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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 Fonden Det Private Botilbud

Hovedadresse Hovedgaden 18
4270 Høng

Kontaktoplysninger Tlf.: 30521720
E-mail: soeren.o@detprivatebotilbud.dk
Hjemmeside: http://www.detprivatebotilbud.dk

Tilbudsleder Søren Steener Olsen

CVR-nr. 27863973

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103
Længerevarende botilbud, § 108
Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt 32

Målgrupper Anden psykisk vanskelighed
Anden udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Hjerneskade, medfødt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Heidi Achen

Tilsynsbesøg 17-08-2021 11:00, Anmeldt
11-08-2021 11:00, Uanmeldt
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Afdeling Målgrupper
Pladser
i alt Afdelinger

§103: Cafe Liv Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt, Autismespektrum, Anden udviklingsforstyrrelse,
Anden fysisk funktionsnedsættelse, Opmærksomhedsforstyrrelse

12 Beskyttet
beskæftigelsestilbud,
§ 103

§103: Gård Liv Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt, Autismespektrum, Anden udviklingsforstyrrelse,
Anden psykisk vanskelighed, Opmærksomhedsforstyrrelse

4 Beskyttet
beskæftigelsestilbud,
§ 103

§107 / § 108
Team Østerhaven

Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt, Autismespektrum, Anden udviklingsforstyrrelse,
Anden psykisk vanskelighed, Opmærksomhedsforstyrrelse

2 Længerevarende
botilbud, § 108

5 Midlertidigt
botilbud, § 107

§107/§108: Team
Mosevej

Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt, Autismespektrum, Anden udviklingsforstyrrelse,
Anden psykisk vanskelighed, Opmærksomhedsforstyrrelse

3 Midlertidigt
botilbud, § 107

2 Længerevarende
botilbud, § 108

§107: Team
Finlandsvej

Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt, Autismespektrum, Anden udviklingsforstyrrelse,
Anden psykisk vanskelighed, Opmærksomhedsforstyrrelse

4 Midlertidigt
botilbud, § 107

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation (Afdelinger)$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
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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. 

Det vurderes, at tilbuddet i middel grad arbejder målrettet med kompetenceudvikling for at fastholde personale og for at sikre der er den fornødne
kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen. 
Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.
Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til
målgruppens særlige behov. Dog ses metoder og tilgange ikke fuldt implementeret på tværs af hele tilbuddet og ledelsen har udarbejdet
kompetenceudviklingsplan der fremadrettet skal sikre fælles faglighed. Ny leder er tiltrådt den 01.06.2021 og det vurderes, at der er fokus på faglig
udvikling i personalegruppen.

Alle borgere har som udgangspunkt et beskæftigelsestilbud, enten internt på et af tilbuddets § 103 tilbud, eller eksternt. Det vurderes, at tilbuddet
har et kontinuerligt fokus på, at borgerne trives og udvikles i deres beskæftigelse.
Det er vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Fonden Det Private Botilbud.

Tilbuddet har udfordringer i form af øget personalegennemstrømning, der har stået på gennem nogle år. En konsekvens af tilbuddets høje
personalegennemstrømning er, at fælles faglighed, medarbejdernes kendskab til de udvalgte metoder samt implementering af disse, ikke i
tilstrækkelig grad er lykkedes for tilbuddet. Det vurderes dog, at nytiltrådt leder i samarbejde med bestyrelsen, har taget initiativer til at nedbringe
personalegennemstrømningen, med sigte på stabilitet og god kvalitet for borgerne.

 

Udviklingspunkter og opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet har givet tilbuddet følgende udviklingspunkter:

Tema 1 - Uddannelse & beskæftigelse: 1 udviklingspunkt

Tema 2 - Selvstændighed & relationer: 1 udviklingspunkt

Tema 3 - Målgruppe, metoder & resultater: 2 udviklingspunkter

Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet
i tilbuddet.

Socialtilsynet har givet tilbuddet følgende opmærksomhedspunkter:

Tema 3 - Målgruppe, metoder & resultater: 1 opmærksomhedspunkt

Tema 5 - Organisation & ledelse: 1 opmærksomhedspunkt

Tema Økonomi: 2 opmærksomhedspunkter

Et opmærksomhedspunkt anvendes, når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet
kan socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner. Et opmærksomhedspunkt er hermed mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er
bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.

 

Økonomisk tilsyn

Tilbuddets bogføring og afstemninger har i 2019 og 2020 været mangelfuld. Der er dog sket en forbedring i løbet af 2020 og det forventes at
regnskabsgrundlaget for 2021 vil være tilfredsstillende.  

Socialtilsynet vil ved modtagelse af årsregnskab 2021 og revisionsprotokollat 2021 særligt være opmærksom på om tilbuddets regnskabsmateriale
er i tilfredsstillende stand.

Der har i 2020 været væsentlige afvigelser imellem overskuddets størrelse i forhold til omsætningen i de enkelte afdelinger. Således har afdelingen
botilbuddet Gården et underskud på kr. -307.576, svarende til en underskudsgrad på -47%. Afdelingen Østerhaven og afdelingen Mosevej har et
overskud på henholdsvis kr. 407.561 og kr. 440.879, svarende til en overskudsgrad på henholdsvis 10% og 13%.

Fremadrettet bør der i højere grad være overensstemmelse imellem indtægter og omkostninger i de enkelte afdelinger.  

Godkendelse

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan godkendes jf.
lov om social service §§ 107, 108 og 103 med i alt 32 pladser. Pladser og beliggenhed er fordelt som følgende:

 

• 4 pladser efter SEL § 103 på Gården på Mosevej 1, 4270 Høng
• 12 pladser efter SEL § 103 på Cafe Liv på Hovedgaden 18, 4270 Høng
• 4 fleksible pladser efter SEL §§ 107/108 på Mosevej 1, 4270 Høng og 1 plads efter SEL § 107 (aflastningsplads)
• 4 pladser efter SEL § 107 på Finlandsvej 44, 4270 Høng
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• 7 fleksible pladser efter §§ 107 og 108 på Østerhaven 2, 4270 Høng
• Alderen for tilbuddets målgruppe er 18 til 85 år, dog højst 45 år på indskrivningstidspunktet.

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper:

Psykisk udviklingshæmmede med let til moderat autismetilstand.

Tema 1 - Uddannelse og beskæftigelse, Tema 4 - Sundhed og trivsel, Tems 5 - Organisation og ledelse, Tema 6 - Kompetencer. Derudover fokus på
udviklingspunkter fra 2020. De øvrige temaer er overført fra tidligere tilsyn og er alene gennemgået således, at de fortsat er retvisende.

$eg-print-section-heading-start$Særligt fokus i tilsynet$eg-print-section-heading-end$
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et
væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes
behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller
beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for
særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et
væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige
for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Socialtilsynet vurderer, at Fonden Det Private Botilbud i meget høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form
af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder aktivt med eksterne aktører.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad prioriterer borgernes inklusion med det omgivende samfund. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / uddannelse / samværs- og
aktivitetstilbud.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet, i samarbejde med borgeren, opstiller mål der understøtter borgernes deltagelse i uddannelses - og
beskæftigelsesrettede aktiviteter. Derudover at systematiske evalueringer og justeringer af indsatsen, fremgår.

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

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet støtter i høj grad borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

 

Det vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddet har opmærksomhed på, om borgerne trives i deres beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud.

At tilbuddet støtter borgerne i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen. 

At tilbuddet prioriterer borgernes inklusion med det omgivende samfund. 

At tilbuddet samarbejder med og inddrager andre aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af borgernes beskæftigelse / uddannelse / samværs- og
aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen. 
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Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller
samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller ikke konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og
aktivitetstilbud, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund af fremsendt dokumentation af borgeres handleplaner, der er
mangelfulde i forhold til opstilling af mål om understøttelse af borgernes beskæftigelsestilbud. Det vægtes dog positivt at alle borgere er tilknyttet
et beskæftigelsestilbud, enten på tilbuddets interne § 103 tilbud eller eksternt. 

Jf. interview med medarbejdere og ledelse fremgår det, at der støttes op om borgernes deltagelse i beskæftigelsesaktivitet, samt støtte hvis nogen
måtte ønske at skifte arbejde / aktivitet. 

