfordringer, autisme mv. 

 

Det vurderes dog samtidigt, at tilbuddets medarbejdere kunne bruge deres store vidensbank yderligere på tværs af afdelingerne fx i forhold til
viden om autisme, angst mv.  Det vurderes på baggrund af oplysninger fra medarbejdere under interview, hvor der er en drøftelse af kompetencer
på tilbuddet. Her bliver medarbejderne opmærksomme på at der fx er medarbejdere der ved meget om ADHD og autisme, som der er brug for på
anden afdeling, hvor det er svært at understøtte en konkret borger. 

 

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

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Jf. oplysninger på Tilbudsportalen har tilbuddet meget lav personalegennemstrømning. Der har været noget i 2021, men det er meget lidt, og
vurderes ikke at have betydning for tilbuddet. 

 

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

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Der er fremsendt oversigt over sygefravær.  Der er sket en lille øgning af antal sygefraværsdag. Det fremgår af Årsrapporter på tilbudsportalen, at
sygefraværet igennem en årrække har været meget lavt.

 

På baggrund af ovenstående hæves scoren  og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad, men begrundelse i at tilbuddet har et lavt
sygefravær ift. sammenlignelige tilbud.
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Indikator 9.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.d
Der er lagt vægt på oplysninger fra medarbejdere. Der bruges kun ikkefastansatte medarbejdere ved sygdom og ferie. Den individuelle
hjemmevejledning prioriteres af de faste medarbejder, og så kan ikke fastansatte medarbejdere fx understøtte i madklub i fællesarealer.
Derudover dækker medarbejderne for hinanden ved akut behov, og på den måde sikre de at borgerne modtager den støtte de har behov for. 

 

Der er én medarbejder ansat på få timer, som primært dækker ved behov. Denne medarbejder deltager i møder, kursus og faglig sparring.
Derudover er der 3 kendte tilkaldevikarer på tilbuddet, med relevante kompetencer. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren opfyldt i meget høj grad. 
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

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

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har fagrelevant uddannelse og flere års erfaring med målgruppen. Det vurderes, at der er fokus den
faglige tilgang og refleksion over indsatsen til borgerne. Samt at tilbuddet understøtter løbende kvalificering af den faglige indsats og viden på
tilbuddet.

 

Socialtilsynet vurderer, at samspillet med borgerne er kendetegnet ved et anerkendende og positivt møde og afspejler viden omkring borgerne. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Det er
vægtet, at alle medarbejdere er fagrelevant uddannet og løbende tilbydes kurser og temadage, med relevant indhold i forhold til tilbuddets
målgruppe og metoder. Det vurderes endvidere, at tilbuddets medarbejdere er nysgerrige på fagligheden i tilbuddet. Medarbejderne deltager aktivt
i videreudviklingen af tilbuddets pædagogik og dagligdag.

Ved rundvisning på tilbuddet og i samspillet med borgerne i forbindelse med tilsynsbesøget ses det, at medarbejderne besidder en høj faglig etik i
forhold til at møde borgene anerkendende, respektfuldt og med en positiv tone.  

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet vægter, at der er fremsendt notatark med oplysninger om kompetenceudvikling op tilbuddet. Der er desuden fremsendt en oversigt
over medarbejderne med deres kompetencer. Det vægtes, at alle medarbejdere har relevante grundkompetencer.  Medarbejderne yder kun den
socialpædagogiske indsats. Særlige sundheds forhold varetages af hjemmepleje, sygeplejersker mv. Medarbejderne samarbejder med en lang
række aktører som samlet set understøtter borgernes behov. Der afventes desuden VSIO forløb i forhold til konkret borger. 

 

Medarbejdere oplyser, at de finder deres kompetencer tilstrækkelige og oplyser, at der har været flere kurser og temadage. De kunne dog godt
tænke sig mere viden om psykiatri, og autisme. Socialtilsynet vægter på baggrund af oplysninger fra medarbejdere, at der er viden i
medarbejdergruppen, og de med fordel kan øge sparring på tværs af afdelinger. Medarbejderne giver udtryk for at der er sket et kvalitetsløft i
indsatsen, igennem arbejde med KRAP, dokumentation og øget faglig sparring. 

 

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Ved socialtilsynets korte observationer på tilsynsdagen mellem medarbejdere og borgere ses en anerkendende tilgang, hvor borgeres initiativer
følges. Det bliver bl.a. iagttaget at medarbejderne i samværet med borgerne fremstår rolige, lyttende og respektfulde. 

Ud fra interview af medarbejdere, gennemgang af tilsendt materiale samt observationer på dagen for tilsynet, fremstår medarbejderne bevidste
om tilbuddets anvendte metoder i teori og praksis.

Derudover vægtes det, at medarbejdere under interview oplyser, hvordan de omsætter deres kompetencer i samspillet med borgerne.
Medarbejderne kommer med relevante eksempler både på kompetencer som fx inddrage borgere i kreative processer, og hvordan fokus på KRAP
har betydet at medarbejder er blevet mere opmærksom på at øge fokus på borgernes ønsker og derved kunne give relevant støtte i forhold til det.
Samarbejde med studerende om KRAP redskaber. 

