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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 Bofællesskabet Vestergade

Hovedadresse Vestergade 11, st. tv
7800 Skive

Kontaktoplysninger Tlf.: 99156982
E-mail: jsta@skivekommune.dk
Hjemmeside:

Tilbudsleder Jørgen Andersen

CVR-nr. 29189579

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 10

Målgrupper Anden fysisk funktionsnedsættelse
Anden udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Stressbelastning
Synsnedsættelse
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Morten Busch Rasmussen
Kirsten Schack Lundsgaard

Tilsynsbesøg 31-08-2022 09:00, Anmeldt, Bofællesskabet Vestergade

Afdeling 
 Målgrupper

Pladser
i alt 
 Afdelinger  

Bofællesskabet
Vestergade

Kommunikationsnedsættelse, Udviklingshæmning, Synsnedsættelse,
Opmærksomhedsforstyrrelse, Autismespektrum, Mobilitetsnedsættelse,
Tilknytningsforstyrrelse, Udadreagerende adfærd, Anden udviklingsforstyrrelse,
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog, Stressbelastning, Anden fysisk
funktionsnedsættelse, Hørenedsættelse

10 Botilbudslignende tilbud,
Almen
ældrebolig/handicapvenlig
bolig, ABL § 105 stk. 1
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Midt vurderer, at Bofællesskabet Vestergade (BV) efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jf. § 6 i lov om socialtilsyn. 

BV er godkendt efter ABL § 105, stk. 1 (almen ældre/handicapvenlig bolig). Tilbuddet er godkendt til at modtage 10 borgere i alderen fra det 18 år
inden for målgruppen  udviklingshæmning, som den primære diagnose. Borgerne kan derudover have andre tillægsudfordringer og diagnoser. 

Socialtilsynet vurderer ud fra temaet Uddannelse og beskæftigelse, at BV yder en indsats, der understøtter at borgerne inkluderes i samfundslivet
blandt andet ved at understøtte den enkeltes deltagelse i beskæftigelse, uddannelse eller aktivitetstilbud.  

Socialtilsynet vurderer ud fra temaet Selvstændighed og relationer, at BV med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, understøtter at de udvikler
kompetencer til at leve et selvstændigt liv og indgå i sociale relationer.

Socialtilsynet vurderer ud fra temaet Målgruppe, metoder og resultater, at BV arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse med
målgrupperelevante faglige tilgange og metoder, der understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det vurderes dog, at tilbuddet fortsat er i proces
med implementering af KRAP, og der ses derfor et udviklingspotentiale ift. at sikre en højere grad af systematisk anvendelse af metoden, hvilket
tilbuddet har relevant fokus på.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet yder en indsats med afsæt i handleplanen og indsatsmålene fra visiterende kommune, hvorudfra tilbuddet i
samarbejde med borgerne opstiller konkrete og individuelle mål. Der konstateres imidlertid mangler i tilbuddet praksis for dokumentation af
resultater i henhold til målene til løbende brug for læring og forbedring af indsatsen. Tilbuddet har i løbet af tilsynsprocessen oplyst om relevante
tiltag i relation hertil, samt at det vil have øget ledelsesmæssig opmærksomhed. Socialtilsynet forventer, at dette vil effektueres.

Socialtilsynet vurderer ud fra temaet Sundhed og trivsel, at BV respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og understøtter borgernes
selv- og medbestemmelse. Det vurderes endvidere, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, samt at indsatsen
modsvarer målgruppens behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en praksis, som forebygger magtanvendelser, vold og overgreb gennem
relevante tiltag og strategier. 

Socialtilsynet vurderer ud fra temaet Organisation og ledelse, at BV har en kompetent og ansvarlig ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk
forsvarligt. Det vurderes, at ledelsen er organiseret hensigtsmæssigt med én afdelingsleder understøttet af en kommunal forvaltning, der sikrer en
forsvarlig strategisk, faglig og økonomisk drift af tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer ud fra temaet Kompetencer, at den samlede medarbejdergruppe generelt er i besiddelse af relevante faglige, relationelle og
personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe, og de tilgange og metoder, som tilbuddet anvender.

Socialtilsynet vurderer ud fra temaet Fysiske rammer, at de fysiske rammer og faciliteter i tilbuddet er egnede til målgruppen og formålet med
indsatsen. Det vurderes, at rammerne og faciliteterne understøtter borgernes udvikling og trivsel. 

Socialtilsynet vurderer ud fra temaet Økonomi, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig og bæredygtig samt at forholdet mellem prisen og den
socialfaglige kvalitet er rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet samlet set konkluderer, at tilbuddets økonomi understøtter en stabil anbringelse af
borgere.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Ved dette driftorienteret tilsyn er der fokus på hele kvalitetsmodellen
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Særligt fokus i tilsynet
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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 BV yder en indsats der understøtter, at borgerne i videst mulig omfang inkluderes i samfundet gennem deltagelse i et
beskæftigelses- eller samværs- og aktivitetstilbud samt forskellige aktiviteter uden for tilbuddet, hvorigennem tilbuddet sikrer, at borgerne opnår
en meningsfuld og indholdsrig hverdag. Det vurderes, at tilbuddet understøtter borgernes deltagelse i heri ud fra den enkelte borgers motivation,
forudsætninger og behov.

Tilbuddet opstiller ikke mål for indsatsen i relation til nærværende tema, idet tilbuddet oplyser, at borgernes beskæftigelsestilbud varetager denne
opgave. 

Endeligt er det Socialtilsynets vurdering, at BV indgår i tæt samarbejde med borgernes beskæftigelsestilbud for at understøtte arbejdet med de
enkelte mål.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

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 BV støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud. 