 

Tilbuddet inddrager delvist borgerne i at sætte egne mål for deltagelse i beskæftigelse- / uddannelses- / samværs- og aktivitetstilbud. Dette
bedømmes på baggrund af interview med borgere der udtrykker glæde ved deres arbejde og selvbestemmelse i forhold til hvad arbejdet skal
indeholde. Medarbejderne oplyser ved tidligere tilsyn, at borgerne inddrages i opstilling af mål. Det gøres i det omfang det er muligt for borgerne,
at forstå vigtigheden af dette. Inddragelsen af borgerne fremgår dog ikke tydeligt i det fremsendte, borgerrettede materiale.

 

Andet i forhold til indikator 1a

Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 3 idet der ikke er opstillet understøttende mål for beskæftigelsesrettede
aktiviteter i de fremsendte handleplaner. 

Tilbuddet driver to § 103 tilbud: Gården der er fysisk er placeret på Mosevej samt Café Liv der er centralt placeret i Høng by og i kort gåafstand fra
boafdelingen Østerhaven. Ved socialtilsynets uanmeldte besøg kunne det konstateres at to borgere var på arbejde på Gården. En var i gang med
græsslåning. Det oplyses, at dyrene på Gården er afhændet. Planen er, at der fremadrettet kun skal være kælegrise og kaniner på Gården, og at der
fortsat skal dyrkes grøntsager til Café Livs køkken.

 

Indikator 1.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Borgerne er i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af fremsendt oversigt hvoraf det fremgår,
at alle borgere er i et beskæftigelsestilbud:

Gård Liv (internt § 103): 4 borgere
KLAP job: 1 borger
Vasac, Slagelse: 1 borger
Café Liv (internt § 103): 7 borgere

Det fremgår endvidere af interview med borgere, medarbejdere og ledelse samt via observation under tilsynet, hvor de to interne § 103 tilbud blev
besøgt. De interviewede borgere gav udtryk for, at de er i beskæftigelse, et varierende antal dage om ugen. 

Det fremgik endvidere af interview med medarbejdere, at borgerne motiveres til, at passe det beskæftigelsestilbud den enkelte er tilknyttet.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder netværk og relationer på sociale medier, samt at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge
i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der
kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn
og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod
disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for
borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det
væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Socialtilsynet vurderer, at Botilbuddet Det Private Botilbud i høj grad har opmærksomhed på borgernes selvstændighed. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgerne i deres relationer og sociale kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker,
behov og forudsætninger.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet, i samarbejde med borgeren, opstiller mål der styrker borgernes selvstændighed og sociale kompetencer.
Derudover at systematiske evalueringer og justeringer af indsatsen, fremgår.

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet styrker i høj grad borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

 

Det vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddet delvist arbejder systematisk med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og selvstændighed. 

At tilbuddet tilbyder indsatser der understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.

At tilbuddet prioriterer samskabelse med det omgivende samfund. 

At tilbuddet understøtter borgernes kontakt til familie og netværk. 
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.a
Tilbuddet opstiller delvist mål for borgernes sociale relationer og selvstændighed, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund
af fremsendt dokumentation på 6 borgere. Det vurderes fortsat at tilbuddets dokumentation i forhold til sociale relationer og selvstændighed er
mangelfuldt i forhold til opsætning af operationaliserbare mål, justering og evaluering af borgernes mål.

Jf. tidligere tilsyns interview med medarbejderne fremgik det, at det er forskelligt hvor langt de tre teams var med målarbejdet. Ved nærværende
tilsyn oplyses det af medarbejdere og ny leder, at arbejdet med at opkvalificere dokumentationsarbejdet er sat i gang, men ikke er i mål endnu.
Medarbejderne pointerer ved tidligere tilsyn, at det er vigtigt, at borgerne deltager ved handleplansmøder og opstilling af mål, såfremt borgeren
kan magte det. 

 

Tilbuddet inddrager borgerne i at sætte egne mål for sociale relationer og selvstændighed. Dette bedømmes på baggrund af tidligere interview
med borgerne der alle bekræfter, at de involveres i at sætte egne mål for sociale relationer og selvstændighed. Medarbejderne kommer på tidligere
tilsyn med relevante eksempler på, hvordan borgerne inddrages omkring opsætning af egne mål. En medarbejder fortæller, at på nogle borgere er
mål om selvstændighed opfyldt, og nye mål er derfor opstillet i samarbejde med borgeren og sagsbehandler.

 

Andet i forhold til indikator 2.a

Tilbuddet fik i 2020 følgende to udviklingspunkter: 1.) "Socialtilsynet anbefaler at tilbuddets ledelse sikrer at de kommunale handleplaner samt de
pædagogiske planer med delmål samt statusrapporter er opdaterede. 2.) Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse sikrer, at arbejdet med
Nordic Pass implementeres løbende i den daglige praksis og afspejles i tilbuddets dokumentation". Socialtilsynet vurderer ikke at tilbuddet i
tilstrækkelig grad har arbejdet med punkterne, hvorfor disse nu bliver til opmærksomhedspunkter. Punkterne er rykket til tema 3: Målgruppe,
metoder, resultater.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Borgerne deltager i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere, medarbejdere og
ledelse. En borger beskriver ved tidligere tilsyn, ture til Bonbonland og svømmehal. En anden borger beskriver ture til stranden og i skoven,
caféture og shopping. En medarbejdere beskriver blandt andet, at en borger går til ridning og andre går i det lokale fitnesscenter. Hver afdeling
råder over en minibus som borgerne benytter på ture med medarbejderne. Endvidere bedømmer socialtilsynet at tilbuddets dagtilbud § 103, Café
Liv, er med til at understøtte indsatsen i forhold til, at borgerne indgår som en naturlig del af det omgivende samfund. En borger beskrev, at
beboere på Mosevej spiser på café Liv en gang om ugen. Socialtilsynet så ved tidligere tilsyn, 4 beboere ankomme til Café Liv hvor de indgå på lige
vilkår, med øvrige gæster i cafeén. 

 

Tilbuddet har en systematisk praksis for at understøtte borgernes deltagelse i nærmiljøet med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og
forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af tidligere interview med borgere, der alle kunne beskrive aktiviteter 'ud af huset' som de er glade
for. På tavlen i et af husene sås dagsorden for beboermøde ophængt i fællesrummet, hvor beboerne opfordres til at skrive punkter på, herunder
ønsker om ture / aktiviteter. En borger fortalte, at vedkommende selvstændigt tager på besøg hos sin kæreste. Medarbejderne oplyser, at de
understøtter gennemførelsen af den enkeltes aktiviteter i dagligdagen.

 

Andet i forhold til indikator 2.b:

Da socialtilsynet ankom uanmeldt den 11.08.2021 på hhv. afdeling Mosevej og Finlandsvej blev det observeret, at en medarbejder og en borger
på det ene botilbud, var i gang med botræning og sad sammen og spise frokost. På Mosevej var en borger, tilknyttet § 103 Gårdliv, i gang med
græsslåning, under supervision af tilbuddets vicevært. Socialtilsynet observerede således medarbejdere der på kompetent vis varetog
understøttelsen af borgernes selvstændighed.
En Medarbejder fra Cafe Liv oplyser, at der inden længe afholdes en fælles fest for alle borgere tilknyttet organisationen, og at borgerne må
invitere fx kærester med. Festen er en tradition og afholdes på Mosevej med ca. 90 deltagere. ...
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Indikator 2.c

Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Borgerne har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Dette bedømmes på baggrund af tidligere tilsyns interview med
borgere, medarbejdere og ledelse. Borgerne beskriver levende om deres netværk og deres samvær, herunder om forældre, søskende og kærester.
En borger fortæller at hendes mor kommer på besøg. En anden at vedkommende tager til jylland og besøger sin kæreste eller at kæresten kommer
på weekend i bofællesskabet.

Tilbuddet understøtter borgernes kontakt og samvær med familie og netværk med udgangspunkt i deres ønsker og behov. Dette bedømmes på
baggrund af tidligere tilsyns interview med borgere, medarbejdere og ledelse.

Ledelsen beskriver, at der nogle gange om året, inviteres til 'forældrekaffe' i hvert team. Nogle borgere er på besøg hos netværk i faste, selvvalgte
weekender. Familie og netværk må komme i husene med borgernes tilladelse. I borgernes lejligheder som Socialtilsynet besøgte, hænger billeder
på væggene af pårørende. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

Målgruppe, metoder og resultater

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

Socialtilsynet vurderer, at Fonden Det Private Botilbud i middel grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning, målgruppe og metoder.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange, 
Socialtilsynet vurderer, at tilgange og metoder i lav grad er forankret i praksis. 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. 
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i middel grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere, dokumenterer og følger op herpå.
Socialtilsynet vurderer, at borgernes mål i høj grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats . 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet opdaterer Tilbudsportalen således at anvendte metoder og tilgange er retvisende. 

