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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 CBA - Skive Botilbuddet Hjaltesvej

Hovedadresse Hjaltesvej 5A
7800 Skive

Kontaktoplysninger Tlf.: 99156982
E-mail: JSTA@skivekommune.dk
Hjemmeside: https://cba.skive.dk/vi-tilbyder/doegntilbud/

Tilbudsleder Jørgen Stengaard Andersen

CVR-nr. 29189579

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 37

Målgrupper Angst
Demens
Depression
Hjerneskade, medfødt
Selvskadende adfærd
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Lonnie Børsting
Anna Brændstrup Steffensen

Tilsynsbesøg 24-01-2022 09:00, Anmeldt, Bofællesskabet Frejasvej
24-01-2022 09:00, Anmeldt, CBA - Skive Botilbuddet Hjaltesvej 5 B
24-01-2022 09:00, Anmeldt, CBA - Skive Botilbuddet Hjaltesvej 7A
24-01-2022 09:00, Anmeldt, CBA - Skive Bofællesskabet Hjaltesvej 3A
24-01-2022 09:00, Anmeldt, CBA - Skive Botilbuddet Hjaltesvej 3B

Afdeling   Målgrupper
Pladser i alt
  Afdelinger  

Bofællesskabet Frejasvej 7 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL
§ 105 stk. 2

CBA - Skive Bofællesskabet
Hjaltesvej 3A

Selvskadende adfærd, Udviklingshæmning,
Angst, Depression

8 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL
§ 105 stk. 2

CBA - Skive Botilbuddet
Hjaltesvej 3B

Udviklingshæmning 6 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL
§ 105 stk. 2

CBA - Skive Botilbuddet
Hjaltesvej 5 B

Udviklingshæmning, Angst, Depression 10 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL
§ 105 stk. 2

CBA - Skive Botilbuddet
Hjaltesvej 7A

Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt,
Angst, Depression

6 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL
§ 105 stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)

Side 4 af 2809-03-2022



Socialtilsyn Midt vurderer, at Bostedet Hjaltesvej efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn.

Bostedet Hjaltesvej er godkendt efter Almenboliglovens § 105, stk. 2. Bostedet Hjaltesvej er godkendt til at modtage 37 borgere i alderen fra 18 år
og opefter. Målgruppen er fysisk- og psykisk udviklingshæmmede borgere. Tilbuddet kan rumme borgere med dobbeltdiagnoser, fx angst,
depression eller medfødte hjerneskader. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til
beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, ligesom tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå
selvstændighed. Socialtilsyn Midt vurderer, at Bostedet Hjaltesvej arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og metoder og tilgange der er
relevante for målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at Bostedet Hjaltesvej opstiller konkrete delmål, der understøtter de mål, der er opstillet af
visiterende kommuner, og at tilbuddet kan sandsynliggøre, at indsatsen opnår en forventet og positiv effekt. Det vurderes, at der er en relevant og
koordineret sammenhæng i borgernes forløb fra myndighedsopfølgning, habiliteringsplaner med opstilling af delmål, opfølgning og justering af
delmål gennem fælles refleksion i medarbejdergruppen. Dog afspejler den skriftlige resultatdokumentation en forveksling af metode og tilgang og
KRAP ses ikke afspejlet som metode. Endvidere anvendes den faglige metode Motiverende samtale i tilbuddet, men ingen medarbejdere er
uddannet i metoden. Dog skal en medarbejder uddannes i år og yderligere tre efterfølgende.

Det vurderes, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, og at tilbuddets viden om og indsats i forhold til sundhed og trivsel i
vid udstrækning modsvarer borgernes behov. De fastansatte medarbejdere har indgående kendskab til borgerne i de huse, hvor de fortrinsvis er en
del af indsatsen, og er i stand til at aflæse og forstå borgerne. Det er vurderingen, at tilbuddet arbejder med at skriftliggøre kommunikation i form af
begrænset verbalt sprog, tegn og lyde, så borgerne så vidt muligt kan gøre sig forståelige over for vikarer og nye medarbejdere, som ikke kender
borgernes individuelle måder at kommunikere på. Det vurderes, at borgerne generelt trives på Bostedet Hjaltesvej, og at tilbuddet formår at sikre
borgernes ret til selvbestemmelse. Dog ses en borgers selvbestemmelsesret udfordret, hvilket ledelsen efter tilsynet tilkendegiver at arbejde med.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har de formelle kompetencer til at lede Bostedet Hjaltesvej og har rettet op på kritik givet ved tilsyn i 2020 og
2021.  Videre vurderes endelig, at Bostedet Hjaltesvej har et stigende sygefravær, som vurderes højere end på sammenlignelige arbejdspladser, men
grundet to langtidssygemeldinger. Socialtilsyn Midt vurderer, at de fastansatte medarbejdere på Bostedet Hjaltesvej har relevante faglige
uddannelser og et indgående kendskab til borgerne. Det er ligeledes vurderingen, at metoden KRAP fortsat er under implementering. Socialtilsynet
vurderer, at de fysiske rammer og faciliteter på Bostedet Hjaltesvej er egnede til målgruppen. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets
økonomi understøtter en stabil anbringelse af borgerne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og delvist gennemsigtig samt
at sammenhængen mellem prisen og den socialfaglige kvalitet kan drages i tvivl.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I dette anmeldte driftsorienterede tilsynsbesøg, er der særligt fokus på: Målgruppe, metoder og resultater. Kriterium 3, indikator 3a og 3b. Sundhed
og trivsel. Kriterium 4 og indikator 4b. Kriterium 6 og indikator 6a og 6b. Kriterium 7 og indikator 7a. Organisation og ledelse. Kriterium 8 og
indikator 8a. Kriterium 9 og indikator 9a, 9b og 9c. Kompetencer. Kriterium 10 og indikator 10a. Økonomi Socialtilsynet er ikke orienteret om
væsentlige oplysninger i de øvrige temaer, kriterier og indikatorer, der har betydning for socialtilsynets bedømmelse og vurdering, hvorfor disse er
overført fra seneste tilsynsrapport 17/6-2021.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema
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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 Bostedet Hjaltesvej støtter borgerne i at udnytte deres fulde kompetencer i forhold beskæftigelse eller aktivitets- og
samværstilbud. Botilbuddet Hjaltesvej arbejder ud fra Den habiliterende organisation, hvor der lægges stor vægt på borgernes medbestemmelse
og ønsker, hvorved der ikke nødvendigvis er grund til eller ønsker om konkrete mål for området. I de tilfælde hvor der er opsat mål for
beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, inddrages borgerne ud fra funktionsniveau, eller der er samarbejde med pårørende, interne og
eksterne aktør. Ligeledes samles der op på opstillede mål.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

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
Socialtilsynet vurderer, at Hjaltesvej har fokus på, at støtte borgerne i forhold til beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud bl.a. gennem
opsætning af mål, der understøtter borgernes beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Dog ses det ikke af alle habiliteringsplaner eller
indsatsplaner, at der er opstillet mål fra myndighedens eller Hjaltesvejs side. Det vurderes, at en af grundene til at der ikke nødvendigvis er opsat
mål for beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, ligger i tankegangen: Den habiliterende organisation. Det betyder at der er en stor
vægtning af borgernes medbestemmelse og inddragelse, og at borgernes ønsker om målene tilgodeses. Herudover er der langt mere fokus på de
områder, der skal arbejdes med, hvilket ikke nødvendigvis er området beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Socialtilsynet vurderer, at
borgerne på Hjaltesvej kan have vanskeligheder ved inddragelse i målene, grundet deres funktionsniveau. I de tilfælde benyttes pårørende, samt
interne og eksterne samarbejdspartnere. Socialtilsynet vurderer at hvor det er relevant med dagtilbud, støttes borgerne til at komme afsted. I
forhold til de borgere, der ikke er afsted, skyldes det borgernes egne ønsker, og ligeledes har nogle af borgerne nået pensionsalderen.