Til grund for vurderingen er lagt, at det indgår som en central del af indsatsen, at borgere sikres tilknytning til beskæftigelse- eller samværs- og
aktivitetstilbud. Herunder er 9 ud af 10 borger i tilbuddet således i beskæftigelse- eller samværs- og aktivitetstilbud. Videre indgår det i
vurderingen, at tilbuddet understøtter borgernes deltagelse heri ud fra den enkelte borgers motivation, forudsætninger og behov. Samtlige
borgere, der har et tilbud angiver endvidere jf. Socialtilsynets spørgeskemaer, at de får den hjælp og, de har behov for, for at komme i
beskæftigelse eller lign. Borgere og medarbejdere tilkendegiver, at borgernes tilknytning hertil bidrager til, at borgerne har en meningsfuld
hverdag. Hvis borgere ikke er i beskæftigelse, så støtter tilbuddet borgerne i at have en struktureret hverdag tilrettelagt med meningsfulde
aktiviteter med afsæt i borgernes ønsker og behov.

Tilbuddet arbejder ikke med opstilling af mål for indsatsen i relation til nærværende tema, idet tilbuddet oplyser, at borgernes beskæftigelsestilbud
varetager denne opgave. Score 1 i indikator 1.a er således ikke et udtryk for manglende kvalitet i indsatsen, men at det ikke er tilbuddet, der
opstiller mål og foretager opfølgning herpå, da de ikke er bestilt til denne opgave, og det gøres af anden leverandør. Tilbuddet indgår dog i tæt
samarbejde med borgernes beskæftigelsestilbud. Fx oprettes journalnotat, hvis en borger ikke kommer i beskæftigelse samt der er løbende
telefonisk kontakt med beskæftigelsestilbuddene jf. afdelingsleders oplysninger. 
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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  1

Bedømmelse af Indikator 1.a
Medarbejdere oplyser, at opstilling af understøttende mål for borgernes beskæftigelse gøres af det beskæftigelses- eller samværs- og
aktivitetstilbud, som borgerne er tilknyttet. Medarbejdere forklarer derfor, at de ikke varetager denne opgave, ligesom de heller ikke dokumenterer
på målene. Det er dog deres vurdering, at alle borgere, der er tilknyttet et beskæftigelsestilbud har opstillet mål inden for dette område. Dette
understøttes også af observationer, da medarbejdere fremviser tilbuddets dokumentationssystem samt af udleveret borgerdokumentation. Heraf
fremgår det, at fx beskæftigelses- og samværs og aktivitetstilbuddene Idavang og Skovly er leverandør og har opstillet mål for borgernes deltagelse
heri. Fx "Leverandør/er: Skovly. Delmål: Skovly: At TT deltager til fælles sang hver fredag” samt "Leverandør/er: Idavang. Delmål: LL går sine ture på
flisebelægningen udenfor ca. en gang om dagen”.

Medarbejdere siger, at borgerne i tilbuddet har stor motivation for at komme afsted til deres beskæftigelses- eller samværs- og aktivitetstilbud. 

Socialtilsynet vægtlægger imidlertid særligt i bedømmelsen af denne indikator, at tilbuddet ikke opstiller konkrete, individuelle mål i samarbejde
med borgerne i forhold til at understøtte borgernes beskæftigelses- eller samværs- og aktivitetstilbud, ligesom de heller ikke følger op herpå.

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
Socialtilsynet vægtlægger det i bedømmelsen, at det fremgår at tilsendt borgeroversigt samt af medarbejdernes oplysninger, at 9 ud af 10 borgere i
tilbuddet er tilknyttet et beskæftigelses- eller samværs- og aktivitetstilbud. Fx Skovly, Idavang og Magneten. 

Afdelingsleder oplyser også, at borgere i perioder er i praktik ved forskellige virksomheder. Fx ved en blomsterdekoratør eller i en
genbrugsforretning.  
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Vurdering af tema
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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 borgerne på BV i forhold til deres ønsker og behov, indgår i sociale relationer og lever et så selvstændigt liv som muligt,
samt at det indgår som en central del af indsatsen at styrke borgernes kompetencer i forhold til tema Selvstændighed og relationer. Borgerne
indgår i høj grad i sociale aktiviteter i det omgivende samfund, i det omfang de ønsker, ligesom borgerne, med udgangspunkt i deres egne ønsker
og behov, har kontakt til og samvær med deres familie og netværk. Indsatsen vurderes at medvirke til at borgerne styrker deres sociale
kompetencer og opnår øget selvstændighed gennem individuelle tiltag og mulighed for at øve tilegnelse af nye sociale kompetencer, som er
tilrettelagt ud fra borgernes særlige ønsker, behov og forudsætninger. Tiltag som kan strække sig over færdighedstræning, Almindelig Daglig
Levevis (herefter ADL), træning i at indgå i sociale relationer til at kunne træffe selvstændige relevante beslutninger, såvel i forhold til personlige
forhold som interaktion og relationer til andre.

Det vurderes, at indsatsen generelt tager udgangspunkt i opstilling af konkrete, individuelle mål, i samarbejde med borgerne, der understøtter at
borgernes kompetencer udvikles. Dog afspejles det ikke jf. tilsendt materiale samt af observationer ved fremvisning af dokumentationssystemet, at
der opstilles understøttende mål for udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer. Dette på trods af medarbejdernes
oplysninger om, at der i det daglige ydes en indsats herfor. Socialtilsynet anbefaler derfor, at tilbuddet har øget fokus herpå.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har fokus på i højere grad at opstille mål i samarbejde med borgerne, der understøtter udvikling af borgernes
kompetencer til at indgå i sociale relationer samt at der sker opfølgning herpå.