Socialtilsynet anbefaler at tilbuddets ledelse sikrer, at de kommunale handleplaner samt de pædagogiske planer med delmål samt statusrapporter
er opdaterede.

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddets fælles anvendte tilgange og metoder, herunder NordicPas, er
implementeret i praksis og afspejles i den skriftlige dokumentation. 

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

 

Det vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse.

At tilbuddet delvist anvender relevante metoder og tilgange. 

At tilbuddets metoder og tilgange bidrager til borgernes trivsel og udvikling. 

At tilbuddet delvist opstiller konkrete individuelle mål i samarbejde med borgerne.

At tilbuddet delvist arbejder systematisk med mål, dokumenterer og følger op herpå. 
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddet anvender delvis tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere,
medarbejdere og ledelse. De adspurgte borgere oplever at få den støtte de har behov for. Medarbejderne beskrives som søde, men en del borgere
giver udtryk for, at personalet er ofte syge og der ofte er nye medarbejdere at forholde sig til. Jf. tidligere interview med medarbejderne anvendes
forskellige metoder og tilgange, herunder anerkendende tilgang, relationspædagogik, visualiseret struktur, Low Arousal (kursus erhvervet på
tidligere arbejdsplads) samt sanseintegration. Derudover beskriver medarbejderne at de anvender redskabet 'Stressprofil'. Der var ved tidligere,
såvel som nærværende tilsyn, ikke fuldkommen overensstemmelse mellem disse udmeldinger og oplysninger på Tilbudsportalen. Det oplyses af
leder, at der er lavet PAS test på alle beboere, som beskriver, beboernes kompetencer og potentialer og giver anbefalinger til den pædagogiske
tilgang. Det oplyses at disse tests bruges ift. udviklingsmål og metodevalg. Dette er dog ikke tydeligt i det fremsendte materiale, ej heller kunne
medarbejderne redegøre for denne praksis.

Det oplyses endvidere, at ny leder har igangsat en proces i forhold til udvælgelse af metoder. En medarbejder beskriver, at hun netop har
gennemført superbrugerkursus i NordicPas og i den forbindelse har lært at udføre PAS vurderinger. Leder oplyser, at der er planlagt kurser for
resten af personalegruppen i anvendelsen af metoden NordicPas. 

Metoder og tilgange ses ikke retvisende på Tilbudsportalen. Tilbuddet oplyser, at dette opdateres snarest.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets høje personalegennemstrømning gennem flere år, har den konsekvens, at fælles faglighed, kendskab til de
udvalgte metoder og tilgange samt implementering i praksis, ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes for tilbuddet. 

Ved tilsyn 2020 blev følgende udviklingspunkt givet: "Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets fælles anvendte tilgange og metoder udvælges og
implementeres, herunder NordicPas såfremt metoden fortsat skal anvendes". Det vurderes ikke at tilbuddet har fulgt op på udviklingspunktet og de
oplyste metoder og tilgange ses ikke i tilstrækkeligt omfang implementeret i praksis, såvel som i den skriftlige dokumentation. Socialtilsynet giver
på denne baggrund tilbuddet et opmærksomhedspunkt. 

Siden sidste tilsyn er der pr. 01.06.2021 ansat ny leder der, overfor socialtilsynet, har fremlagt relevante planer for opkvalificering af en fælles
faglig platform og kompetenceudviklingsplan er fremsendt. 

 

Tilbuddets borgere svarer til tilbuddets godkendte målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere, rundvisning i tilbuddet,
tilsendt materiale og interview med medarbejdere og ledelse. Jf. tilbuddets godkendte målgruppe er denne karakteriseret ved borgere fra 18 til 45
år på indskrivningstidspunktet som er psykisk udviklingshæmmede, med let til moderat autisme tilstand. Borgerne kan have dobbeltdiagnoser,
downs syndrom, lettere fysisk funktionsnedsættelse og medfødte kognitive skader.

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  3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet har delvist en systematisk praksis for at opsætte, dokumentere og følge op på mål for borgerne. Dette bedømmes på baggrund af
fremsendt borgermateriale, gennemgang af IT systemet Nordic Pas ved tidligere tilsyn, interview med medarbejdere og ledelse. 

Medarbejderne oplyser ved tidligere tilsyn, at de dokumenterer dagligt i Nordic Pas dagbogsmodulet, hvilket dog ikke fremgår i de tilfældigt
udvalgte dagbogsopgørelser. Nordic Pas indeholder et dagbogssystem og et testsystem. Arbejdet med mål, test og dokumentationssystemets
andre funktioner er ikke fuldt implementeret ved tidligere, såvel som nærværende tilsyn.

De fremsendte pædagogiske handleplaner er af varierende kvalitet, ikke alle er opdaterede og der savnes fortsat en ensartethed og systematik i
tilbuddets arbejde med mål/delmål, justering af indsatsen og evaluering, i samarbejde med borgerne. Ved forrige tilsyn fik tilbuddet følgende
udviklingspunkt:  "Socialtilsynet anbefaler at tilbuddets ledelse sikrer at de kommunale handleplaner samt de pædagogiske planer med delmål samt
statusrapporter er opdaterede". Socialtilsynet anerkender, at der er sket en positiv udvikling, omend tilbuddet ikke er i mål endnu.
Udviklingspunktet fastholdes derfor. 

 

Tilbuddet har en praksis for, hvordan der læres af arbejdet med borgernes mål. Dette bedømmes på baggrund af interview med med leder der
oplyser, at der afholdes personalemøder hver 14 dag, skiftevis på afdelingsniveau og fælles for hele organisationen. På disse møder diskuteres fast
handleplaner og mål. 
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Indikator 3.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Tilbuddet tager udgangspunkt i mål opsat af visiterende kommune. Dette bedømmes på baggrund af fremsendt materiale, hvor der i flere tilfælde
ses sammenhæng med den kommunale handleplan, dog ikke i alle. Jf. tidligere interview med medarbejdere fremgår det, at nogle teams er i gang
med handleplansmøder med alle sagsbehandlere, men et andet team ikke er kommet i gang med det endnu. Jf. interview med en sagsbehandler,
der har visiteret flere borgere til tilbuddet, oplyses, at tilbuddet arbejder med udgangspunkt i mål opstillet af visiterende kommune. Det oplyses
endvidere, at myndighedsmål kan justeres ud fra anbefalinger fra tilbuddet. Der beskrives godt samarbejde.

 

Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater på individuelt niveau. Dette bedømmes på baggrund af tidligere interview med borgere, der
kan beskrive små ting de er blevet bedre til mens de har boet i tilbuddet. En borger fortæller bl.a. at hun er blevet bedre til at ordne vasketøj og at
gå flere ture. Medarbejderne kommer desuden med relevante beskrivelser af progression hos borgerne.

 

Tilbuddet opnår og dokumenterer positive resultater for den samlede borgergruppe. Dette bedømmes på baggrund af interview med ledelsen
samt fremsendt dokument vedr. 'Resultatdokumentation'. Af dette fremgår, at tilbuddet siden sidste tilsyn har lavet en undersøgelse i hele
brugergruppen, om effekten af den samlede indsats. Dette er gjort via et spørgeskema med 10 spørgsmål. Tilbuddet har vurderet, at effekten af
indsatsen er tilfredsstillende ved et gennemsnit på 7 ja-svar. Resultatet af undersøgelsen blev et gennemsnit på 9,25 ja svar. Det spørgsmål, der
oftest blev svaret nej på, var, om borgerne har lært noget af at bo/arbejde på tilbuddet. Det tolkede tilbuddet således, at der ikke havde været nok
fokus på, at bevidstgøre borgerne om deres udvikling. Tilbuddet oplyser, at de efterfølgende lavet en mappe med redskaber og metoder, der kan
bruges til at bevidstgøre borgerne om deres kompetencer og færdigheder. 

Indikator 3.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører. Dette bedømmes på baggrund af interview med sagsbehandler der har visiteret flere
borgere til tilbuddet. Det oplyses, at der er et tæt og kontinuerligt samarbejde med tilbuddet og at samarbejdet fungere upåklageligt.