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
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - ikke alle borgere har konkrete mål i forhold til understøttelse af samværs-og aktivitetstilbud
eller beskæftigelse. Det forskelligt om der i habiliteringsplanerne eller indsatsplanerne er opsat konkrete mål, som Hjaltesvej er ansvarlig for at
arbejde med målene, eller det er dagtilbuddet. I andre tilfælde er der ikke opsat konkrete mål for, hvordan beskæftigelse eller aktivitets- og
samværstilbud understøttes. I en plan er målet ikke direkte knyttet til aktivitetstilbuddet, men målet er at borgeren skal have en struktureret
hverdag. Medarbejderne oplyser, at de er begyndt at arbejde med 2-3 delmål for en periode, og så herefter opstille nye, når de er opfyldt.
Ligeledes er der gennem Den habiliterende organisation stort fokus på, at opstillede mål sker i forhold til det borgerne ønsker. - ikke alle borgere er
inddraget i målene. Socialtilsynet ser at det ikke er alle borgere, der kan inddrages i arbejdet omkring målene, grundet deres funktionsniveau. I de
tilfælde hvor borgeren ikke kan inddrages, kan der eksempelvis være samarbejde med pårørende jf. pårørende og ledelsen. Dog oplyser ledelsen,
at der snakkes med borgere om deres ønsker og drømme. - Hjaltesvej følger op på de mål, der er sat i forhold til beskæftigelse eller samværs- og
aktivitetstilbud. Medarbejderne oplyser at siden de er begyndt at arbejde habiliterende, er der kommet fokus på, at der i
hverdagsdokumentationen dokumenteres i forhold til målene, der er sat for borgerne. Opsamlingerne i habiliteringsplanerne er endnu ikke
indarbejdet, da planerne ikke har været gennem 2. runde. - Hjaltesvej samarbejder med eksterne og interne samarbejdspartnere i forhold til
opsætning og opsamling på målene, der er opstillet. Pårørende, medarbejderne og ledelsen oplyser at på habiliteringsmøderne snakkes der om
habiliteringsplanen og hvorledes det går med målopfyldelsen. Ligeledes om der eksempelvis skal sættes nye mål.

Side 6 af 2809-03-2022



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
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - langt de fleste borgere er i et samværs- og aktivitetstilbud. En borger og pårørende oplyser, at
der er tilbud om aktivitets- og samværstilbud. Dette understøttes af tilsynets observationer, at borgerne tager afsted og kommer hjem, samt af
indsendte dokumentation. 2 ud af 30 borgere har ikke et dagtilbud jf. ledelsen, som også oplyser at de 2 borgere, der ikke er i et samværs- og
aktivitetstilbud, enten ikke selv ønsker det eller ikke magter det. Ligeledes ses det af borgerlisterne, at nogle af borgerne er i pensionsalderen.
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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 Bostedet Hjaltesvej støtter borgerne i selvstændighed og relationer. Dette gøres bl.a. gennem konkrete opstillede mål og
opfølgninger. Ligeledes deltager borgerne så vidt muligt i aktiviteter udenfor Bostedet Hjaltesvej, og borgerne har den ønskede kontakt og samvær
med pårørende og netværk.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

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
Socialtilsynet vurderer, at Hjaltesvej støtter borgernes kompetencer i forhold til sociale relationer og selvstændighed ud fra borgernes
funktionsniveau og ønsker. Dette gøres bl.a. gennem opsætning af udviklende eller vedligeholdende mål og opfølgninger. Herudover deltager
borgerne så vidt muligt i aktiviteter, der foregår udenfor Hjaltesvej. Dette kan både foregå hvor borgerne tage af sted alene, med ledsager eller som
aktiviteter, der er planlagt af Hjaltesvej. Socialtilsynet vurderer, at Hjaltesvej støtter og hjælper borgerne til at have kontakt og samvær med
pårørende, netværk og kærester efter behov.

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  4

Bedømmelse af Indikator 2.a
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - Hjaltesvej opsætter mål for borgeres selvstændighed og sociale relationer. Alle indsendte
habiliteringsplaner og indsatsplaner indeholder konktete mål og metoder omkring borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. Dette
understøttes af pårørende og medarbejdernes oplysninger. Målene kan ifølge medarbejderne være udviklende eller vedligeholdende. - ikke alle
borgere er inddraget i målene. Socialtilsynet ser, at det ikke er alle borgere, der kan inddrages i arbejdet omkring målene, grundet deres
funktionsniveau. I de tilfælde hvor borgeren ikke kan inddrages, kan der eksempelvis være samarbejde med pårørende jf. pårørende og ledelsen.
Dog oplyser ledelsen, at der snakkes med borgere om deres ønsker og drømme. - Hjaltesvej følger op på de mål, der er sat i forhold til
selvstændighed og relationer. Medarbejderne oplyser, at siden de er begyndt at arbejde habiliterende, er der kommet fokus på, at der i
hverdagsdokumentationen dokumenteres i forhold til målene, der er sat for borgerne. Opsamlingerne i habiliteringsplanerne er endnu ikke
indarbejdet, da planerne ikke har været gennem 2 runde.
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - borgerne deltager i sociale aktiviteter udenfor Hjaltesvej. En borger oplyser, at hun den
efterfølgende dag skal til Kim Larsen koncert. Eksempelvis er der i indsendte dokumentation oplyst, at borgerne kommer i Flex, deltager i handicap
festival, Skive festival, er i svømmehallen og en borger er til ridefysioterapi hver fredag, hvilket også understøttes af pårørende. - flere af borgerne
har bevilget ledsager. Dette understøttes af borger, pårørende, medarbejdere og indsendte dokumentation. Pårørende oplyser, at ledsager bl.a.
støtter borgeren i aktiviteter udenfor Hjaltesvej. - Hjaltesvej laver ture ud af huset. Ifølge et dagbogsnotat er der eksempelvis køretur til Gyldendal.
Ledelsen oplyser, at medarbejderne er gode til at samarbejde på tværs af afdelingerne. Eksempelvis kan borgere deltage i andre afdelingers
planlagte ture, eller man kan tilse en borger, der har behov for at være hjemme, således de andre kan tage på tur. Ligeledes oplyser ledelsen at i
afdeling 5B har medarbejderne 10 timers vagter i weekenderne. Dette bevirker, at det kan være lettere at komme på udflugter.

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
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Pårørende og medarbejderne fortæller, at jf.
samtale med pårørende og medarbejdere har de fleste beboere et stærkt familienetværk. Der bliver samarbejdet med pårørende omkring
weekendbesøgene, fødselsdagsfester mfl. Der blev i interviewene givet eksempler på borgere, der har besøg af forældre eller er hjemme hver
weekend. Pårørende fortæller at medarbejderne er blevet bedre til koordinerer kontakten med hjemmet og familiemedlemmer bliver taget godt i
mod. Endvidere er der lagt vægt på jf. det fremsendte materiale vil kontaktpersonerne være behjælpelig / yde støtte til samvær med familie og
venner hvis beboeren ønsker det.
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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.

Socialtilsyn Midt vurderer, at Bostedet Hjaltesvej arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Det faglige fundament tager afsæt i Den
habiliterende Organisation, KRAP, Motiverende samtale og Tegn til tale i indsatsen over for borgerne.  Dog vurderes det, at KRAP fortsat er under
implementering og at ingen medarbejdere er uddannede i Motiverende samtale. Det vurderes dog positivt, at én medarbejder skal uddannes i år
og yderligere tre senere.  Det vurderes positivt, at tilgangen til og beskrivelserne af borgerne er anerkendende, støttende og omsorgsfulde i tråd
med tilbuddets valgte faglige tilgange. 

Socialtilsynet vurderer videre, at Bostedet Hjaltesvej opstiller konkrete delmål, der understøtter de mål, der er opstillet af visiterende kommuner,
og at tilbuddet kan sandsynliggøre, at indsatsen opnår en forventet og positiv effekt. Hertil vurderes det, at tilbuddet har et relevant samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere for at opnå målene. Det vurderes, at der er en relevant og koordineret sammenhæng i borgernes forløb fra
myndighedsopfølgning, habiliteringsplaner med opstilling af delmål, opfølgning og justering af delmål gennem fælles refleksion i
medarbejdergruppen. Dog ses en usikkerhed afspejlet i den skriftlige dokumentation vedrørende de aktuelle tilgange og metoder der anvendes i
tilbuddet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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
Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddets valg af fagligt fundament er relevant set i forhold til målgruppen og tilbuddets målsætning, og at der i
tilbuddet er et særligt fokus på i endnu højere grad at implementere KRAP. Det bemærkes, at ingen medarbejdere er uddannede i tilbuddets valgte
metode Motiverende samtale, men at én medarbejder skal i gang snarest. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet formår at opstille konkrete og
klare mål for og i samarbejde med borgerne, og at dokumentationen af positive resultater er beskrevet i habiliteringsplanerne. Dog bemærkes det,
at der i den skriftlige resultatdokumentation påføres tilgange som metoder. Det er også vurderingen, at tilbuddet har et godt samarbejde med
relevante eksterne aktører med henblik på at understøtte de mål, der er opstillet for borgerne. Tilbuddet vurderes at drage læring af indsatsen, så
indsatsen kan forbedres og i endnu højere grad medføre positive resultater for borgerne. 
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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
Det bedømmes, at indikatoren i middel grad er opfyldt. 