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 tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå øget selvstændighed, og at dette indgår
som en central del indsatsen og tilbuddets målsætning: "At vi i samspil med borgeren at skabe mulighed for udvikling, trivsel og mestring af eget
liv, så der opnås så god en livskvalitet som muligt". Til grund for vurderingen er lagt, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i at udvikle eller
vedligeholde færdigheder, så borgerne oplever, at de selvstændigt kan mestre opgaver i dagligdagen og træffe beslutninger i henhold til egne
ønsker og behov. Videre er det lagt til grund, at tilbuddet understøtter og motiverer borgerne til at indgå i sociale aktiviteter i det omgivende
samfund, ligesom personalet støtter borgerne til at have kontakt og samvær til familie og netværk med udgangspunkt i borgernes ønsker og
behov. Bl.a. ved at støtte og vejlede borgerne til at indgå i sociale relationer. Fx støtte til konfliktløsning.

Socialtilsynet vægter også i vurderingen, at BV med afsæt i visiterende kommunes handleplan arbejder med opstilling af mål i samarbejde med
den enkelte borger inden for nærværende tema. Det gør sig særligt gældende ift. mål, der understøtter udvikling af borgernes kompetencer til at
leve et så selvstændigt liv som muligt. Det indgår imidlertid også i vurderingen, at det ikke afspejles jf. tilsendt materiale samt af observationer ved
fremvisning af dokumentationssystemet, at der opstilles understøttende mål for udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale
relationer. Dette på trods af medarbejdernes oplysninger om, at der i det daglige ydes en indsats herfor. Socialtilsynet anbefaler derfor, at tilbuddet
har øget fokus herpå.

Vedrørende opfølgning på målene vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har en fast praksis herfor hver 3 måned, men der konstateres dog eksempler
på evalueringer, der ikke er udarbejdet, selvom opfølgningsdatoen er overskredet jf. tilsendte habiliteringsplaner.
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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
Medarbejdere forklarer omkring borgerne på BV, at en stor del af indsatsen består i at støtte borgerne i det sociale felt, samt at de opnår en så
selvstændig tilværelse så muligt. Af socialtilsynets spørgeskemaer angiver borgere også, at de modtager hjælp inden for disse områder. Fx angives
"Rengøring/oprydning", "Økonomi", "Personlig hygiejne", "At tage bus og tog", "Hjælp til køreplan", "At få venner/kæreste", "Til at løse konflikter
med andre", "At have kontakt til min familie".

Socialtilsynet har lagt vægt på i bedømmelsen, at medarbejdere og afdelingsleder oplyser, at de med afsæt i handleplanen fra visiterende
kommune opstiller konkrete og individuelle mål i samarbejde med borgerne, som de arbejder ud fra. Det oplyses, at der tages afsæt i SMART-
Modellen med henblik på at mål er: Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt.

Socialtilsynet vægter desuden, at såvel borgere som medarbejdere fortæller, at mål opstilles i samarbejde med borgerne. Medarbejdere beskriver,
at borgernes ønsker og motivation, er det, der danner udgangspunkt, hvilke mål der opstilles. Det fremgår også af størstedelen af besvarelserne af
Socialtilsynets spørgeskemaer, at borgere har sat kryds ved: "Vi taler om og opstiller mål for, at jeg bor her". 
Af de tilsendte habiliteringsplaner understøttes det også, at målopstillingen foregår i et samarbejde mellem personalet og borgeren. Fx "TT har selv
ønsket at arbejde med dette delmål. Det er en meget konkret opgave som virker overskuelig for TT. Det er en opgave, som hun kan klare samtidigt
med...".

Videre fremgår det, at borgerne inddrages i opfølgningen på målet, hvor borgernes egen vurdering beskrives og der tages stilling til, om mål skal
fortsætte, afsluttes eller justeres.

Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at det fremgår af tilsendt dokumentation samt af observationer ved tilsynsbesøget, da medarbejdere
fremviser tilbuddets dokumentationssystem, at der er eksempler på opstilling af konkrete, individuelle mål, der understøtter udvikling af
borgernes kompetencer til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Eksempelvis fremgår følgende mål jf. borgernes habiliteringsplaner: 

- "At HH skal gøre sin håndvask på badeværelset ren hver onsdag".

- "At KK efter bad tørrer sig selv godt over det hele - både håret og kroppen".

- "At ÆÆ går hen med sin tallerken, glas, bestik mm og sætter det i opvaskemaskinen".

- "At LL får sorteret reklamer og herefter får ryddet op på borde i egen lejlighed"

- At PP tager aktivt del af tøjvask, ved at sætte maskinen i gang og lægge noget af tøjet sammen". 

Socialtilsynet har imidlertid lagt særligt vægt på i bedømmelsen, at der af det tilsendte materiale ikke ses eksempler på mål, der understøtter
udvikling af  borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer. Tilsvarende gør sig gældende ved de eksempler tilsynet får vist, da
medarbejdere fremviser tilbuddets dokumentationssystem. Medarbejdere oplyser om, at der ydes en indsats med henblik på at styrke borgernes
evner til at indgå i det sociale, men dette afspejles imidlertid ikke af dokumentationen, at der arbejdes med mål herfor.

Socialtilsynet vægter imidlertid også, at der ses eksempel på mål opstillet, der fremstår ukonkret, bredt formuleret, samt at det indeholder flere
mål, hvilket gør det uklart ift. hvad personalet måler på. Desuden at dele af målet i højere grad er formuleret som en pædagogisk handleanvisning
med henblik på at realisere et mål, fremfor et egentlig konkret og individuelt mål for borgeren. Dermed måles der i højere grad på medarbejdernes
indsats fremfor borgerens udvikling. Fx "At VV har en forudsigelig hverdag, ved at han bliver vækket hver morgen til fast tid og personalet går ind
og siger godmorgen. VV har fast plads ved spisning. At VV går ned til Skovly bussen, fast tid hver morgen. At VV altid er forberedt på ændring af
dagsstrukturen". 

Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at medarbejdere oplyser, at borgerne gennemgås på personalemøde, herunder også borgeres mål. Dette
underbygges også af referat fra personalemøde, hvoraf det beskrives, at alle borgere er blevet gennemgået, samt: "Der er enighed om at
kontaktpersoner sørger for at delmålene bliver taget op på personalemøder så der kan være fælles sparring omkring de enkelte borgeres delmål.
Derudover vil der også blive skabt større fokus på og kendskab til de borgers delmål, som personalet ikke er kontaktpersoner for". Desuden
oplyser tilbuddet, at praksis er, at der skal ske evaluering af delmål hver 3 måned, hvor der tages stilling til, om et mål skal afsluttes, fortsætte,
justeres eller om nyt mål skal opstilles, hvilket dokumenteres i borgernes habiliteringsplaner. Socialtilsynet vægtlægger dog særligt, at der
konstateres eksempler på evalueringer, der ikke er udarbejdet, selvom opfølgningsdatoen er overskredet. 
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at borgere fortæller, at de i høj grad indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette
underbyges også af medarbejdernes oplysninger. Jf. tilsynets spørgeskemaer angiver alle borgere, at de på forskellig vis deltager i aktiviteter uden
for tilbuddet. Fx Ridning, Bowling, Byture, Koncerter, arbejde/beskæftigelse, café/restaurant, biografture, grand prix, musik, julemarked, gåture
med ledsager, svømning, fitness.

Både borger og medarbejdere fremhæver Café Kurs, som er en nærliggende café, hvor flere borgere kommer ugentligt, og hvor der afholdes
forskellige aktiviteter. Med begejstring fortæller en borger om, at der på caféen afholdes musik grand prix, hvor borgere har mulighed for at
optræde. Medarbejdere oplyser, at Bofællesskabet Vestergades centrale placering i Skive gør, at borgere ofte er nede i byen. Desuden forklares det,
at flere borgere har ledsagerordning.

Afdelingsleder og medarbejdere fortæller, at de årligt tager på sommerferie sammen med borgerne, hvilket også understøttes af borgernes
oplysninger. Det oplyses, at de i år var i Skagen. 

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
I bedømmelsen har Socialtilsynet lagt vægt på, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov har kontakt til og samvær med deres
familie og netværk. 

Borgere oplyser i dialog med Socialtilsynet, at de har den kontakt til venner, familie og kærester, som de ønsker. Dette underbygges også af
Socialtilsynets spørgeskemaer, hvor alle borgere svarer ja til spørgsmålet: "Har du mulighed for at have kontakt til din familie og venner?" På
forskellig vis angiver borgerne, hvordan de er i kontakt med familie og venner. Fx "De besøger mig", "Facetime", "Telefonisk", "SMS" og "Ude i
byen/på ture".

Desuden angiver flere borgere, at de modtager hjælp af personalet til: "At have kontakt til min familie" samt "At få venner/kæreste".

Medarbejdere udtaler: "Nogle har venner og kærester på besøg – de styrer det selv". Videre oplyses det, at medarbejdere bakker op om borgernes
relationer - både venner, pårørende og kærester, fx ved at hjælpe med at arrangere transport. Desuden siger medarbejdere, at flere borgere kan
have behov for støtte i det sociale felt. Dette ved at personalet hjælper med at mægle og afklare mindre konflikter, som oftest handler om
misforståelser. Dette underbygges også af eksempel fra borger, der fortæller om en medbeboer, at det kan være svært af aflæse dennes
ansigtsmimik, herunder om pgl. er glad eller sur. Det oplyses, at personalet støtter borgerne og der er bl.a. foreslået et møde mellem dem.

Jf. tilsendt materiale fremgår det, at BV har en gæstepolitik, hvis formål er, at alle borgere i tilbuddet tilgodeses. Af politikken fremgår, at alle som
ikke bor eller arbejder i tilbuddet betragtes som gæster. Det fremgår endvidere, at "gæster modtages i egen lejlighed, hvor man ligeledes spiser og
sover". Efter aftale vil det dog være muligt, at en borger kan have gæster med til fællesspisning.

Tilbuddet forklarer, at udgangspunktet om at gæster tages med i egne lejligheder skyldes, at der er risiko for at øvrige borgere kan blive påvirket af,
at der er gæster på besøg. Medarbejdere udtaler: "Fælleslejligheden er jo netop det primære fællesrum for de borgere, som bor i tilbuddet".
Medarbejdere siger, at der kan gøres undtagelser, fx til nytårsaften ligesom pårørende kan komme i fælleslejligheden til en kop kaffe. 

Side 10 af 3803-10-2022



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 BV har et klart defineret formål med indsatsen, og at tilbuddet opererer ud fra en tydelig målsætning, som er "i samspil
med borgerne at skabe mulighed for udvikling, trivsel og mestring af eget liv, så der opnås en så god livskvalitet som muligt". 

Det vurderes endvidere, at tilbuddet arbejder med afsæt målgrupperelevante tilgange og metoder, samt at tilbuddet generet kan redegøre for
tilbuddets metoder og tilgange, og hvordan disse medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det
vurderes dog, at tilbuddet fortsat er i proces med implementering af KRAP, og der ses derfor et udviklingspotentiale ift. at sikre en højere grad af
systematisk anvendelse af metoden. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at den pædagogiske indsats på BV tager afsæt i visiterende kommunes indsatsmål, samt at handleplanen er
styrende for indsatsen. Videre vurderes det, at tilbuddet med afsæt heri opstiller delmål i samarbejde med borgerne, samt at tilbuddet har en
struktur for dokumentation af resultater til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Det konstateres imidlertid at tilbuddets
beskrevne struktur ikke fuldt ud er integreret i praksis. Bl.a. konstateres der manglende evalueringer af mål samt manglende løbende daglig
dokumentation i henhold til målene, som jf. tilbuddets oplysninger danner grundlag for de senere evalueringer af målene. Socialtilsynet vurderer,
at dette vanskeliggør muligheden for at drage løbende læring og forbedring af indsatsen. 