Ved tidligere tilsyns interview med medarbejdere og ledelse beskrives, at de afholder møder med f.eks. sagsbehandlere omkring målsætning, VISO
forløb, læger, tandlæger, jobcentre med flere. 
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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 tilbuddets Fonden Det Private Botilbud i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad trives i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til borgernes ønsker og behov. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

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
Tilbuddet understøtter i høj grad borgernes selv- og medbestemmelse.

 

Det vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet. 

At tilbuddet prioriterer borgernes muligheder for at kommunikere ønsker og behov. 

 

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed og integritet tilpasset målgruppens og den enkeltes
forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere, der alle beskriver, at de oplever at personalet lytter til dem og de er
glade for at bo på tilbuddet. Flere borgere beskrev, at deres arbejde er tilpasset til dem og deres ønsker og forudsætninger - eksempelvis er det
forskelligt, hvor mange dage om ugen borgerne arbejder. Alle borgere socialtilsynet talte med på nærværende tilsyn gav udtryk for
selvbestemmelse i hverdagen, herunder i forhold til indflydelse på den mad der laves og ture ud af huset. En borger beskrev fx. at hun har været
med i Lalandia, efter ønske fra borgerne. 

Ved tidligere tilsyn blev det konstateret, at der var en kultur i tilbuddet, med lav grad af selvbestemmelse for borgerne. Eksempelvis retten til selv
at øse mad op på tallerken og at borgerne hele tiden skulle "spørge om lov" til selv de mindste ting.

Socialtilsynet bedømmer, at der er arbejdet målrettet mod mere dialog med borgerne og at tilbuddet nu fremstår med et menneskesyn og tilgang,
der afspejler respekt og selvbestemmelse for borgerne. Dette stemmer overens med de udsagn der er kommet fra borgere, observationer på
tilsynet, triangulering med visiterende kommune samt interview med medarbejdere og ledelse. 
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Indikator 4.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Borgerne i tilbuddet inddrages i beslutninger vedrørende sig selv. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere, medarbejdere og
ledelse. Borgerne beskriver, at de er med til at bestemme hvilke mål der arbejdes med. Medarbejdere og ledelse beskriver, at der lægges stor vægt
på, at borgerne deltager på handleplansmøder med fx. sagsbehandlere, hvilket bekræftes af en visiterende kommune. Socialtilsynet har talt med
en visiterende sagsbehandler der oplyser, at der er et tæt og kontinuerligt samarbejde med tilbud og borger.

Det er tidligere oplyst, at der afholdes jævnlige beboermøder i de forskellige huse og på tidligere tilsyn blev bemærket, at der hang dagsorden
fremme, hvor borgerne kunne skrive punkter på.

 

Borgerne inddrages systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af tidligere og aktuelle samtaler
med borgere der oplyser, at de er med at at bestemme aktiviteter, hvilken mad der skal spises og hvordan husreglerne skal være. Der ses dog
enkelte borgere som pga. deres funktionsniveau, ikke selvstændigt at kan gennemskue konsekvenser af valg eller beslutninger og derfor ikke ses at
have reel indflydelse på alle forhold. Som eksempel fra tidligere tilsyn beskrives en borger med diabetes, som reguleres i forhold til omfang og
indhold af kostindtag. Opgaver og ønsker i forhold til fællesskabet er struktureret via ophængte tavler i fællesrum. Socialtilsynet oplevede under
rundvisningen og i forbindelse med samtaler med borgerne, at de føler ejerskab til stedet og de opgaver de er involverede i. En borger beskrev, at
vedkommende har en kæreste som hun besøger, ligesom kæresten, familie og venner også var velkommen i botilbuddet.

Ved tidligere tilsyn beskrev daværende leder, at der tidligere var tvungne 'hjemme-weekender' hvor borgerne skulle forlade tilbuddet og tage til
familien. Ved forrige tilsyn blev socialtilsynet oplyst, at denne praksis var afskaffet og borgerne nu selv bestemmer, hvordan og hvor ofte samvær
med familien skal foregå. Ved nærværende tilsyn oplyses dog, af borgere og en medarbejder, at praksis om 'lukke-weekender' fortsat forekommer.
Nuværende leder oplyser, at denne praksis er ophørt efter påtale fra socialtilsynet. Der vil blive fulgt op på dette fremadrettet - se i øvrigt indikator
8.a under tema 'Organisation og ledelse'.

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
Tilbuddet understøtter i høj grad borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte borgers og målgruppens trivsel. 

At tilbuddet har en praksis, der understøtter og prioriterer borgernes adgang til sundhedsydelser. 

At tilbuddet prioriterer indsatser, der modsvarer borgernes behov i forbindelse med udvikling og opretholdelse af deres fysiske og mentale
sundhed. 
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne trives i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af samtale med borgere der alle gav udtryk for, at trives både i botilbuddet og i
beskæftigelsestilbuddet. Jf. interview med medarbejdere og ledelse fremgår det ligeledes, at de oplever at borgerne trives. Alle borgere
socialtilsynet talte med under uanmeldt tilsyn beskrev, at de var glade for at bo på tilbuddet. Flere gav dog udtryk for, at der er meget skiftende
personale, hvilket opleves negativt. Ved tidligere tilsyn gav borgerne ligeledes udtryk for meget fravær og skiftende medarbejdere.

Jf. interview med myndighedssagsbehandler oplyses, at de 5 borgere vedkommende har visiteret til tilbuddet, opleves at trives. Dog nævnes, at en
af disse borgeres pårørende, er bekymret for borgerens trivsel.

 

Tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for målgruppen, den samlede gruppe
af borgere og for den enkelte borger i tilbuddet.

Dette bedømmes på baggrund af interview med medarbejdere, ledelse og visiterende myndighed der beskriver, at tilbuddet er velfungerende på
trods af høj personalegennemstrømning gennem flere år, og hyppig udskiftning af tilbudsleder.

Socialtilsynet bedømmer, at den den vedvarende høje personalegennemstrømning, overordnet set, har betydning for borgernes mulighed for at
udvikle sig optimalt. Målgruppen er kendetegnet ved at være sårbare overfor forandringer, såvel som hyppige skift i nære relationer. Flere borgere
nævnte ved det aktuelle og tidligere tilsyn, at de var kede af de mange udskiftninger i personalet. Socialtilsynet oplever dog forståelse for denne
problematik hos ny leder, der via forskellige faglige og organisatoriske tiltag, søger at skabe stabilitet i personalegruppen, herunder en intention
om at ansætte flere medarbejdere med pædagogisk uddannelse samt oprettelse af koordinatorfunktion i alle boenheder.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser. Dette bedømmes på baggrund af tidligere interview med borgere, medarbejdere og ledelse.
Der beskrives samstemmende at borgeren ledsages til relevante behandlere, tandlæger m.v. ved behov. Tilbuddets samarbejde med
sundhedsområdet ses endvidere i tilfældigt udvalgte dagbogsnotater hvor det fremgår, at medarbejderne har haft kontakt til fx. borgernes læger. 

 

Tilbuddet har mulighed for at ledsage borgerne til nødvendige sundhedstilbud. Dette bedømmes på baggrund af tidligere interview med borgere,
medarbejdere og ledelse. Hver boenhed råder over en minibus hvor borgeren kan køres til diverse læger m.v.
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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
Tilbuddet har en praksis, der afspejler viden og forståelse for fremme af borgernes fysiske og mentale sundhed. Dette bedømmes på baggrund af
tidligere tilsyns interview med borgere, medarbejdere og ledelse. Eksempelvis er en medarbejder medicinansvarlig og har særlige kompetencer
indenfor dette. Ledelsen oplyser, at alle ansatte deltog i medicinkursus i november 2019 og at der efterfølgende er udarbejdet et katalog med
principper for medicinhåndtering som alle ansatte skal læse og kvittere for. Der er borgere med særlige sygdomme, fx. diabetes der kræver fx.
insulininsprøjtninger og personalet uddannes til at varetage disse opgaver. Det beskrives at der tilbydes aktiviteter der understøtter bevægelse, fx.
svømmehal. Desuden beskrev en borger ved tidligere tilsyn, at tilbuddet i samarbejde med vedkommende og dennes mor, hjælper borgeren med
at tabe sig. Borgeren beskrev, at hun får en gave af sin pårørende, hver gang hun har tabt et kilo.   