Ifølge Tilbudsportalen arbejder Bostedet Hjaltesvej med tre faglige tilgange;  anerkendende tilgang, ressourceorienteret tilgang og
strukturpædagogisk tilgang.  Som metode angiver tilbuddet Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), Motiverende
samtale (MI), Tegn til Tale (TTT) og Den habiliterende organisation (DHO).  I forhold til de faglige tilgange ses det både i habiliteringsplaner og i de
pædagogiske notater og det høres under tilsynet, at sproget og tilgangen til borgerne er anerkendende. Det fremgår endvidere af de opstillede
delmål samt de pædagogiske notater, at tilbuddet har afsæt i en strukturpædagogisk tilgang, idet der beskrives rutiner og tilbagevendende
hændelser der er med til at give stabilitet for den enkelte borger . Medarbejderne beskriver hvordan der overordnet arbejdes  med et fokus på
borgerens ressourcer, hvilket understøtter den ressourceorienterede tilgang, der endvidere modsvarer tilbuddets metode KRAP, hvis afsæt også er
ressourceorienteret. 

Medarbejderne beskriver, at de arbejder aktivt med metoden KRAP, men at den fortsat ikke er helt implementeret i hele tilbuddet. På flere
afdelinger er man i gang med at udarbejde Kognitiv sagsformulering på samtlige borgere og starter med de borgere, hvor der er størst behov lige
nu. Hos nogle borgere anvendes Ressourceblomsten og der er enighed blandt medarbejderne om, at de med KRAP får et blik på borgernes
ressourcer og det er en god måde, at involvere borgeren i egne ressourcer. En medarbejder fortæller, at hun arbejder alene på afdelingen og derfor
har hun særlig gavn af drøftelsen af KRAP på personalemøder, hvor en borger tages op og drøftes med de andre medarbejdere og her får man et
bredere billede af borgeren ud fra hver medarbejders perspektiv. KRAP er på dagsordenen på hvert personalemøde. En anden medarbejder
fortæller, at de på afdelingen er ved at gennemgå alle borgere i forhold til KRAP. Ledelsen tilkendegiver, at implementeringen af KRAP er gået
langsommere end forventet på grund af Corona situationen, hvor et stort antal af personalet har været sygemeldte.  

Metoden Den habiliterende Organisation (DHO) er overordnet set dels et værdisæt om at have borgeren i centrum og dels en
arbejdsgangsbeskrivelse, hvis formål er at sikre koordineret og målrettet sammenhæng i alle dele af borgerens forløb. En medarbejder fortæller, at
det er afsættet for hele deres arbejde og det breder sig over hvordan borgeren mødes, hvordan der laves mål og hvordan der følges op på disse.
Det ses af fremsendt materiale vedrørende fire borgere, at udgangspunktet for målene fra henholdsvis visiterende kommune, aktivitetstilbud samt
tilbuddet er en habiliteringsplan med borgeren i centrum. 

Ved bedømmelsen lægges vægt på følgende der påvirker scoren negativt:

Ved interview af fire medarbejdere opleves en vis usikkerhed i hvilke metoder og tilgange der anvendes udover KRAP, DHO og Anerkendende
tilgang og dette afspejles også i det skriftlige materiale, hvor tilgange og metoder blandes sammen.  Ved tre borgere ud af fire står faglige tilgange
påført som metoder i arbejdet med mål og ved en borger står 'Kognitiv tilgang' under faglig tilgang. Socialtilsynet bemærker, at denne tilgang ikke
er angivet på Tilbudsportalen, hvorfor der ikke er overensstemmelse mellem faglige tilgange indberettet på Tilbudsportalen og faglige tilgange
anvendt i praksis. Medarbejderne beskriver hvordan de arbejder systematisk med KRAP i målene med borgerne, men KRAP er ikke nævnt som
metode i de skriftlige beskrivelser i habiliteringsplanerne. 

Det opleves endvidere, at medarbejderne ikke nævner tilbuddets valgte metode Motiverende samtale, adspurgt om tilbuddets metoder. Metoden
er nævnt i de borgeres habiliteringsplaner tilsynet har gennemgået. Det ses af medarbejderoversigten, at ingen medarbejdere har uddannelse i
metoden. Leder oplyser, at flere medarbejdere var tilmeldt uddannelsen i 2021, men at det måtte aflyses pga. corona og rekrutteringsudfordringer,
for at sikre den daglige drift. I år skal én medarbejder på uddannelsen og herefter tre yderligere. Leder oplyser, at metoden læner sig op af deres
andre metoder og tilgange og derfor er medarbejderne fortrolige med metoden, men at de ikke har modtaget konkret undervisning i den
evidensbaserede  metodes særlige viden og indøvede teknikker.
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Indikator 3.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på de eksempler på tilbuddets
resultatdokumentation, som socialtilsynet har gennemgået. For fire borgere ses eksempler på opstillede konkrete, klare mål for borgerne. Mål hvor
det er tydeligt, hvad der skal til, for at målet er opnået og hvordan der skal følges op med tags gennem de pædagogiske notater. Der ses tags på
alle borgerne i den løbende opfølgning og en kontinuerlig registrering. 

Af referater fra personalemøder samt dagbogsnotater ses det, at medarbejderne drager læring af indsatsen med henblik på at forbedre den.
Medarbejderne og ledelsen  fortæller, at KRAP er et fast punkt på dagsordenen på personalemøder og en borger gennemgås hver gang med
henblik på inddrage flere perspektiver på borgeren og der udarbejdes et relevant KRAP skema i processen. 

Socialtilsynet bemærker, at en borger har et opstillet mål hvorpå der skal tagges i de pædagogiske notater efter hver ugentlige aktivitet. Det ses
ikke af det tilsendte materiale, at dette er sket. Medarbejderne oplyser, at ved travlhed på afdelingen anvender de i stedet et manuelt system, hvor
der afkrydses i hånden og dette føres ind i delmålet ved en 3. måneders opfølgning.

Indikator 3.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at det af de besvarede smileyspørgeskemaer
(23 besvarelser) fremgår, at borgerne oplever, at der er noget de er blevet bedre til, fx at være alene i egen lejlighed, cykle, gå i bad og vaske tøj.
Medarbejderne kommer med eksempler på borgere, der har udviklet sig positivt, og oplyser, at Hjaltesvej opnår positive resultater i forhold til at
opfylde de mål, de visiterende kommuner opstiller for borgernes ophold. Den ene interviewede pårørende, der deltager i habiliteringsmøder, har
samme oplevelse. Videre er lagt vægt på, at det af de fremsendte opfølgninger - VUM og/eller habiliteringsplaner for 8 borgere ses, at der er sket
progression og/eller mål er opfyldt for samtlige borgere.

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
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - de pårørende oplyser, at de har et godt og konstruktivt samarbejde med Hjaltesvej, og at de
har adgang til de informationer om borgerne, som de ønsker at få. Endvidere oplever de pårørende, at blive spurgt til råds og inddraget af
Hjaltesvej med henblik på, at indsatsen for borgerne bliver tilrettelagt bedst muligt. - at ledelsen og medarbejderne oplyser, at Hjaltesvej har et tæt
samarbejde med sagsbehandlere og borgernes aktivitetstilbud. Endvidere samarbejder Hjaltesvej med en række relevante eksterne aktører som
læger, tandlæger, hygiejnesygeplejerske, diætist, ergoterapeuter m.v. Dette fremgår endvidere af den fremsendte skriftlige dokumentation.
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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.

Socialtilsyn Midt vurderer, at Bostedet Hjaltesvej understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, og at tilbuddets viden om og indsats i
forhold til sundhed og trivsel i vid udstrækning modsvarer borgernes behov.

De fastansatte medarbejdere har indgående kendskab til borgerne i de huse, hvor de fortrinsvis er en del af indsatsen, og er i stand til at aflæse og
forstå borgerne. Det er vurderingen, at tilbuddet arbejder med at skriftliggøre kommunikation i form af begrænset verbalt sprog, tegn og lyde, så
borgerne så vidt muligt også kan gøre sig forståelige over for vikarer og nye medarbejdere, som ikke kender borgernes individuelle måder at
kommunikere på.

Det vurderes, at borgerne generelt trives på Bostedet Hjaltesvej, og at der via de anvendte metoder og tilgange er fokus på borgernes trivsel og at
have så godt et liv som muligt deres funktionsnedsættelse taget i betragtning. I den forbindelse vurderes det, at tilbuddet formår at sikre borgernes
ret til selvbestemmelse, med undtagelse af en borger. Det er dog oplyst af ledelsen, efter tilsynsbesøget, at der vil blive arbejdet med dette ved
næstkommende teammøde. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne på Bostedet Hjaltesvej tager afsæt i den habiliterende tilgang, hvor borgerne medinddrages i hverdagens
liv og trivsel. Det ses i opfølgninger, habiliteringsplaner og dagbogsnotater, at borgerne er omtalt og beskrevet anerkendende og respektfuldt,
ligesom det høres under det fysiske besøg i tilbuddet.