I forlængelse heraf er det socialtilsynets vurdering, at der er behov for øget ledelsesmæssig opmærksomhed og handling omkring tilbuddets
resultatdokumentation. Det vægtes positivt i vurderingen, at ledelsen tilkendegiver, at det har ledelsens opmærksomhed, og det vil sikres gennem
relevante tiltag, som ledelsen oplyser om i løbet af tilsynsprocessen. Socialtilsynet forventer, at disse handlinger og tiltag vil følges, samt at det vil
løfte kvaliteten.

På trods af de beskrevne mangler, vurderer socialtilsynet, at tilbuddet kan sandsynliggøre, at der på baggrund af indsatsen opnås en forventet og
positiv effekt. Bl.a. ses der i flere tilfælde opnået positive resultater med borgerne i forlængelse af de handleplansmål de visiterende kommuner
har opstillet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0
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Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at BV har en tydelig defineret målgruppe som er voksne borgere med udviklingshæmning som primære
diagnose/udfordring. Borgerne kan herudover have andre udfordringer, men fælles for borgerne er at, at de har et funktionsniveau som gør, at de
nogen udstrækning er selvhjulpne. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at BV har valgt målgrupperelevante tilgange og metoder, og at disse som udgangspunkt er implementeret og
anvendt i indsatsen, således de understøtter borgernes trivsel og progression i udviklingen. Det vurderes dog, at tilbuddet fortsat er i proces om
implementering af KRAP, og der ses derfor et forbedringspotentiale ift. tilbuddets systematiske anvendelse af metoden. Herunder bl.a. i forhold til
anvendelse af metodens redskaber og skemaer, hvilket tilbuddet bør have fokus på. Desuden vurderes det, at tilbuddet med fordel kan have fokus
på inddragelse af borgere i arbejdet med dele af metoden, idet det oplyses, at borgerne kun i lav grad inddrages heri. 

I løbet af tilsynsprocessen har tilbuddet tilrettet Tilbudsportalen således at neuropædagogik ikke står anført som anvendt tilgang og metode i
tilbuddet. Dette som følge af, at det konstateres ved tilsynsbesøget, at neuropædagogik ikke anvendes i indsatsen, ligesom at personalet ikke
besidder den fornødne viden og kompetencer for at kunne omsætte og praktisere neuropædagogik i en daglig praksis for nuværende.

Socialtilsynet vurderer på baggrund af tilbuddets beskrevne praksis vedr. tilbuddets målsætnings- og dokumentationsarbejde, at der er en klar
struktur og systematik for løbende resultatdokumentation i henhold til konkrete delmål for borgerne, der tager afsæt i handleplanen fra
visiterende kommune. Jf. tilsendt borgerdokumentation samt af medarbejdere og afdelingsleders oplysninger vurderes det imidlertid, at den
beskrevne praksis ikke er fuldt ud integreret, og der konstateres bl.a. manglende løbende daglig dokumentation i henhold til målene, som jf.
tilbuddets beskrevne praksis skal danne grundlag for de senere evalueringer af målene, herunder om mål fx skal afsluttes eller justeres. Dette
vurderes at vanskeliggøre muligheden for at drage løbende læring og forbedring af indsatsen, når der ikke dokumenters kontinuerligt. Desuden
konstateres eksempler på, at der ikke bliver udarbejdet evaluering på trods af, at opfølgningsdatoen er overskredet. Samlet er det socialtilsynets
vurdering, at området skal have øget fokus.
Tilbuddet har i forbindelse med tilsynet tilsendt en handleplan, der vurderes at beskrive relevante indsatser og tiltag med henblik på at sikre et
kvalitetsløft, herunder systematisk dokumentation og opfølgning på mål til brug for løbende læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet
forventer, at planen vil følges og vurderer, at denne sandsynliggøre at kvaliteten vil løftes. 

Slutteligt er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet inddrager og samarbejder aktivt med med eksterne samarbejdspartnere understøttende for
målopfyldelsen.
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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
- Målgruppe

Jf. Tilbuddets godkendelse samt af Tilbudsportalen fremgår det, at målgruppen i tilbuddet er voksne borgere med udviklingshæmning. Det oplyses
endvidere, målgruppen derudover kan have flere udfordringer, der kan optræde i kombination med udviklingshæmning. Fx epilepsi og forskellige
handicaps.  

-Målsætning

Målsætningen med indsatsen på BV beskriver tilbuddet således på Tilbudsportalen: "I samspil med borgeren, skaber vi mulighed for udvikling,
trivsel og mestring af eget liv". Dette ses også at blive underbygget i dialog med medarbejdere, der i høj grad beskriver, at det er en central del af
indsatsen, at borgere inddrages samt at personalet understøtter at borgerne mestre mest muligt af eget liv på egen hånd. 

 

-Tilgange og metoder 

Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at BV angiver jf. Tilbudsportalen, at de i arbejdet med målgruppen og for at realisere målsætningen anvender
følgende metoder i indsatsen: KRAP, Jeg-Støttende samtaler, Neuropædagogik og Den habiliterende Organisation. Videre fremgår det, at de tager
afsæt de faglige tilgange: Anerkendende tilgang, Kognitiv tilgang, Ressourceorienteret tilgang, Strukturpædagogisk tilgang, Relationspædagogisk
tilgang og Neuropædagogisk tilgang.

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejdere som udgangspunkt kan redegøre for de valgte tilgange og metoder, og hvordan de omsættes i
praksis i arbejdet med borgerne, herunder hvordan de understøtter borgernes trivsel og udvikling. 