Ved tidligere tilsyn beskrives det, at der er udarbejdet materiale omkring seksualvejledning. Materialet er tidligere gennemgået på en på
pædagogisk dag, således medarbejderne er rustet i forhold til at støtte, vejlede og hjælpe borgerne i forhold til deres seksualitet. Socialtilsynet er
ikke på nærværende tilsyn gjort bekendt med, om seksualvejledning fortsat er et fokus i arbejdet. Tilbuddet har udarbejdet og fremsendt
procedurer for borgernes brug af sociale medier og tilbuddet pædagogiske tilgang til emnet. Procedurerne beskriver bl.a. hvordan medarbejderne
kan vejlede borgerne og hjælpe dem mod fx. udnyttelse og mobning på de sociale medier. Hensigtsmæssig brug af sociale medier drøftes både på
beboermøder og på personalemøder.

Tilbuddet opstiller delvist mål for borgernes fysiske og mentale sundhed, dokumenterer og følger op herpå. Der opstilles ikke nødvendigvis mål
vedr. den fysiske og mentale sundhed på alle borgere, med mindre det fremgår af bestilling fra sagsbehandler. Dette fremgår af fremsendte
handleplaner. 

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger magtanvendelser i meget høj grad. 

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser.

At tilbuddet sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser. 

At tilbuddet har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser. 
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Indikator 6.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats medfører, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere der
beskriver, at der sjældent er konflikter. Et par borgere fortæller ved tidligere tilsyn, at hvis en borger råber højt i frustration, går de ind på egne
værelser. Medarbejdere og ledelse fortæller, at den pædagogiske indsats og struktur understøtter at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Den
pædagogiske praksis bygger på bl.a. relationer og anerkendende tilgang. Boenhederne fungerer mest muligt som et almindeligt hjem, med tydelig,
forudsigelig struktur og holdninger til hverdagens krav. Der har de seneste år ikke været foretaget magtanvendelser i tilbuddet. 

 

Tilbuddet har delvist opdateret viden og færdigheder, der understøtter at magtanvendelser undgås. Dette bedømmes på baggrund af interview
med medarbejdere og ledelse. To medarbejdere oplevede dog ikke at være helt ajour med magtanvendelsesreglerne. Ny tilbudsleder har  iværksat
relevante tiltag, således at alle medarbejdere bliver opdaterede på magtanvendelsesreglerne. Ledelsen oplyser, at procedurer er udarbejdet og de
nye magtanvendelsesregler er læst af alle, gennemgået med eksempler på fællesmøde og sat i årshjulet. Dette således at der sikres gennemgang
og opdatering en gang om året. Når der ansættes nye medarbejdere, er en del af introforløbet, at de får udleveret link til socialstyrelsens side om
magtanvendelser og skal læse det straks ved opstart. 

 

Andet i forhold til indikator 6a

Tilbuddet fik i 2020 følgende udviklingspunkt: "Socialtilsynet anbefaler,  at der foreligger en opdateret vejledning og procedure i forhold til
magtanvendelse, vold og overgreb, herunder borgerne imellem. Derudover suppleret med procedurer der omhandler beskyttelse mod udnyttelse /
overgreb via sociale medier. Det anbefales desuden, at magtanvendelsesregler opdateres fælles for alle ansatte, en gang årligt, i et fast rul". Det vurderes
at tilbuddet har arbejdet relevant med punktet og samtlige skriftlige procedurer er fremsendt til socialtilsynet. Punktet slettes derfor.

 

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
Tilbuddet har en praksis for at registrere og dokumentere magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. Dette bedømmes på baggrund af
fremsendte procedurer. Ved tidligere tilsynsbesøg har leder fremvist udarbejdet kriseberedskab omkring håndtering af magtanvendelser og
udadreagerende adfærd.  Det har ikke været nødvendigt, at foretage magtanvendelser de seneste år.

 

Tilbuddet har en praksis for, hvordan der tages ved lære af magtanvendelser med henblik på forebyggelse. Dette bedømmes på baggrund af den
indarbejdede mødestruktur der beskrives af både medarbejdere og ledelse. Der er således faglige forrum til at tage magtanvendelser op i. Desuden
er ekstern supervision for medarbejderne netop opstartet igen i september 2021. Ved tidligere tilsyn er det oplyst, at der er mulighed for enkeltvis
supervision i krisesituationer. Ledelsen oplyser endvidere, at tilbuddets holdning fremgår tydeligt i personalehåndbogen hvor der bl.a. står, at der
må ikke anvendes unødig magt over for beboerne. Alle ansatte har pligt til at sætte sig ind i diverse cirkulærer, der er tilgængelige på alle
teamkontorene. Dette så alle medarbejderne er klar over, hvor den hårfine balance mellem støtte/hjælp og magtudøvelse går.
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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
Tilbuddet forebygger vold og overgreb i høj grad.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb.

At tilbuddet sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb. 

At tilbuddet har en systematisk praksis for at registrere og dokumentere vold og overgreb. 

 

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere der alle kunne
berette om et roligt og ikke konfliktfyldt miljø i deres boafdelinger. Hvis nogen bliver uvenner eller højrøstede, har de strategier til at takle det ved
fx. at gå på eget værelse. Jf. interview med medarbejdere, har en del af personalet kurser i Low Arousal fra tidligere arbejdspladser, som de
anvender som konfliktnedtrappende tilgang.   

 

Tilbuddet har en systematisk praksis, der sikrer opdateret viden, forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb. Dette
bedømmes på baggrund af interview med ledelsen og fremsendte procedurer ift. vold, overgreb og grænseoverskridende adfærd.

Jf. fremsendt materiale fremgår det, at der siden sidste tilsyn er registreret 5 episoder med trusler borgerne imellem. Det fremgår desuden, at
medarbejderne har hjulpet de involverede borgere med at genoptage kontakten til hinanden efterfølgende. Dette for skabe en indbyrdes forståelse
af situationen. I alle tilfælde er LA tilgangen anvendt og der har ikke været anvendt magt.

Af fremsendt oversigt fremgår det endvidere, at der siden sidste tilsyn har været 3 anmeldelser af arbejdsskader på baggrund af trusler på
arbejdspladsen.

Ved tidligere tilsynsbesøg har medarbejdere fortalt, at der arbejdes kontinuerligt med at være observant og have opmærksomhed på eventuelle
tegn på overgreb. Den pædagogiske praksis understøtter, at der ikke sker overgreb. Det er især de pædagogiske observationer og opmærksomhed
der er med til at sikre, at overgreb ikke forekommer. 
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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 Fonden det private botilbud i høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i middel grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes
kompetencer. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i middel grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne. 

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:
Tilbuddet har haft flere lederskift inden for de seneste år samt høj personalegennemstrømning. Der har været opmærksomhed på hvilke
konsekvenser dette har for borgernes udvikling og trivsel samt for tilbuddets mulighed for at skabe et fælles fagligt fundament.  

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at ledelsen arbejder målrettet mod at sikre stabilitet i medarbejdergruppen, idet
personalegennemstrømningen gennem flere år har været markant høj. Personalegennemstrømningen har konsekvenser for borgernes trivsel og
tryghed samt for tilbuddets mulighed for at opretholde et fælles fagligt fundament. 

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet har i høj grad en kompetent ledelse.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet . 

At ledelsen  har relevant uddannelse og erfaring. 

At tilbuddet delvist prioriterer vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer. 

At tilbuddet prioriterer ekstern supervision for medarbejdere og ledelse.

At tilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring.

At tilbuddets bestyrelse er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet. 
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Ledelsen har relevant uddannelse og erfaring. Dette bedømmes på baggrund af CV samt interview med ny tilbudsleder ansat pr. 01.06.2021 samt
souschef ansat i 2019. Tilbudsleder er uddannet pædagog og psykolog og har efteruddannelse indenfor ledelse samt lang erfaring med drift og
organisationsudvikling. Souschef er uddannet pædagog og har ligeledes lederuddannelse samt lang erfaring med målgruppen.

 

Ledelsen opdateres delvist løbende med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af tidligere tilsyn. Det oplyses, at leder og
souschef ikke siden sidste tilsyn, har været på kurser eller modtaget konkret opkvalificering  i forhold til faglige ledelsesmæssige eller fagfaglige
kompetencer.