Videre vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har fokus på kommunikation ved at aflæse borgernes signaler og adfærd for at imødekomme borgernes
ønsker og behov.  Endvidere vurderes det, at tilbuddets kommunikationsbeskrivelser for de enkelte borgere er vigtige guidelines til både fast
personale og vikarer for at sikre en ensartet og fælles faglig tilgang, der kan medvirke til, at borgerne kan gøre sig forståelige overfor personalet. 

Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet løbende arbejder med mindre indgribende foranstaltninger i forhold til at undgå magtanvendelser og
derved respekterer borgernes ret til selv- og medbestemmelse med undtagelse af en borger. Efter tilsynet oplyser tilbuddet, at der vil blive arbejdet
pædagogisk med at sikre borgerens selvbestemmelsesret gennem oprettelse af et mål for borgeren. 

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Ved bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på følgende:

Da det uanmeldte tilsyn foregik under Covid-krisen, har der ikke været mulighed for at komme i dialog med borgerne. Medarbejderne tilsynet talte
med udtaler, at de i hver deres afdelinger er blevet stadig mere optaget af, hvordan borgerne i højere grad kan give udtryk for deres ønsker og
behov. Naturligvis set i forhold til borgernes fysiske og kognitive funktionsniveau. En medarbejder siger: "Vi skal have forståelse for deres ønsker. Det
er ikke vores normer for det gode liv, der skal styre". En anden udtaler, at "vi guider så godt vi kan. Vi er blevet gode til at det er borgerens ønsker og
behov. Borgerne låser selv deres døre - nogle borgere kan finde på at gå ind og tage andres ting - så der de meget obs på, at det er deres lejlighed og at
døren skal være låst".

Det ses i nogle habiliteringsplaner, at borgeren inddrages i aftalen omkring delmål, og det ses i dagbogsnotater, at borgerne respekteres, hvis de
ikke ønsker at gå en tur, eller ikke ønsker at deltage i det fælles måltid, men hellere sidde i egen lejlighed, hvor der er knap så mange stimuli,
således medarbejderne tilbyder borgerne et valg. 
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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
Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. Ved bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at det fremgår af den fremsendte
dokumentation, at borgerne inddrages og har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv. Beskrivelserne af borgerne er anerkendende og
respektfulde, og borgernes ønsker og behov tilgodeses.

7 ud af 8 borgere svarer Ja i spørgeskemaet til spørgsmålet "Lytter medarbejderne til dig "  og 1 svarer "Ja, nogen gange men ikke altid". Alle
borgerne svarer Ja ved spørgsmålet "Får du lov til at bestemme over dit eget liv" og 6 borgere skriver, at de er glade for at bo på tilbuddet mens 2
borgere synes det er fint, men ville hellere bo hos sin familie eller for sig selv. 

Ved tilsyn i 2021 havde flere borgere aflåste skabe i deres lejligheder. Medarbejderne fortæller, at de efter en drøftelse på personalemøde samt
tilsynets anvisning om at give borgerne adgang til egne skabe, ikke længere har lås på borgernes skabe og det er gået fint efter en kort tilvænning.
Ledelsen fortæller, at der er en borger der arbejdes pædagogisk med endnu i forhold til, at borgeren placerer sit tøj på kontoret og det skal gradvis
tilbage på værelset. 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at det af dagbogsnotaterne fremgår, at en borger flere gange dagligt efterspørger mad, slik og væske og der
i to tilfælde står, at dette afvises og der er i mange tilfælde står at borgeren afledes. Medarbejderne fortæller, at borgeren har fået en stor øgning i
vægt grundet sin medicin. De arbejder, i samarbejde med borgerens læge, med at sikre at borgeren ikke overspiser. En medarbejder foreslår, at
der opstilles et mål for dette for borgeren, så problematikken kan belyses og beskrives og der kan arbejdes målrettet med at sikre, at borgeren
fortsat er i trivsel og selvbestemmelsesretten overholdes. Det bemærkes positivt, at afdelingsleder efter tilsynet oplyser, at der vil blive arbejdet
med at sikre borgerens selvbestemmelsesret, gennem oprettelse af et mål for borgeren. 

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
Det er Socialtilsynets vurdering, at borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel er højt prioriteret, og både borgere og pårørende oplever, at
borgerne trives i tilbuddet i den udstrækning, deres funktionsnedsættelser gør det muligt. Der laves tiltag i forhold til kost, kommunikation,
medicin, bevægelse m.v., der fremmer borgernes trivsel og sundhed, og der samarbejdes med relevante eksterne parter herom i det omfang, det
er relevant. Socialtilsynet har ikke talt med borgere, som udtrykker bekymring over at blive mødt af medarbejdere, som overvejende har deres
gang i de andre huse, og derfor ikke kender borgerne og deres individuelle måder at kommunikere på. Dette kan dog hænge sammen med, at
borgere, for hvem dette kan udgøre et problem, ikke er i stand til at deltage i et interview med socialtilsynet. 

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen er lagt vægt på følgende:

18 ud af de 18 borgere, som har udfyldt spørgeskema i forbindelse med tilsynet, tilkendegiver, at de synes godt om at bo i tilbuddet. Af ønsker, til
ting som skal være anderledes, nævner borgerne: "Flere dage med risengrød", "røde pølser hver dag", "gå og køre nogle flere ture", "at min nabo ikke
banker på døren".

En borger nævner, at medbeboerne nogle gange driller og tilføjer: "Alle skal være gode ved mig". En anden borger oplyser: "Der er en (anden borger,
red.), der driller mig". En tredje borger oplyser: "Jeg synes, der er to, der råber".   

14 ud af 18 borgere har sat kryds ved en glad smiley til spørgsmålet: "Lytter medarbejderne til dig?" En borger har tilføjet: "Ja, en gang imellem". To
har sat kryds ved en neutral smiley, og en af disse borgere har tilføjet følgende kommentar: "Somme tider snakker de for meget".

Under det fysiske besøg i tilbuddet taler socialtilsynet med to borgere på et besøg i deres respektive lejligheder. Borgerne udtrykker at være glade
for at bo i tilbuddet og fortæller, at de klarer de fleste ting selv. En borger fortæller, at en enkelt medarbejder kan finde på at hundse med hende:
"Gør det og gør det og gør det", siger borgeren. Ellers beskriver begge borgere, at de er glade for personalet. 

En pårørende beskriver i øvrigt følgende: "Personalet omkring (borgeren, red.) gør det utrolig godt."

To pårørende beskriver, at borgerne ikke synes at være negativt påvirket af, hvad de pårørende oplever som et højt vikarforbrug. Den ene borger
kunne tidligere trække sig ved bestemte vikarer, men de er ikke i tilbuddet længere. Den anden borger beskrives af den pårørende at have været
særlig glad for en bestemt vikar, som lavede sjov og spændende aktiviteter med borgeren. 
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Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - ledelsen og medarbejderne oplyser, at borgerne får støtte til at frekventere de
sundhedsydelser der er relevante for den enkelte. Der samarbejdes fx med læger, tandlæger, psykiatrisk sygeplejerske, neurologisk afdeling,
inkontinens sygeplejerske, hjemmesygeplejen, ergo- og fysioterapeuter, fodterapeut, frisør, diætist m.v. - de pårørende oplyser, at medarbejderne
sørger for at borgerne kommer til tandlæge og læge m.v., og at borgerne ledsages af personale. Dette gør sig også gældende, når en borger er
indlagt på hospitalet.