Eksempelvis fortæller medarbejdere vedrørende brugen af metoden KRAP, at metoden indgår på personalemøder, hvor de i fællesskab med afsæt
i KRAP tankegangen reflekterer over borgernes ressourcer og udfordringer. Det forklares, at det bliver en måde at forstå borgerne på. Medarbejder
udtaler: "KRAP er på til alle personalemøder". Afdelingsleder oplyser, at pgl. har lavet en plan for, at der tages en borger op til drøftelse på hvert p-
møde, hvor drøftelserne tager afsæt i KRAP. Det bemærkes imidlertid, at dette ikke ses jf. tilsendte referater fra personalemøde. 
Adspurgt, hvordan de forholder sig til de 3 Søjler i KRAP (1. Afdækning og registrering. Søjle 2: Analyse og forståelse. Søjle 3: Ændring og udvikling),
så svarer medarbejdere, at man kan have en tendens til at gå over i Søjle 3 med det samme for at "fikse problemet", men at de er nødt til at
registrere, afdække og analysere først, hvilket modellen hjælper til.

Medarbejdere og ledelsen oplyser endvidere, at de modtager fast KRAP supervision, hvilket er med til at skabe sammenhæng og en rød tråd i
indsatsen. Medarbejdere tilkendegiver, at grundelementerne i KRAP, herunder en ressourcefokuseret, kognitiv og anerkendende tilgang i høj grad
anvendes i mødet med borgerne, og medarbejdere eksemplificere, hvordan de trækker på disse tilgange i arbejdet. Det forklares fx, at ved at have
et ressourcefokus på borgerne, så understøtter det borgernes tro på sig selv og egen formåen, hvilket bidrager til udvikling. Adspurgt vedr. brugen
af KRAP skemaer, så fortæller medarbejdere, at de har fokus på det, men der er fortsat et stykke vej endnu, hvorfor de kun anvendes i nogen grad,
hvilket vægtlægges særligt. Det forklares, at de ved nogle borgere anvender ressourceblomsten, og ved nogle er der udfyldt en Kognitiv
Sagsformulering. Medarbejder udtaler: "Godt halvdelen har kognitiv sagsformulering – et par har ressourceblomst". Medarbejdere oplyser, at den
Kognitive Sagsformulering er et godt redskab til at danne sig et samlet billede af en borger og få viden om, hvor personalet skal støtte op omkring
borgeren. Medarbejdere oplyser, at borgere kun i lav grad er inddraget i arbejdet med skemaerne.

Af tilsendte habiliteringsplaner for borgerne fremgår det, at der ved opstilling af delmål for borgerne angives en metode, som personalet skal
anvende og som skal understøtte, at et mål realiseres. Fx angives i flere tilfælde under metodevalg - KRAP. Det afspejles imidlertid ikke af den
tilsendte dokumentation, herunder evaluering af mål, hvordan KRAP konkret anvendes i arbejdet med et mål, og hvordan metoden har medvirket
til opnåelsen af målet, hvilket er tillagt særlig vægt. Dette ses heller ikke afspejlet i dialog med medarbejdere.

Medarbejdere fortæller, at metoden Den Habiliterende Organisation omhandler den struktur, der er for sagsforløbet omkring borgerne, hvor det
søges at inddrage borgerne i indsatsen via opstilling af mål og opfølgning herpå. Dette både med henblik på at understøtte borgernes udvikling, og
så de bevarer deres færdigheder. Af Tilbudsportalen fremgår det herom: "I tæt samarbejde med borgeren, aftales smarte mål, med afsæt i
borgerens ønsker og drømme. I samspil med borgeren, skaber metoden mulighed for udvikling, trivsel og mestring af eget liv". Videre beskrives
det, at Socialafdelingen i Skive Kommune tager afsæt i denne model.

Vedrørende brugen af Jeg-støttende Samtaler, siger medarbejdere, at det både kan anvendes på fastlagte tidspunkter, når de har støttetid ved en
borger samt spontant i dagligdagen i samspil med borgerne. Det oplyses, at metoden anvendes ved at personalet i samtale med borgerne har
bevidst fokus på at støtte borgeren i samtalen, fx ved at støtte en borger til at sætte ord på egne følelser. Medarbejdere fortæller om konkret
eksempel, hvor en borger bliver påvirket af pårørendes fokus på borgerens overvægt, hvor borgeren hjælpes til at sætte ord på, hvad det gør ved
pgl.

Brugen af den strukturpædagogiske tilgang understøttes i dialog med såvel borgere som medarbejdere. Borger fremviser fx egen ugetavle i
lejligheden, som udgør en struktur for borgerens dagligdag. Borgerne forklarer endvidere, at vedkommendes strukturtavle er sammenhængende
med borgerens private telefon, hvor pgl. modtager beskeder forinden en aftale, således at borgeren er forberedt og husker aftaler og gøremål.
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Borgeren fortæller, at vedkommendes struktur i høj grad bidrager til borgerens trivsel, da det mindsker stress og bidrager til overblik og
forudsigelighed. Medarbejdere forklarer, at struktur- og støttesystemer udarbejdes individuelt med udgangspunkt i borgernes behov. 

Vedrørende både den neuropædagogiske tilgang og metode, så oplyser tilbuddet herom jf. Tilbudsportalen:  

"Metoden anvendes til at omsætte neuropsykologisk forståelsesramme til pædagogisk indsats. Når udviklingsalderen og de formodede
neurologiske umodenheder kortlægges ved den enkelte borger, kan den pædagogiske indsats tilrettelægges individuelt, således at ressourcerne
bevares og umodenhederne kompenseres. Der anvendes Kuno Beller og neuroscreeningsskema udarbejdet af Freltofte og Pedersen".

Det vægtlægges imidlertid særligt og det trækker ned i bedømmelsen, at medarbejdere oplyser, at det ikke anvendes på systematisk vis endnu,
hvilket også bekræftes af afdelingsleder. En medarbejder udtaler: "Vi bruger det (neuropædagogik) ikke så bevidst – vi snakker dog nogle gange om
borgernes udviklingsalder". 