 

Ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af
interview med medarbejdere der beskriver ny leder i positive vendinger. Jf. interview med myndighedssagsbehandler, der har visiteret flere
borgere til tilbuddet, beskrives en kompetent ledelse, hvor særligt souschef kender borgerne indgående, ledelsen er nemme at komme i kontakt
med og der afholdes løbende møder med tilbuddet. Sagsbehandler er meget tilfreds med samarbejdet og har ingen betænkeligheder ved at
benyttet tilbuddet fremadrettet.

Ledelsen er desuden i tæt dialog med bestyrelsen bl.a. i forhold til tilbuddets strategiske udvikling fremadrettet, hvilket fremgik ved tidligere tilsyn
hvor bestyrelsesformanden deltog samt via aktuelle referater fra bestyrelsesmøder.

Jf. årsrapport 2020 ses fortsat en høj udskiftning i personalegruppen, hvilket skaber en vis ustabilitet og utryghed for beboerne samt manglende
'rød tråd' i forhold til kompetenceudvikling og fælles faglighed i medarbejdergruppen. Ny leder har præsenteret socialtilsynet for planer og ideér til
at skabe stabilitet og nedbringe medarbejdergennemstrømningen. Socialtilsynet vil følge op på dette. 

Socialtilsynet er oplyst af borgere og medarbejder, at der på den ene boenhed, planlægges 'lukke-weekender' hver anden måned. Det vil sige, at
borgerne enten skal tage til familie eller sove på fx. Mosevejs aflastningsværelse. På tavlen i personalekontoret blev bemærket en årskalender med
disse markeringer. Ved tidligere tilsyn er denne praksis endvidere blevet omtalt af daværende leder. Ny leder er informeret om, at denne praksis
ikke stemmer overens med, at bofællesskabet er borgernes hjem og at enheden derfor ikke kan 'lukke ned'. Leder oplyser, at praksis er ophørt
efter påtale. Socialtilsynet vil følge op på dette fremadrettet. 

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
Tilbuddet har ekstern supervision for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af interview med medarbejdere og ledelse. Det
oplyses, at medarbejderne i både boenheder samt i § 103 enhederne har ekstern supervision en gang om måneden. Ledelsen oplyser desuden, at
det er muligt at få individuel supervision ved behov. Ledelsen får ekstern supervision ved en coach, et par gange årligt.

 

Tilbuddet benytter sig af ekstern sparring for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af interview med medarbejdere og ledelse
samt fremsendt materiale. Tilbuddet benytter ekstern sparring ved fx. VISO forløb, hvilket er bekræftet af myndighedssagsbehandler. Derudover
oplyses at tilbuddet får ekstern sparring via samarbejde med distriktspsykiatrien, oligofreni teamet og sundhedsfaglige medarbejdere.

Leder har foretaget nogle ændringer vedr. den interne mødestruktur og oplyser, at der afholdes personalemøder hver 14. dag, skiftevis i de enkelte
teams og fælles på tværs af enhederne.
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Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Tilbuddet har en kompetent bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af tilsyn i 2020 hvor bestyrelsesformanden deltog. Desuden fremgår det af
fremsendt oversigt, at bestyrelsen har kompetencer både indenfor det pædagogiske, ledelsesmæssige og organisatoriske område.
Bestyrelsesformanden beskrev ved tidligere tilsyn, at de har opsatte mål for ledelsen, i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Siden sidste tilsyn
har tilbuddet fået ny tilbudsleder. Tilbuddets souschef været konstitueret leder fra februar 2021 til ny leder tiltrådte den 01.06.2021.

 

Tilbuddet har en aktiv bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af samtale med bestyrelsesformanden ved tidligere tilsyn samt fremsendte
bestyrelsesmødereferater for første halvdel af 2021. Bestyrelsen har tidligere bl.a. været meget aktive omkring byggeriet af Østerhaven.
Bestyrelsesformanden oplyste ved tidligere tilsyn, at når det er muligt efter COVID-19 nedlukningen, genoptages arrangementet hvor bestyrelsen
er uformelt på besøg i tilbuddet, laver bål og opfordrer stedets beboere og medarbejdere til, at komme og få en snak. 

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets daglige drift varetages i middel grad kompetent.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At ledelsen sikrer den enkelte borgers kontakt og adgang til professionelle. 

At ledelsen sikrer delvis vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. 

At ledelsen delvist prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og begrænset personalegennemstrømning og sygefravær. 

 

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.a
Ledelsen sikrer delvist, at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres behov. Dette bedømmes på
baggrund af interview med borgere, medarbejdere og ledelse samt indsendt materiale. Medarbejderne beskriver, at de som hovedregel er alene på
arbejde morgen og aften i bo-afdelingerne. Når der skal foregå noget særligt er de to på arbejde samtidig. Ind i mellem mødes husene i weekender
og laver noget sammen. Alle borgere gav udtryk for at være bekendte med, hvem de skulle kontakte hvis de fik brug for hjælp udenfor personalets
almindelige arbejdstid. Borgere og medarbejdere beskriver fortsat stor personaleudskiftning. De borgere socialtilsynet talte med på uanmeldt
tilsyn, var alle negativt påvirkede af den store udskiftning af medarbejdere.

 

Ledelsen sikrer delvist at borgerne mødes af personale med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere samt
fremsendt oversigt over medarbejderes uddannelsesbaggrunde. De borgere tilsynet snakkede med, udtrykte tilfredshed med personalet.

På fremsendt oversigt over nuværende ansatte, fremgår det, at ud af 19 ansatte med borgerrettede timer, er 6 medarbejdere uddannede
pædagoger (heraf en barselsvikar), fordelt på de 5 afdelinger. Ved tilsyn i 2019 var antallet af uddannede pædagoger 8. Andelen af uddannede
pædagoger på boenhederne bedømmes lav, idet en del pædagogtimer er tilknyttet Cafeen. 

Bestyrelsen har ved tidligere tilsyn oplyst, at tilbuddet fremadrettet kun vil ansætte fagligt uddannede medarbejdere, men dette har vist sig ikke at
været muligt, grundet økonomi.
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport fra 2020 hvor personalegennemstrømningen er 37,9 %. I 2019 var personalegennemstrømningen 52,4 %. I 2018 var tallet 23,3 %. Den
ustabile personalesituation ser således ud til at være vedvarende omend der ses et fald fra 2019 til 2020. 

 

Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har indikeret en høj personalegennemstrømning. Både medarbejdere og borgere oplyser
samstemmende, at der er stor udskiftning i personalet, og at dette har negativ indvirkning.

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at personalegennemstrømningen medfører en middel til høj risiko for tilbuddets kvalitet. Dette
bedømmes på baggrund af målgruppens funktionsniveau samt behov for stabilitet og forudsigelighed. Desuden har den høje
personalegennemstrømning stået på i en længere periode.

Bestyrelsesformand og daværende leder har tidligere beskrevet personaleflowet som et fokusområde, uden at der ses væsentligt udvikling eller
effekt af dette fokus. 

Ny leder er ansat 01.06.2021 og det er oplyst, at der iværksættes tiltag i forhold til at få nedbragt personalegennemstrømningen, bl.a. med planer
om ny lønpolitik, reorganisering af arbejdet og kompetenceudvikling, hvilket vægtes positivt af socialtilsynet. 

På baggrund af den vedvarende høje personalegennemstrømning får tilbuddet et opmærksomhedspunkt, efter at have haft udviklingspunkt i 2019
og 2020 jf. samme udfordring.

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste årsrapport på
Tilbudsportalen. Sygefravær i 2020 er på 13,99 dage pr. månedslønnet.

 

Tilbuddets sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste årsrapport på
Tilbudsportalen. Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret et højt sygefravær.

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det at sygefraværet medfører en lav risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på baggrund af, at
borgerne fortæller at de trives, på trods af stor udskiftning i personalegruppen. Det er ikke socialtilsynets opfattelse, at de aktuelt ansatte
medarbejdere, har et højt sygefravær.
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Vurdering af tema
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Kompetencer

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

Socialtilsynet vurderer, at Fonden det Private Botilbuds medarbejdere i høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer. 
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

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

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov.

At metoder og tilgange delvist afspejles i praksis.

At medarbejderne har relevante relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og borgernes individuelle behov og
forudsætninger.