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - det af de smileyspørgeskemaer Socialtilsynet har udleveret til borgerne (7 besvarelser)
fremgår, at borgerne oplever, at de får støtte til at leve sundt. Endvidere afspejler besvarelserne en høj grad af trivsel/tilfredshed på områder der
har indvirkning på borgernes mentale sundhed fx i form af at blive lyttet til, at have sociale relationer, medindflydelse og fritidsaktiviteter m.v. -
ledelsen oplyser, at Hjaltesvej har indhentet viden om og modtaget undervisning i forhold til konkrete borgeres fejlsynkningsproblematikker, og
hvordan der kan arbejdes med dette. Endvidere har 3.b. særligt fokus på god hygiejne grundet MRSA, og alle medarbejdere har gennemført E-
learningskursus i hygiejne. Efterfølgende har medarbejderne været på hygiejnekursus ved Skive kommunes kvalitets- og hygiejnesygeplejerske,
som har undervist på to personalemøder i hvert hus. - det af den skriftlige dokumentation fremgår, at Hjaltesvej har konkrete indsatser ift.
borgernes fysiske og mentale sundhed bl.a. i form af hygiejne, bevægelse, motorisk stimulation, fejlsynkning, kost, kommunikation og livskvalitet.
- medarbejderne oplyser, at der om kort tid startes et sundhedsprojekt op, hvor fokus er på borgernes generelle sundhed. Medarbejderne oplyser,
at der er fokus på borgernes trivsel og humør, og at der er opmærksomhed på, når borgernes normale adfærd ændrer sig. Der er endvidere
opmærksomhed på kost og motion, i form af rådgivning og motivation. - medarbejderne i hus 7 har ytret ønske om, at få mere viden om og
redskaber til at arbejde med borger med skizofreni, hvilket ledelsen har imødekommet.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser. Det vægtes, at tilbuddet har fokus på borgernes selvbestemmelsesret og
inddragelse af borgerne i forhold, som vedrører borgerne og deres hverdag i tilbuddet. Det vægtes endvidere, at tilbuddet har pædagogiske
drøftelser og refleksioner over, hvordan magtanvendelser kan forebygges både under personalemøder og supervision. Der foreligger relevante og
brugbare beskrivelser for borgere, der er i risiko for at blive udadreagerende eller udvise frustration, og som kan optrappe en konflikt og dermed
er i øget risiko for at komme i situationer, hvor magtanvendelse er uundgåeligt. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet lykkes med at forebygge ikke-forhåndsgodkendte magtanvendelser. 
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Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. 

Af referat fra personalemøde ses en drøftelse vedrørende en borger der ikke ønsker, at blive tørret efter toiletbesøg. En medarbejder fortæller, at
de har arbejdet pædagogisk med borgeren. Borgeren giver i flere tilfælde tilladelse til en bestemt medarbejder, hvorfor denne medarbejder hentes
eller tilbyder sig selv til opgaven. Herudover forsøger borgeren selv på bedste vis at tørre sig eller borgeren tilbydes et bad. 

Medarbejderne fortæller, at de husker hinanden på, at sikre at de borgere der selv kan låse deres stole fast på liften gør det og at de hver gang
husker, at spørge om det er i orden de låser. At de husker, at spørge når stofseler skal spændes og løsnes og at det er borgeren der skal give
tilladelse. 

Medarbejderne og ledelsen oplyser, at der på personalemøderne drøftes konkrete hændelser og problematikker, og der afsættes endvidere tid til
at drøfte de gråzoner der opstår omkring magt, så de sikrer at alle er bevidste om det. Medarbejderne udarbejder i samarbejde KRAP skemaer på
samtlige borgere og disse skemaer er med til at belyse borgerens ressourcer og udfordringer og giver en bevidsthed om konfliktområder. Der er
endvidere lavet oversigter over en borgers kommunikationsmåde, idet borgeren ikke anvender tegn til tale, men udvikler egne tegn. Oversigten
understøtter vikarer og faste medarbejdere i det pædagogiske samspil med borgeren.

 

 

 

 

 

 

Indikator 6.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Ved bedømmelsen er lagt vægt på tilbuddets indberetninger samt ledelsens kommentarer hertil, dels i
indberetninger samt under interviewet.

Tilbuddet har ved tidligere tilsyn fået opmærksomhedspunkter vedrørende sikring af tilladelse til at anvende forhåndsgodkendt magt samt at sikre,
at der sker en korrekt registrering og indberetning af disse. Det bemærkes positivt, at der nu sker en løbende indberetning af forhåndsgodkendt
magt og at tilbuddet har sikret de fornødne tilladelser.

Ved en borger med tilladelse til anvendelse af sele er der på indberetningen påført, at borgeren anvender selen i tidsrummet 7.30-20.00. Ledelsen
oplyser, at borgeren anvender selen hele dagen, bortset fra hvil i lænestol og i sin seng. Ledelsen har rådført sig med en jurist fra Skive Kommune
vedrørende indberetning af tidsrum og socialtilsynet anerkender dette, men anbefaler at tilbuddet som tekst påfører, at borgeren ikke anvender
sele ved hvil. 

En anden borger har tilladelse til lydalarm på sin dør og medarbejderne fortæller, at der løbende er drøftelser om dette på personalemøder med
henblik på, om der kan findes andre, mindre indgribende løsninger. 

Der er sket to magtanvendelser i tilbuddet i forbindelse med omlægning af bustransport, hvor borgernes daglige struktur blev ændret fra at køre
med kendte borgere fra samme afdeling, til nu at skulle køre med borgere fra de andre afdelinger som de ikke kendte. Tilbuddet er blevet bedt om
at sælge sin ene bus i forbindelse med besparelser. Magtanvendelserne drøftes efterfølgende på personalemøde for at drage læring af episoderne
og det besluttes på baggrund heraf, at der nu skal være to medarbejdere med i bussen under buskørsel for at sikre, at der bliver taget hånd om de
involverede borgere, mens den anden kører bussen.

 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på følgende der påvirker scoren negativt:

Tilbuddet indberetter d. 16/11-21 et indgreb der er foretaget 1/10-21, hvilket overskrider fristen. Endvidere vægtes det, at det af dagbogsnotater
fremgår, at en borger der efterspørger mad, slik og væske nægtes dette.  Det bemærkes dog positivt, at ledelsen vil drøfte borgeren på
næstkommende teammøde og iværksætte handling. 
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Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Hjaltesvej via den pædagogiske tilgang til borgerne forebygger vold og overgreb i vid udstrækning. Der er udarbejdet
beskrivelser af opmærksomhedspunkter og virksomme tilgange ved borgere, der potentielt kan være udadreagerende. Tilbuddet har løbende
drøftelser vedrørende udfordringer med borgerne og gråzonerne i arbejdet med målgruppen. Dog ses der hos en borger en manglende
pædagogisk beskrevet indsats i forhold til at sikre borgeren selvbestemmelsesret. 

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Af referat fra personalemøde ses en drøftelse vedrørende en borger der ikke ønsker, at blive tørret efter toiletbesøg. En medarbejder fortæller, at
de har arbejdet pædagogisk med borgeren. Borgeren giver i flere tilfælde tilladelse til en bestemt medarbejder, hvorfor denne medarbejder hentes
eller tilbyder sig selv til opgaven. Herudover forsøger borgeren selv på bedste vis at tørre sig eller borgeren tilbydes et bad. 

Medarbejderne fortæller, at de husker hinanden på, at sikre at de borgere der selv kan låse deres stole fast på liften gør det og at de hver gang
husker, at spørge om det er i orden de låser. At de husker, at spørge når stofseler skal spændes og løsnes og at det er borgeren der skal give
tilladelse. 

På personalemøderne drøftes konkrete hændelser og problematikker, men der afsættes endvidere tid til at drøfte de gråzoner der opstår omkring
magt, så de sikrer at alle er bevidste om det. Medarbejderne fortæller endvidere, at en borger med lydalarm netop igen er drøftet da hun ofte står
op om natten og ikke er trafiksikker hvis hun går ud. En anden borger bruger sine egne selvopfundne tegn til at kommunikere med og her har
personalet udarbejdet en oversigt over tegnene, så nye medarbejdere og vikarer kan se hvad borgeren mener og hermed undgå konflikt og
forvirring. 

Medarbejderne fortæller, at der under hjemsendelsen på grund af corona, opstod flere frustrationer blandt borgerne. Det er borgere der finder
stor tryghed i at følge en daglig struktur og når den er væk bliver det svært. Deres fornemmelse for tid forsvandt og det affødte et højere
konfliktniveau. Tilbuddet sørgede for, at aktivitetsmedarbejderne, fra aktivitetsstederne der var lukket ned, i stedet kom på tilbuddet og igangsatte
kendte aktiviteter for borgerne. I et tilfælde måtte tilbuddet kontakte en pårørende der kunne hjælpe borgeren med at falde til ro. 