Det vægtes, at borgerne kan fortælle om fx inddragelse i kreative processer mv. 

 

Borgerne oplyser, at de er glade for tilbuddet og at der bliver lyttet til dem. De oplyser desuden hvordan medarbejderne støtter dem med
forskellige ting i hverdagen, på og udenfor tilbuddet. 

 

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj 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 tilbuddet har fysiske rammer der understøtter borgernes udvikling. Borgerne har egen boliger og adgang til fælles
lejlighed i bestemte tidsinterval med medarbejderstyring. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnede samt hensigtsmæssige i
forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. Dette gælder både i forhold til omgivelser, udformning,
indretning, faciliteter og stand. Dog bemærker socialtilsynet, at tilbuddet kan reflektere omkring nødvendigheden af åbne-lukketider i borgernes
fællesarealer i tilbuddet. Det vurderes fortsat, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes behov, interesser og rettigheder i forhold til
borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og muligheder for at opretholde sociale netværk.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

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. Det vægtes, at borgerne bor i selvstændige boliger
og med adgang til fælleslejlighed under personaleopsyn. Derudover arrangeres madklubber hvor borgere fra opgangen spiser sammen.
Socialtilsynet vurderer, boligerne er indrettet hjemligt og i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.a
Det er vægtet, at i 26 ud af 32 besvarede spørgeskemaer angiver borgerne med en ”glad smiley”, at de er glade for deres bolig. 5 borgerne har
angivet med en ”neutral smiley” og 1 med ”sur smiley”, at de er mindre glade for deres bolig. En borger skriver at der er meget lyt i boligen og en
anden at boligen ikke var sat helt i stand ved indflytningen. Borgere på Kløverstien oplyser ved dialog med socialtilsynet, at boligen er dårligt
isolereret hvilket skaber udfordringer for nogle borgere. Dette bekræfter medarbejdere ligeledes. Borgere oplyser i samme dialog at de er glade for
tilbuddets rammer, både i forhold til egen bolig samt for fællesarealerne. På baggrund af ovenstående fastholdes scoren med vægt på mindre
hensigtsmæssig lyd på kløverstien og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Det er vægtet, at borger benævner dårlig lydisolering i byggeriet i boligerne på kløverstien. Dette er en udfordring i forhold til enkelte borgere og
skaber mistrivsel. Medarbejdere bekræfter dette og vurderer at dette afspejles i mindre brug af fællesarealet, da der er mange mennesker og
dermed mere støj. Der er elevator i alle de tre forskellige opgange. Det er vægtet, at afdelingsleder og medarbejder oplyser, at borgerne bor i egen
boliger og modtager dels støtte ud fra den enkeltes behov og derudover ved madklubber i fælleslejlighederne. Socialtilsynet observerer to
forskellige borgers bolig samt alle fælleslejlighederne, hvilke fremstår overordnet set relevant indrettet efter tilbuddets formål, og der er forskellig
mulighed for adgang til fællesskabet og aktiviteter af social karakter samt madklub i åbningstiden. Endvidere er det vægtet, at borgerne oplyser, at
de benytter lokalområdet og har tæt til indkøbsmuligheder. På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i
meget høj grad.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Det er vægtet, at to borgere fremviste deres boliger på Konsul Bejers Allé. Bolgierne fremstod med personligt præg og afspejlede alder, interesser
samt egene ønsker til indretning. Fælleslejlighederne fremstår ligeledes hjemlige, med møblement og pyntegenstande, der afspejler hjemlighed.
Fælleslejlighederne fremstår ligeledes med botilbudslignende ophæng om aktiviteter etc. Dette bedømmes ligeledes at være præget af hjemlighed.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i meget høj grad.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

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

Vurderingsgrundlag
Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2022 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2021. 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 højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og
tilbuddets pris i forhold til målgruppen. 

Socialtilsynet har den 18.02.2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold: 
Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger. 
Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

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

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

 

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

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

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

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

Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 18.02.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 
*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 

Tilbuddets økonomiske forhold har været stabile over de seneste år, og der er ingen oplysninger på Tilbudsportalen om større ændringer i
nærmest fremtid. 

Den faglige kvalitet vurderes mellem middel til høj niveau. 
Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen. 
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Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

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

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

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Der er modtaget oplysningsskema, Bilag 3, til oplysningsskema, notatark vedr. udviklingspunkter, og oversigt over sygefravær, samt oplysninger
vedr. andet tilsyn.
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Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Der er talt med to borgere. En i egen bolig, og med en borger i fællesarealer. Der er interviewet fire medarbejdere. Og talt med øvrige under
ophold i fælles-og service arealer.

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

Observationskilder
Kilder

Andet
Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Der er observeret på samspil mellem borgere og medarbejdere under rundvisning på alle afdelinger, og korte interviews med borgere.
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