At tilbuddet delvist prioriterer et strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, herunder
specialistkompetencer. 
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Medarbejderne har relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden . Dette bedømmes på baggrund af fremsendt oversigt over nuværende
ansatte hvor det fremgår, medarbejdergruppen er sammensat af blandt andet 5 uddannede pædagoger, medhjælpere, en sygeplejerske 3 timer
ugentligt, en pedel der har borgerrettede timer og medarbejdergruppen har generelt mange års erfaring med målgruppen. I Café Liv er der ansat
medarbejdere med baggrund som kok og på Gård Liv er der medarbejdere med både en landbrugsmæssig og håndværksmæssig baggrund.
Grundet covid-19 nedlukning og høj personaleudskiftning, ses ikke nogen væsentlig kompetenceudvikling siden sidste tilsyn.

 

Medarbejderne kan delvist redegøre for anvendelse af tilgange og metoder i praksis. Dette bedømmes på baggrund af interview med
medarbejdere. En medarbejder oplyser, at hun for nylig har gennemført NordicPas superbruger kursus af 8 dage ialt. Jf. fremsendt dokumentation
fremgår det dog, at NordicPas er ikke fuldt implementeret endnu, hvilket ligeledes fremgik da systemet blev fremvist for Socialtilsynet ved tidligere
tilsyn.

Socialtilsynet talte med medarbejdere på uanmeldt tilsyn som på acceptabelt niveau kunne redegøre for tilbuddets tilgange og metoder, omend
disse ikke stemte helt overens de oplyste på Tilbudsportalen.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets høje personalegennemstrømning gennem flere år, nu kommer til udtryk i manglende fælles faglighed,
hvilket de adspurgte medarbejdere bekræftede. 

Det anerkendes dog, at ny leder har fremlagt planer og en kompetenceudviklingsplan for tilbuddet, således at det faglige niveau i tilbuddet højnes
og med fælles faglighed som mål.

 

I 2019 og 2020 blev følgende udviklingspunkt givet:

"Socialtilsynet anbefaler, som det også blev i 2019, at tilbuddets ledelse udarbejder en skriftlig kompetenceudviklingsplan således der er en tydelig
strategi for opdatering af medarbejdernes viden i forhold til målgruppens behov, ændrede regler på området, herunder fx magtanvendelsesregler, men
også hvorledes Nordic Pas fremadrettet skal holdes ajour både for superbrugere og basisbrugere". Det vurderes at tilbuddet siden sidste tilsyn har fulgt
op på punktet, at medarbejdere er i gang med uddannelse i NordicPas og at der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan. 

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af observationer på
uanmeldt tilsyn hvor interaktionen mellem medarbejdere og borgere blev iagttaget i flere situationer og på forskelliger afdelinger.

Borgerne virkede trygge i relationen og var nysgerrige overfor socialtilsynet. Bl.a. var det tydeligt, at medarbejderne agerede kompetent og
tilpassede sig borgernes behov.
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Vurdering af tema
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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 på Fonden Det Private Botilbud i meget høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og er
velegnede til målgruppen. 
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes trivsel og tryghed.
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad tilgodeser borgernes behov for både fællesskab og privatliv,
Socialtilsynet vurderer, at værelser / lejligheder, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte og hjemlige  

 

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
Tilbuddets fysiske rammer understøtter i meget høj grad borgernes udvikling og trivsel.

 

Det vægtes i bedømmelsen: 

At de fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning. 

At tilbuddet sikrer og respekterer borgernes selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af egne værelser / lejligheder.

At de fysiske rammer og faciliteter fremstår velholdte og hjemlige.
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Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Borgerne trives i meget høj grad i de fysiske rammer. Dette bedømmes på baggrund af samtale med flere borgere der samstemmende giver udtryk
for, at de er glade for deres bolig. To borgere viste deres værelse frem på Finlandsvej og en borger i Østerhaven fremviste sin lejlighed. Alle gav
udtryk for at være meget tilfredse og glade for deres boliger. Medarbejdere, ledelse og visiterende sagsbehandler bakker samstemmende op om
dette. 

 

Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af samtale med borgere. Alle gav udtryk for stor
tilfredshed med deres boliger. I Østerhaven, som er forholdsvis nybygget, har borgerne selvstændige 2-værelses lejligheder på 54 kvm. samt
adgang til en fælles lejlighed. Lejlighederne ligger tæt på borgernes daglige arbejdsplads Café Liv. Borgerne på Mosevej, har hver 2 værelser og
fælles toilet og badefaciliteter. På Mosevej ligger også dagtilbuddet Gård Liv, så også her er borgerne tæt på deres dagtilbud. På Finlandsvej er der
plads til 4 borgere og har her kun et værelse hver. Værelserne er af varierende størrelse. Også her er der fælles stue og fælles køkken.

Afdelingen på Mosevej blev godkendt til en ekstra plads i 2020; en §107 plads på Mosevej der skal bruges som aflastningsplads. Værelset der skal
anvendes til formålet er 16 kvm. stort og vurderes egnet til formålet. Værelset ligger på 1. sal og borgerne i aflastning skal dele bad og toilet med
en anden beboer i huset. Huset på Mosevej er ikke egnet til fysisk handicap da der er trapper til 1. sal. Det oplyses ved det aktuelle tilsyn, at
aflastningspladsen kun sparsom bliver benyttet.  

 

Borgerne anvender de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af observationer under tilsynet hvor borgere benyttede
fællesarealerne i de forskellige afdelinger. På tidligere tilsyn blev det iagttaget hvordan borgere fra § 103 Gård Liv var samlet i 'skolestuen' der er
placeret i umiddelbar forlængelse af botilbuddet på Mosevej. Ved tidligere tilsyn viste en borger hvordan hun har mulighed for at have kæledyr
med bur, udenfor på sin lille terrasse. I Café Liv oplevede socialtilsynet, en hyggelig og veldrevet cafe med borgere der tydeligt er stolte af deres
arbejde. Ved tidligere tilsyn havde socialtilsynet samtale med en borger, der udtrykte stor tilfredshed med sit arbejde i cafeen. Socialtilsynet
observerede hvordan en borger, på arbejde i cafeen, blev støttet af personalet i at tage imod bestilling, servere og sørge for at gæsterne fik deres
bestillinger.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.b
De fysiske rammer er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af interview med borgere, medarbejdere og ledelse. Borgerne
udtrykker stor glæde ved deres bolig. Dette bedømmes desuden på baggrund af besigtigelse af alle lokaliteter sammenholdt med de indskrevne
borgere:

Afdeling Mosevej er beliggende i et hus på 351 kvm. med køkken-/alrum, stor stue, flere værelser og fælles bad-/toiletter. Hele huset er
istandsat og alle værelser er lyse og imødekommende. Udendørs er der flere anlagte terrasser og have med mulighed for fysiske udfoldelse,
trampolin og udespa. Mosevej har 5 godkendte pladser jf. servicelovens §§ 107 og 108. Borgerne beskrives at have behov for meget støtte og
pleje.
Afdeling Finlandsvej er beliggende i en ældre parcelhusvilla på 219 kvm. med et mindre fælles køkken, stor stue, flere værelser i varierende
størrelse og fælles bad-/toiletter. Til huset er der en stor og lukket have med udendørs spa. Finlandsvej har 4 godkendte pladser jf. servicelovens
§ 107. Borgerne beskrives at have behov for meget støtte og pleje.
Afdeling Østerhaven er nybygget og ibrugtaget i 2019 og består af selvstændige 2-værelses lejligheder med eget køkken og toilet/bad. Desuden
er der tilknyttet en fælles lejlighed til afdelingen. Til hver lejlighed er tilknyttet et mindre skur. Desuden er der små selvstændige terrasser i
tilknytning til lejlighederne som vender ud til et fælles grønt lukket område. Østerhaven har 7 godkendte pladser jf. servicelovens §§ 107 og
108. Borgerne beskrives som delvist selvhjulpne.
Cafe Liv består af en cafe med tilknyttet køkken og er godkendt jf. servicelovens § 103 med 12 pladser.
Gård Liv er bygget sammen med afdeling Mosevej og består af et fællesrum på 60 kvm. som anvendes som opholdsrum/frokoststue. Aktuelt er
der en opvarmet toiletvogn opstillet udenfor. Desuden er der tilknyttet lade og stald til tilbuddets dyrehold samt en større urtehave. Gård Liv
har 4 godkendte pladser jf. servicelovens § 103.