8 borgere har udfyldt spørgeskemaer og ved spørgsmålet "Sker det at medarbejderne tager fat i dig og holder dig fast?" svarer 7 borgere "Nej". 1
borger svarer "Ja" og uddyber, at det sker efter borgerens eget ønske idet borgeren kan få selvskadende adfærd. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende der påvirker scoren negativt:

Af fremsendt borgermateriale fremgår det, at en borger dagligt efterspørger mad, væske og slik og i to tilfælde står det at hun nægtes dette og i
flere tilfælde står der at hun afledes. Medarbejderne fortæller, at borgeren får 6 daglige måltider og at hun har adgang til køleskabet i
fællesrummet. Tilbuddet forsøger, i samarbejde med borgerens læge, at afhjælpe borgerens kraftige vægtøgning som er opstået i forbindelse med
borgerens medicin. Det fremgår ikke af habiliteringsplan eller af de pædagogiske notater, hvordan tilbuddet arbejder pædagogisk med at
understøtte at der ikke forekommer overgreb eller magtanvendelse i forhold til borgeren. Under interview med medarbejderne foreslår de selv, at
der opstilles et mål vedrørende problematikken således, at borgerens selvbestemmelsesret sikres. Efter tilsynet oplyser ledelsen, at borgeren
drøftes på næste teammøde for at sikre borgerens selvbestemmelsesret. 
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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. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Socialtilsyn Midt vurderer, at  CBA Skive Botilbuddet Hjaltesvej har en faglig kompetent ledelse. Tilbuddet har fået kritik af indberetning af
magtanvendelser gennem flere år og det har ledelsen nu handlet tilstrækkeligt på. Lederen har relevante formelle kompetencer, samt erfaring med
målgruppen.  Socialtilsyn Midt vurderer, at medarbejderne har mulighed for løbende sparring hos supervisor. Socialtilsyn Midt  vurderer, at
tilbuddets daglige drift varetages fagligt og økonomisk forsvarligt, således at borgerne, i forhold til deres behov, har tilstrækkelig kontakt til
personale med relevante kompetencer. Dog bemærker Socialtilsynet, at tilbuddet anvender en faglig metode (motiverende samtale), men at ingen
medarbejdere i tilbuddet er uddannede i metoden. Det er oplyst af ledelsen, at medarbejderne skal modtage uddannelse i metoden fremadrettet.
Personalegennemstrømningen vurderes som højere end sammenlignelige tilbud mens sygefraværet vurderes at være tilsvarende sammenlignelige
tilbud.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret med en ledelse bestående af områdeleder og en afdelingsleder, der
tilsammen udgør en kompetent og ansvarlig ledelse med faglig viden om og erfaring med målgruppen. Det vurderes, at ledelsen i tilbuddet har
formelle ledelsesmæssige kompetencer. Det vurderes gavnligt for tilbuddets faglige kvalitet, at tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision
for medarbejderne og ad hoc for ledelsen. Det vægtes positivt, at ledelsen ved tilsyn i 2022 har rettet op på forhold der blev kritiseret ved tilsynet i
2021. Det vurderes dog, at tilbuddets faglige tilgange og metoder ikke påføres korrekt i den skriftlige dokumentation. Det vurderes endvidere, at
tilbuddet anvender en faglig metode ingen medarbejdere er uddannede i, men bemærker positivt at ledelsen har besluttet, at én medarbejder skal
have uddannelsen og yderligere tre skal tilbydes den. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets gennemstrøm af medarbejdere er lav, men
sygefraværet er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Ved bedømmelsen er lagt vægt på følgende oplysninger:

Tilbuddet fik ved tilsyn i 2021 tre opmærksomhedspunkter vedrørende rettidig indberetning af forhåndsgodkendte magteanvendelser og tilladelse
hertil samt en sikring af at borgerne blev mødt af kompetent personale. Ledelsen iværksætter en handleplan for hvordan de skal arbejde med
opmærksomhedspunkterne i tilbuddet. Der lægges positiv vægt på, at der ved tilsynet i 2022 er få mangler i magtanvendelserne og at tilbuddet
har arbejdet aktivt ud fra handleplanen. 

Afdelingsleder er uddannet pædagog, har været ansat i tilbuddet i 10 år og har siden 2017 fungeret som afdelingsleder. Afdelingsleder har således
flere års erfaring med ledelse, ligesom hun har viden om og erfaring med målgruppen og tilbuddet i sin helhed.

Følgende oplysninger påvirker bedømmelsen af scoren negativt:

Af dagbogsnotater fremgår det, at en borgers selvbestemmelsesret ikke altid respekteres, idet borgeren ofte beder om væske, mad og slik og
afvises i dette. 

At der i den skriftlige målbeskrivelse af borgerne ikke fremgår den korrekte metode og tilgang tilbuddet anvender og der således ikke er en klar
systematik i resultatdokumentationen. Endvidere fremgår det af Tilbudsportalen og den skriftlige dokumentation, at tilbuddet anvender metoden
Motiverende samtale, men at ingen medarbejdere har uddannelsen, jf. indikator 10a. Efter tilsynet oplyser ledelsen, at én medarbejder skal have
uddannelsen og der er et ønske om, at yderligere tre medarbejdere også skal have den. 
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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
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - medarbejderne dagligt har mulighed for intern sparring. Ledelsen oplyser, at medarbejderne
på tværs af afdelingerne mødes hver formiddag. Her er der mulighed for sparring, koordinering af dagen, eksempelvis i forbindelse med aktiviteter
og kørsel af borgerne. - medarbejderne oplyser, at der kontinuerligt er personalemøder, hvor der overvejende er fokus på de faglige drøftelser.
Ifølge medarbejderne er der p-møder hver 14. dag, dog hver 4. uge i afdeling 7.a. Ledelsen oplyser, at der ikke længere skrives personfølsomme
oplysninger i referater af p-møderne. Konklusionen på de faglige drøftelser om konkrete borgere skrives direkte ind i borgerens sag i Nexus. -
ledelsen oplyser, at medarbejderne får ekstern supervision efter behov. En gruppe medarbejdere omkring en konkret borger får kontinuerligt
supervision hver 4.-6. uge. - ledelsen oplyser, at der løbende er møder og spontan kontakt mellem souschef og afdelingsleder, hvor der sparres om
stort og småt og at der derudover også er møder med de andre ledere i ledergruppen i centerkonstruktionen, hvor der også er mulighed for
sparring.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.  Det indgår i vurderingen, at det er lykkedes ledelsen at sikre, at borgerne
har kontakt til personale med relevante kompetencer når der er sygdom blandt medarbejderne i tilbuddet. Dette ved at anvende faste
medarbejdere på tværs af afdelinger og opnormere personaletimer i tilbuddet. Det bemærkes dog, at medarbejderne giver udtryk for travlhed ved
sygdom. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet har en højere gennemstrømning af fastansatte medarbejdere end sammenlignelige
arbejdspladser, men det bemærkes at tallet er faldet siden sidste tilsyn. Det vurderes endvidere, at langtidssygefraværet er højere end
sammenlignelige tilbud, men det vurderes, at det kortvarige sygefravær er lavt. 

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikatoren er opfyldt i høj grad og ved bedømmelsen er der lagt vægt på følgende oplysninger:

Opfølgning på opmærksomhedspunkt fra tilsyn 2021, hvor medarbejderne oplevede at vagter i de andre afdelinger medførte dårlig trivsel for
borgerne og for medarbejderne. Ved interview af fire medarbejdere oplyses det, at det ikke opleves som problematisk at have vagter i de andre
huse - hverken for borgerne eller medarbejderne. En medarbejder tilføjer, at der ikke har været mange vagter på tværs i de forskellige afdelinger
på grund af corona. En anden medarbejder fortæller, at de har fået tilført flere timer i afdelingerne, da flere medarbejdere har fået mulighed for at
gå op i arbejdstid, hvilket bekræftes af ledelsen. Det betyder dog, at der ikke længere tilkaldes vikar, når én medarbejder er syg. I stedet træder en
plan i kraft, hvor medarbejderne hjælper hinanden på tværs. Planen er lavet i samarbejde med medarbejderne og ledelsen og medarbejderne har
givet tilsagn om hvornår på dagen det er mest hensigtsmæssigt for dem at hjælpe på de andre afdelinger. I den forbindelse har tilbuddet lavet en
prioritering af hvilke opgaver der kan vente til at blive løst senere på dagen - eksempelvis oprydning efter morgenmaden. Medarbejderne siger dog
samstemmende, at ordningen kan give dårlig samvittighed de dage hvor de er nødt til at sygemelde sig, da de andre kolleger får ekstra travlt. 
Ledelsen fortæller, at ordningen sikrer, at borgerne mødes af kompetent og uddannet personale og det er med til at mindske deres vikarkorps.
Afdelingsleder fortæller, at nogle medarbejdere giver udtryk for, at det giver et større sammenhold på tværs i tilbuddet blandt medarbejderne.
Andre fortæller, at det er nemmere at køre bussen med borgere fra forskellige afdelinger når de kender borgerne. En nattevagt giver udtryk for at
det er en fornøjelse , at der er et større samarbejde og fleksibilitet når man dækker ind for hinanden. 