Indikator 3.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet oplyser, at indsatsen på BV tager afsæt i bestillingen og indsatsmålene fra visiterende kommune, hvorudfra personalet i samarbejde med
borgerne opstiller delmål for indsatsen med afsæt i SMART modellen. Der henvises til indikator 2a for uddybning og eksempler. 

Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at det fremgår jf. medarbejdernes oplysninger samt af Tilbudsportalen, at tilbuddets praksis omkring
dokumentation af resultater, opfølgning og evaluering af mål er således, at der i det daglige dokumenteres i dokumentationssystemet Nexus, når
der har været arbejdet med et delmål. Videre oplyses det, at medarbejdere tilføjer TAGS til notaterne, så det efterfølgende er muligt at fremsøge og
samle alle notater på, hvordan der i en periode har været arbejdet med et mål. Dette underbygges også af observationer, da medarbejdere
fremviser dokumentationssystemet, hvor bl.a. ses at kunne vælges TAGS inde for et område, fx Egenomsorg eller Praktiske opgaver i hjemmet.

Det vægtlægges, at medarbejdere forklarer, at praksis er, at der skal ske evaluering af delmål hver 3. måned, hvor der tages stilling til, om et mål
skal afsluttes, fortsætte, justeres eller om nyt mål skal opstilles, hvilket dokumenteres i borgernes Habiliteringsplaner. Det oplyses, at evalueringen
af målene sker på baggrund af de løbende pædagogiske notater. 

Socialtilsynet vægter imidlertid særligt og det trækker ned i bedømmelsen, at den beskrevne praksis ikke afspejles fuldt ud jf. tilsendt
borgerdokumentation. det fremgår således, at der dokumenteres sparsomt i det daglige i forhold til opstillet mål. For en borger ses der fx at være
lavet 4 notater i en 14 dages periode, der ikke vedrører arbejdet med mål. For den anden borger, som socialtilsynet har modtaget dokumentation
for, fremgår der 2 notater i samme periode. 

Det vægtes særligt, at dette vanskeliggør muligheden for at drage løbende læring og forbedring af indsatsen, at der ikke foretages løbende
dokumentation i henhold til målene, da denne som nævnt danner grundlag for evaluering af et mål. 

I forhold til evaluering af opstillet mål fremgår der såvel eksempler på, at evaluering er udarbejdet, hvilket vægtlægges positivt, mens det samtidig
trækker ned i bedømmelsen, at der også at eksempler på, at evaluering ikke er udarbejdet på trods af, at opfølgningsdatoen er overskredet. Fx ses
et mål at have opfølgningsdato 16 februar 2022, mens der ikke fremgår at være foretaget evaluering. 

Desuden bemærkes det, at det i flere tilfælde fremgår uklart af de udarbejdede evalueringer, hvad der fører til at et mål forlænges, da målet jf.
beskrivelsen og evalueringen er opfyldt, mens konklusionen på indsatsen og arbejdet med målet angives til "Ikke opnået" samt at
opfølgningsperioden forlænges og målet ses ikke at blive ændret. Fx har en borger følgende delmål opstillet: "At XX tager aktivt del af tøjvask, ved
at sætte maskinen i gang og lægge noget af tøjet sammen", mens følgende evaluering og dokumentation af resultat i henhold til målet fremgår: 
"XX finder glæde ved at være så selvstændig som mulig i opgaven omkring hans vasketøj. XX kommer selv med sit vasketøj og han har ikke behov
for at blive mindet om det. XX putter tøjet i maskinen og får hjælp til at vælge det rette program samt docere vaskepulver. XX er altid god til at
minde personalet om når vaskemaskine og tørretumbler er færdige, så han kan sætte nyt vasketøj over. XX er ved at acceptere at hans skjorter
gerne må tørre på bøjler, da han tidligere har været vant til at tørre disse i tørretumbler. XX får hjælp til at lægge sengelinned sammen, men lægger
det selv på plads".

Afdelingsleder og medarbejdere tilkendegiver ved tilsynsbesøget, at der er mangler i tilbuddets resultatdokumentation, hvilket afdelingsleder
oplyser, at pgl. vil have opmærksomhed på og iværksætte indsatser. Afdelingsleder oplyser, at vedkommende blev særlig opmærksom herpå, da
pgl. så det dokumentation, der skulle sendes til socialtilsynet, hvilket afdelingsleder selv vurderede ikke var af god nok kvalitet. Medarbejdere og
afdelingsleder oplyser, at der allerede er større opmærksomhed herpå, hvilket også underbygges af seneste referat fra personalemøde, hvoraf
følgende fx beskrives: "XX (Medarbejder) sørger for at opdatere flip-over på kontoret så alle fastansatte og vikarer kan se hvilke DHO-mål der skal
dokumenteres på i hver vagt. Der udvælges et mål på alle borgere – enkelte borgere har to delmål, da det er mål der skal dokumenteres på
minimum 1 x ugentligt eller i forbindelse med deres individuelle støttedag" samt "Derudover vil der også blive skabt større fokus på og kendskab
til de borgeres delmål, som personalet ikke er kontaktpersoner for. Dette skulle gerne medføre en mere ensrettet dokumentation, som vil gøre det
nemmere for kontaktpersonen, når der skal laves opfølgning af delmål og handling. Det er vigtigt at vi tænker i smarte mål ifht dokumentation".
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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  5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at medarbejderne fortæller under interview, at de oplever at der sker en positiv udvikling med borgerne i
forlængelse af de handleplansmål de visiterende kommuner har opstillet. De fremhæver, at indsatsen for alle borgere tager udgangspunkt i de
opstillede handleplansmål. Som eksempel på positive resultater nævner de bl.a. en borger, som for noget tid tilbage blev ramt af en blodprop, og
hvor tilbuddet målrettet har arbejdet på sammen med borgeren, at pgl. skulle genskabe de færdigheder borgeren havde forinden blodproppen. Fx
kunne borgeren forinden færdes selvstændigt i byen, men efter blodproppen var borgerne ikke længere i stand til dette. Medarbejdere forklarer, at
borgeren i starten blev kørt til og fra aktivitetscenteret, men på baggrund af borgerens ønske om selv at tage bybussen igen, så har de sammen
med borgeren trænet dette, hvilket borgeren nu kan på egen hånd igen. Medarbejdere oplyser, at denne indsats har været i sammenhæng med
indsatsmål fra myndighed. Medarbejder nævner eksempel med anden borger, hvor indsatsmålet er, at borgeren skal overholde aftaler.
Medarbejdere forklarer, at borgerne har udviklet sig, men at tilbuddet har været nødt til at justere målet og indsatsen i samarbejde med
myndighed. Det oplyses, at de nu måler vi på, hvor mange dage, personalet er inde og vække borgeren.