Faciliteterne er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af rundvisning i alle afdelinger. Der observeres dog en stor divergens
imellem de enkelte afdelinger. Østerhaven er nybygget og her er taget højde for borgernes mulighed for både at indgå i fællesskabet, gode
muligheder for at trække sig og gode muligheder for at have gæster på besøg. Ledelsen og bestyrelsesformanden har ved tidligere tilsyn udtrykt
ideer om, at bruge nogle af boligerne på Østerhaven som udslusningsboliger, idet alle boliger har separat indgang og er egnet for et mere
selvstændigt liv.  Rammerne er handicapvenlige. På afdeling Finlandsvej er værelserne af noget uens størrelse, ligesom det fælles køkken er af
ældre dato. Der er trappe til 3 af værelserne på første salen og rammerne er generelt ikke handicapvenlige. På afdeling Mosevej er værelserne
ligeledes uens og nogle af værelserne desuden på 1. sal. Der deles om toilet og bad på Mosevej og der forefindes 3 badeværelser i huset.

 

Tilbuddet fik godkendt en ekstra § 107 plads på afdeling Mosevej i 2020. Pladsen ønskes benyttet som aflastningsplads af op til 3 forskellige
borgere på skift. Værelset der ønskes benyttet ligger på 1. sal og er ca. 16 kvm. stort. Det består af en seng, reol, bord. Ledelsen oplyser, at
værelset vil blive ryddet for opmagasinerede ting før det benyttes som værelse til borgere i aflastning. Det vurderes at værelset er egnet til
formålet.

 

Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af at borgerne ved tidligere tilsyn beskriver, at det er dejligt at
bolig og arbejdsplads ligger tæt ved hinanden. Det er desuden let at gøre indkøb i nærmiljøet.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Borgerne inddrages  i indretning af eget værelse / lejlighed. Dette bedømmes på baggrund af fremvisning af 2 værelser samt en lejlighed. Desuden
fremgår det af interview med borgere, at de selv har været med til at indrette deres bolig.  Det er tydeligt at de fremviste boliger har et personligt
præg og er hjemligt indrettet. 

 

Borgerne  inddrages i udformning og indretning af fællesarealer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af samtale med borgere der beskriver
ved tidligere tilsyn, at de har medbestemmelse i forhold til fællesarealer, herunder udespa, trampolin mm.
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Økonomi

Økonomi

Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set delvist rummer den fornødne økonomiske kvalitet. Det skyldes, at vi har konstateret væsentlige
kritiske forhold.

 

Vurderingsgrundlag

Vi har vurderet tilbuddets økonomi på baggrund af revisionspåtegning på årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

I vurderingen er der taget stilling til:

om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
om tilbuddets økonomi kan give mulighed for den fornødne kvalitet til tilbuddets målgruppe i forhold til prisen.
om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

 

Begrundelse

Vi har konstateret nedenstående kritiske forhold i relation til tilbuddets økonomi:

 

Tilbuddets bogføring og afstemninger har i 2019 og 2020 været mangelfuld. Der er dog sket en forbedring i løbet af 2020 og det forventes at
regnskabsgrundlaget for 2021 vil være tilfredsstillende.  

Socialtilsynet vil ved modtagelse af årsregnskab 2021 og revisionsprotokollat 2021 særligt være opmærksom på om tilbuddets
regnskabsmateriale er i tilfredsstillende stand.

 

Der har i 2020 været væsentlige afvigelser imellem overskuddets størrelse i forhold til omsætningen i de enkelte afdelinger. Således har afdelingen
botilbuddet Gården et underskud på kr. -307.576, svarende til en underskudsgrad på -47%. Afdelingen Østerhaven og afdelingen Mosevej har et
overskud på henholdsvis kr. 407.561 og kr. 440.879, svarende til en overskudsgrad på henholdsvis 10% og 13%.

Fremadrettet bør der i højere grad være overensstemmelse imellem indtægter og omkostninger i de enkelte afdelinger.  

Opmærksomhedspunkter
Tilbuddets løbende bogføring og afstemning skal fremadrettet være tilfredsstillende. Socialtilsynet vil ved modtagelse af årsregnskab 2021 og
revisionsprotokollat 2021 årsregnskab 2021 og revisionsprotokollat 2021.

Fremadrettet bør der i højere grad være overensstemmelse imellem indtægter og omkostninger i de enkelte afdelinger.  

 

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Konklusion

Socialtilsynet vurderer på baggrund af revisors påtegning på årsregnskabet, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

 

Vurderingsgrundlag

Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.
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Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er udfordret i forhold til at levere den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets
målgruppe.

 

Vurderingsgrundlag

Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

Begrundelse

Vi har konstateret nedenstående kritiske forhold:

Vi har ud fra årsregnskab 2020 konstateret væsentlige afvigelser imellem overskuddets størrelse i forhold til omsætningen i de enkelte afdelinger.
Således har afdelingen botilbuddet Gården et underskud på kr. -307.576, svarende til en underskudsgrad på -47%. Afdelingen Østerhaven og
afdelingen Mosevej har et overskud på henholdsvis kr. 407.561 og kr. 440.879, svarende til en overskudsgrad på henholdsvis 10% og 13%.

Fremadrettet bør der i højere grad være overensstemmelse imellem indtægter og omkostninger i de enkelte afdelinger.  

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi i forhold til socialtilsynet. Socialtilsynet er dog opmærksom på at tilbuddets
mangelfulde bogføring og afstemninger medfører manglende gennemsigtighed for ledelsen i forhold til tilbuddets økonomi.

 

Vurderingsgrundlag

Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

Begrundelse

Det fremgik af revisionsprotokollatet til årsregnskab 2019 og 2020 at tilbuddets bogføring og afstemninger i begge år har været mangelfuld.

Af revisionsprotokollat 2020 fremgår det at regnskabsmaterialet i 2020 er i væsentligt bedre stand end i 2019. Af revisionsprotokollat 2020
fremgår det ligeledes at regnskabsgrundlaget for 2021 kan forventes at være tilfredsstillende og ikke vil medføre en kritisk bemærkning, såfremt
den nuværende stand opretholdes.

I kvalitetsmodellen fremgår det under tema organisation og ledelse at 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 økonomisk forsvarligt. Det er socialtilsynets vurdering at det er en forudsætning at tilbuddet bl.a. foretager økonomistyring herunder
løbende budgetopfølgning for at kunne drive tilbuddet økonomisk forsvarligt. For at kunne foretage budgetopfølgning kræver det at tilbuddet har
pålidelige saldobalancer. Det er en forudsætning for at have pålidelige saldobalancer at tilbuddets løbende bogføring og afstemninger er
tilfredsstillende.

Socialtilsynet vil ved modtagelse af årsregnskab 2021 og revisionsprotokollat 2021 særligt være opmærksom på om tilbuddets
regnskabsmateriale er i tilfredsstillende stand.
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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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$eg-print-section-heading-start$Datakilder$eg-print-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

Øvrige dokumentkilder
Medarbejderoversigt
Budget
Godkendelsesbrev
CV på ledelse/medarbejdere
Handleplan
Tilbudsportalen
Kompetence og anciennitetsoversigt
Tidligere tilsynsrapport
Borgeroversigt
Pædagogiske planer

Beskrivelse
Procedurer på Finlandsvej
Borger diplom
Resultatdokumentation
Spørgeskemaundersøgelse - skabelon
Forebyggelse af voldsomme episoder
Arbejdsskadeanmeldelser
Diverse borgerrettede dokumenter
Oversigt, bestyrelsesmedlemmer
Oversigt, fratrådte medarbejdere
Oversigt, vikarer
Oversigt, fraflyttede borgere
Oversigt, nuværende medarbejdere
Oversigt, indskrevne borgere
Oplysningsskema
Referater af bestyrelsesmøder den 23.02.2021 og den 15.06.2021
Kompetenceudviklingsplan
Brugen af sociale medier, procedurer
Personaleflow 2021

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

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Anbringende Kommune
Borgere
Ledelse

Beskrivelse
Talt med borgere og medarbejdere fra alle 5 afdelinger, i forbindelse med uanmeldt tilsyn den 11.08.2021.
Derudover interview med ledelsen på dagen for tilsynsbesøget suppleret med virtuelt interview med ny leder den 17.08.2021.
Endvidere telefonisk interview med kommunal sagsbehandler, der varetager flere borgersager på tilbuddet.

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

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Interaktion mellem borgere og medarbejdere i forbindelse med uanmeldt tilsyn.
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