7 ud af 8 borgere svarer på spørgsmålet "Hvis du har brug for hjælp, er det så nemt at få fat på en medarbejder?" "Ja, der er altid en medarbejder
der kan hjælpe mig" og 1 borger svarer "Nogle gange skal jeg vente lidt". 6 borgere tilkendegiver, at der nogle gange kommer nye medarbejdere,
mens 1 ikke svarer og 1 siger "Ja, der kommer hele tiden nye medarbejdere". Ved interview med to borgere giver en borger udtryk for, at de hurtigt
lærer vikarerne at kende og at de altid får hjælp når de har brug for det. 

Ledelsen oplyser, at der bliver flere borgere der kræver flere ressourcer end tidligere på grund af deres alder. Flere medarbejdere har gennemført
et demensprojekt og det er besluttet, at der skal ansættes en sygeplejerske på fuld tid, som i halvdelen af tiden skal være demenskoordinator og
halvdelen af tiden skal lave sygeplejefaglige opgaver, for at sikre at borgerne mødes med de rette kompetencer. 
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Ved bedømmelsen er lagt positiv vægt på, at tilbuddet har oplyst at der ved tilsyn i 2021 var en
personalegennemstrømning på 15,16%, hvor den ved tilsyn i 2022 er faldet til 13,6%. Det vurderes dog fortsat højere end sammenlignelige tilbud. 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at tilbuddet af fremsendt oversigt oplyser en gennemsnitlig
fraværsprocent på 8,02%. I en af afdelingerne er fraværsprocenten 21%, hvilket oplyses af ledelsen at være grundet langtidssygdom som f.eks. en
rygoperation. Det er fravær der ikke er arbejdsrelateret. De andre afdelinger har en fraværsprocent mellem 3,45% til 5,79%.  Tilbuddet oplyser, at
der på korttidssygdom er en gennemsnitlig fraværsprocent på 1,38%. 

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  1

Bedømmelse af Indikator 9.d
Indikator 9.d er en ny indikator i kvalitetsmodellen, der er hjemlet i den nye bekendtgørelse for lov om socialtilsyn, der trådte i kraft pr. 01.02.22.

Idet indikatoren ikke var en del af kvalitetsmodellen ved det seneste tilsynsbesøg, er den ikke belyst i herværende tilsynsrapport.

 

Scoren 1 gives fordi indikatoren ikke er aktuel for tilsynet og indgår ikke i den samlede vurdering af tilbuddets kvalitet. Indikator 9.d vil blive belyst
ved næste tilsynsbesøg.  
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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 Botilbuddet Hjaltesvejs ledelse har et strategisk fokus på at sikre og tilvejebringe relevante kompetencer blandt de
fastansatte medarbejdere i tilbuddet. Det vurderes, at det pædagogiske arbejde effektueres af veluddannede og erfarne fastansatte medarbejdere,
der har indgående kendskab til målgruppen og dennes behov, og som arbejder ud fra tilbuddets faglige tilgange og metoder. Det bemærkes dog at
tilbuddet anvender metoden Motiverende samtale, men at ingen medarbejdere har uddannelse i denne og derfor ikke vurderes, at have de rette
kompetencer hertil. Det vurderes, at ledelsen sikrer at der er specialistkompetencer i tilbuddet når borgernes behov ændrer sig. Socialtilsyn Midt
vurderer, at metoden KRAP anvendes i tilbuddet, flertallet af medarbejdere har uddannelse i KRAP, men at de fortsat arbejder på implementering
af metoden. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at de fastansatte medarbejdere samlet set har relevante faglige uddannelser, og at både pædagogisk og sundhedsfaglig
viden prioriteres i tilbuddet, hvilket modsvarer borgernes behov. Det er socialtilsynets vurdering, at de faste medarbejdere har indgående
kendskab til borgerne og er i stand til at aflæse og forstå de borgere, som ikke har et verbalt sprog. Flere medarbejdere har desuden kursus i tegn-
til-tale, som netop vurderes relevant i forhold til en del af tilbuddets borgere. Det er videre vurderingen, at tilbuddet løbende muliggør
kompetenceudvikling til medarbejderne i kurser og uddannelser, som vurderes relevante for tilbuddets målgruppe. Det vurderes endvidere, at
metoden KRAP anvendes i tilbuddet i arbejdet med borgerne, men at metoden fortsat er under implementering. Dog bemærkes det, at ingen
medarbejdere har uddannelse i tilbuddets metode Motiverende samtale.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Ved bedømmelsen er lagt vægt på den fremsendte medarbejderoversigt samt interview med
medarbejderne.

Ved bedømmelsen er det vægtet, at de fastansatte medarbejdere samlet set har relevant uddannelsesbaggrund set i forhold til målgruppen. Det
fremgår af tilbuddets fremsendte medarbejderoversigt, at ud af de 46 fastansatte medarbejdere, så er 26 medarbejdere uddannede pædagoger, 2
er uddannede SOSU-hjælpere, 8 er uddannede SOSU-assistenter og to er uddannede pædagogiske assistenter. Herudover er 5 ansat som
omsorgsmedhjælpere, 1 er ansat som pædagogmedhjælper, 1 som pedel og 1 pædagogstuderende.

21 medarbejdere har uddannelse i KRAP i form af enten 7-, 3- eller 2- dages varighed. 13 medarbejdere har gennemgået intro til DHO. 6
medarbejdere har kursus i Tegn til tale, 10 medarbejder har idrætscertificering, 6 har førstehjælpskursus. Desuden har 24 medarbejdere
medicinkursus. Ingen medarbejdere står anført med uddannelse i Motiverende samtale (MI). Tovholder på DHO oplyser, at der i socialafdelingen to
gange årligt afholdes en kursus dag for nye medarbejdere, hvor der introduceres til DHO, men at dette er blevet udsat grundet corona. Ledelsen
informerer om at der skal ansættes en sygeplejerske som skal varetage to funktioner - demenskoordinator samt sygeplejefaglige opgaver i
tilbuddet, som et led . Det oplyses endvidere, at der arbejdes på at ansætte rengøringspersonale, så pædagogerne ikke fremadrettet skal bruge tid
på at gøre rent i borgernes boliger.

Ved bedømmelsen er der lagt vægt på følgende der påvirker scoren negativt:

Ifølge Tilbudsportalen er Motiverende samtale en faglig metode i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at ingen medarbejdere har uddannelse i
Motiverende samtale. Metoden ses påført i den skriftlige resultatdokumentation, men ledelsen oplyser efter tilsynet, at ingen medarbejdere har
uddannelse i metoden, der kræver særlig viden og samtaleteknikker. Det anerkendes dog, at ledelsen oplyser, at det er aftalt at én medarbejder
skal have uddannelsen og ledelsen har et ønske om, at yderligere tre medarbejdere skal have den. Det oplyses endvidere, at en medarbejder i
afdelingen på Frejasvej har en lignende uddannelse. 

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 bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - borgeren udtrykker tilfredshed med medarbejdernes måde at være på og den hjælp borgeren
får. - de pårørende udtrykker tilfredshed medarbejdernes kompetencer. - medarbejderne i de observationer Socialtilsynet lavede under
rundvisningen fremstår med relevante kompetencer. Ligeledes fremstår medarbejderne kompetente i deres beskrivelser af måden de arbejder
med borgerne på. Socialtilsynet observerer under dialogen med borgeren, hvordan medarbejderen støtter og aflæser borgeren ”tavse” signaler, når
medarbejderen skal hjælpe borgeren med forståelse af spørgsmålene og formulering af svarene. Ligeledes ses det i fremsendte dokumentation
hvordan borgerne støttes, og medarbejderne kan redegøre herfor.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske
rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer og faciliteter på Bostedet Hjaltesvej er egnede til målgruppen og indskrevne borgere. Der er mulighed
for at tage hensyn til borgernes særlige behov, både i de eksisterende afdelinger og nybyggeriet. Socialtilsynet vurderer, at Bostedet Hjaltesvejs
rammer og faciliteter viser, at det er borgernes hjem, da fællesarealerne så vidt muligt er indrettet hyggelige, og borgernes lejligheder har et
personligt præg. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer og faciliteter er egnede til målgruppen og indskrevne borgere. Ligeledes imødekommer rammerne og
faciliteterne borgernes særlige behov, eksempelvis i forhold til, at flere af borgerne benytter hjælpemidler. Borgerne har mulighed for at benytte de
hjemlige fællesarealer eller være i egen lejlighed, som har et personligt præg.

Ansøgning om ændring af godkendelsen:

Socialtilsynet har besigtiget de fysiske rammer. Frejasvej er et etplans boligbyggeri bestående af i alt syv lejligheder. Fire lejligheder ligger i direkte
tilknytning til bofællesskabets fællesarealer. Tre lejligheder er fritliggende, men i umiddelbar nærhed af fællesarealet. Lejlighederne er på 65 m2
indrettet med forgang, stue, tekøkken, soveværelse og bad. Bofællesskabet har et fælleshus med køkkenalrum, stue, vaskerum. Desuden er
tilknyttet to skure til opbevaring af cykler, scooter, havemøbler og lignende, og der er adgang til flere parkeringspladser. Borgernes lejligheder er
tilpasset den enkelte borgers individuelle behov for fx hjælpemidler og udstråler, at borgerne sætter deres eget personlige præg på lejligheden
efter egne ønsker og behov. De interviewede borgere giver udtryk for at være tilfredse med deres bolig og fællesarealerne. Fællesarealerne
fremstår rummelige og indbyder til fællesskab, hygge og aktiviteter. Socialtilsynet vurderer med baggrund i ovenstående, at tilbuddet fortsat med
ændring af godkendelsen vil kunne levere den samme faglige kvalitet i forhold til temaet fysiske rammer, eftersom Frejasvej er i drift og bebos af
borgere, som er glade for de fysiske rammer, som fungerer i forhold til borgernes individuelle behov.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - de fysiske rammer og faciliteter er egnede til målgruppen og indskrevne borgere.
Socialtilsynet observerer, at de fysiske rammer og faciliteter fremstår ryddelige og vedligeholdte. En borger fra afdeling 3A oplyser, at hun godt
kunne tænke sig, at lejligheden og især stuen var lidt større, da hun blev spurgt nærmere ind til det. Afdeling 7A er nybygget, og en af de
pårørende oplyser, at hun har deltaget i arbejdsgruppen omkring byggeriet. Hun oplyser, at der har været lydhørhed overfor foreslåede ændringer
og kommentar. Eksempelvis havde hun en kommentar i forhold til badeværelsets oprindelige størrelse og forslog, at det skulle være større. Dog
skete dette på bekostning af stuens størrelse, hvilket hun ikke have forudset. Dette har ifølge den pårørende bevirket, at stuen er blevet lidt for lille.
Ligeledes synes den pårørende, at der er for lidt skabsplads, og de har efterfølgende købt et skab til borgeren. Det er muligt for borgerne, at
komme tørskoet fra en afdeling til en anden på Hjaltesvej. De fire bygninger er forbundet med en overdækket glasgang. Boligerne er bygget i 2000
til formålet. I 2012 var der en om-og tilbygning. Bostedet har fælles opholdsstuer samt fælles køkken. Disse fremstår nye og velholdte.
Lejlighederne på Hjaltesvej er ca. 49 m2 , har stue, tekøkken, soveværelse samt badeværelse med handicapvenlig indretning.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgerenes særlige behov. Socialtilsynet
observerer, at der i flere af lejlighederne er sat loftlift op. Ligeledes ses det i afdeling 7A, at badeværelserne er indrettet med forskellige
hjælpemidler, såsom hæve-sænke vask m.m. Til hver afdeling er der tilknyttet fælles køkken og stue. Her har borgerne mulighed for fællesskab, alt
efter hvad de hver især magter. På flere af afdelingerne er der faciliteter, såsom kuglebad, vandseng. 

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Ved bedømmelse har Socialtilsynet lagt vægt på at: - de fysiske rammer afspejler, at Hjaltesvej er borgernes hjem. En borger oplyser, at hendes
forældre har hjulpet med at indrette lejligheden, og Socialtilsynet så hvilket farvepræg borgeren selv havde sat derinde. Ligeledes observerede
socialtilsynet i de andre fremviste lejligheder, at de var forskelligt indrettet med borgernes egne sager. Socialtilsynet observerer, at gangene og
andre fællesarealer var hyggelige og bar så vidt muligt præg af et hjem.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Konklusion

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets økonomi understøtter en stabil anbringelse af borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og delvist gennemsigtig samt at sammenhængen mellem prisen og den socialfaglige
kvalitet kan drages i tvivl.

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2022 og tilbuddets indsendte årsrapport for 2020

 

Begrundelser

Økonomisk bæredygtighed

Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:

At tilbuddet er en del af en kommunes organisation, hvilket indebærer, at tilbuddet antages ikke at ville foretage en akut lukning af økonomiske
grunde.
Alle væsentlige budgetafvigelser i regnskabet er afklarede.
Budgettet for 2022 viser et overskud på 0 % af omsætningen ud fra en forventet belægning på 100 %.

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

Vi vurderer, at der kan være tvivl om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet af 3 grunde:

Den økonomiske ramme i budgettet giver dog et grundlag for den fornødne kvalitet i tilbuddet.
Der er et rimeligt forhold mellem forventet omsætning og forventede omkostninger, dog har Skive kommune og tilbuddet en central pulje til
uddannelse, hvor det ikke er 100 % sikkert, at udgifterne til denne pulje bliver udmøntet på dette tilbud.
Budgettet kan indeholde uvedkommende omkostninger, da Skive Kommune har en central pulje til administrative omkostninger. Skive
kommune oplyser, at udgifterne vedrører lønninger i myndighed og i Socialsekretariatet og at opgaver er forskelligartede så som økonomi,
budgetopfølgninger, administrativ karakter m.m. Tilsynet vurderer, at en del af de udgifter som nævnt også er en del af det i rammeaftaleregi
aftale administrative overhead. Derfor kan en del af budgettet være uvedkommende, da udgifterne registreres to gange.

 

Økonomisk gennemsigtighed

Den økonomiske delvise gennemsigtighed understøttes af 3 væsentlige forhold:

Tidligere års over-/underskud kan ikke ses indregnet eller hensat i budgettet for 2022.
Der er indlagt en central pulje til bl.a. lønninger og uddannelse som afholdes centralt i Skive Kommune.
Økonomien afspejler de faktiske forhold ved socialtilsynets tilsynsbesøg.

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddets budget for 2021 viser:

At tilbuddet har differentierede takster. De er en omkostningsstigning fra sidste år på ca. 20 %, og en udvidelse af antallet af pladser med 23 %
En omsætning på ca. 19,7 mio. kr.
Lederløn på 1 mio. kr.
Et overskud på 0 kr.
At ca. 52,6 % af omkostningerne forventes anvendt på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter.

Tilbuddets regnskab for 2020 viser:

En omsætning på ca. 103 % i forhold til omsætningen i budget 2020.
At personaleomkostningerne blev 2,5 % lavere end forventet i budgettet.
At vikarudgifterne var på ca. 3,5 mio. kr., hvilket er 4. år i træk, de har udgifter til vikarer på det høje niveau.
Et faktisk underskud på 4,0 % af omsætningen svarende til 651 t.kr.
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Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem omsætning og omkostninger i budgettet samt at det budgetterede resultat understøtter den
fremtidige økonomiske bæredygtighed i tilbuddet.

 

Tilsynet har godkendt tilbuddets budget for 2022, da det vurderes at understøtte en fremtidig økonomisk bæredygtighed.

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 vurderer, at det godkendte budget for tilbuddet, har en økonomisk ramme, der kan understøtte et tilstrækkeligt niveau i forhold til
tilbuddets målgruppe for så vidt, angår personalenormering, borgerrettede aktiviteter og kompetenceudvikling af personalet.

 

De indlagte centrale puljer giver tilsynet anledning til bekymring om, udgifterne reelt vedrører borgerne i dette tilbud.

 

I budget 2022 anvendes 52,6 % af tilbuddets samlede omkostninger til borgerrelateret personale og – aktiviteter. I 2021 var tallet 63,9 %.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi kun er delvist gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om Socialtilsyn lægger op til.

Ved vurderingen har tilsynet lagt vægt på 3 forhold:

Tilbuddets budget og regnskab er aflagt i overensstemmelse med lov om Socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser.
Tilbuddets økonomiindberetninger har ikke givet anledning til bemærkninger udover de i konklusionen anførte.
Ejendomsomkostningerne i budgettet skal opdeles i henhold til vejledningen på Tilbudsportalen om budgetindberetning.

Tilsynet undrer sig over, at tilbuddet er udvidet med 7 pladser, medens antallet af årsværk falder med 6 personer.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

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

Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Dokumentation

Beskrivelse
Medarbejderoversigt
Kompetence- og anciennitetsoversigt
Materiale vedrørende fire borgere
Referat fra personalemøder
Magtskema
Tilsynsrapport fra 2021
Spørgeskemaer fra 8 borgere
Tilbudsportalen
Budget
Opgørelse af sygefravær
Borgeroversigt
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Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Medarbejdere
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Observationskilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Medarbejdere

Side 28 af 2809-03-2022