Medarbejdere oplyser desuden, at der er borgere i tilbuddet, hvor positive resultater i højere grad handler om vedligehold af færdigheder fremfor
egentlig udvikling. Dette underbygges også af tilsendt statusmateriale fra myndighed - "opfølgning på VUM". Fx "Da XX er ved at være en ældre
herre, må det være vedligehold af det fysiske/ psykiske formåen, der er vigtig". Desuden ses følgende indsatsmål: "At du vedligeholder dine
nuværende færdigheder". Af den efterfølgende evaluering og opfølgning fremgår det, at konklusionen er at indsatsen understøtter dette mål. Fx i
forhold til praktiske gøremål og egenomsorg som borgerne fortsat kan varetage med mere eller mindre støtte fra personalet. 

Socialtilsynet vægter også positivt i bedømmelsen, at det fremgår både af borgers oplysninger ved interview samt Jf. besvarelse af Socialtilsynets
spørgeskemaer, at borgere selv oplever at udvikle sig og/eller have lært noget nyt af at bo på BV. Følgende kommentarer og besvarelse fremgår
eksempelvis. ift. spørgsmålet "...hvordan har du udviklet dig/hvad har ud lært?":

"Jeg har lært mig selv bedre at kende. Jeg føler mig mere voksen og fri". 

"At tømme opvaskemaskine" 

"At man ikke skal snakke (grimt) om andre" 

"Hjælp til at holde orden/rydde op i min lejlighed"- 

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
Socialtilsynet vægter på baggrund af interview med afdelingsleder, medarbejdere samt tilsendt dokumentation, at tilbuddet samarbejder med
relevante eksterne aktører understøttende for målopfyldelsen. Følgende eksterne samarbejdspartner nævnes eksempelvis: pårørende,
epilepsihospitalet Filadelfia, seksualvejleder, borgernes beskæftigelsestilbud fx Idavang eller Skovly, fysioterapeuter og ridefysioterapeut,
hjemmeplejen, demenskoordinator, sygeplejesker og neurologisk afdeling i Viborg.
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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 tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det vurderes endvidere, at tilbuddet
understøtter borgernes selv- og medbestemmelse samt at borgerne generelt bliver hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne støttes og inddrages i
deres eget liv og hverdagen på tilbuddet, med fokus på borgernes udvikling i forhold til at leve et selvstændigt liv. Dette gælder fx i forhold til
personlige forhold, udarbejdelse og opfølgning af indsatsmål, men også i forhold til fælles anliggender i fællesskabet, eksempelvis gennem
husmøder, hvor borgerne sikres medinddragelse. Borgerne vurderes at trives, og udtrykker tilfredshed med at bo på tilbuddet, men der er dog få
eksempler på, at borgere tilkendegiver at blive påvirket af, at personalet nogle kan virke presset og have travlt, hvilket har betydning for måden de
mødes på af medarbejderne.  

Videre er det vurderingen, at borgene med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser, således borgerne støttes i kontakten til
sundhedssystemet og følges ved behov og ønske herom, samt at tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed og
trivsel modsvarer borgernes behov.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet via den pædagogiske indsats forebygger at konflikter og magtanvendelser forekommer gennem relevante tiltag
og strategier, samt at der er en praksis for efterbearbejdning af magtanvendelsesindgreb således, at tilbuddet vil drage læring af disse. 

Endeligt er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats forebygger, at der ikke forekommer vold og overgreb i tilbuddet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at BV indfører en praksis for kontinuerlig kompetenceudvikling i forhold til reglerne for magtanvendelse

 

Socialtilsynet anbefaler, at BV tilføjer til eksisterende retningslinje, hvilke tiltag tilbuddet gør sig med henblik på at forebygge magtanvendelser 

 

Socialtilsynet anbefaler, at BV udarbejder en lokal retningslinje vedrørende forebyggelse, håndtering og læring af vold og overgreb, der er målrettet
tilbuddets lokale praksis og målgruppe. Fx ved at beskrive, hvilke konkrete tiltag tilbuddet gør sig, og hvilke særlige risici ang. vold og overgreb
tilbuddet skal være opmærksom på henset til den konkrete målgruppe.

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse gennem borgerinddragelse. Eksempelvis gennem dialog og
støtte i dagligdagen samt via kontinuerlige husmøder, hvorved det sikres, at borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende
sig selv og hverdagen i tilbuddet. Personalet har fokus på at inddrage borgernes egen motivation og ønsker, og de støtter borgerne i at se deres
muligheder og ressourcer. Tilbuddets valgte tilgange og metoder, herunder KRAP og DHO understøtter tillige borgernes selv- og medbestemmelse.

Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne i tilbuddet generelt bliver hørt, respekteret og anerkendt, ligesom de giver udtryk for stor tilfredshed
med at bo i tilbuddet. Der er dog borgere, der har en oplevelse af, at personalet nogle gange kan virke presset som følge af at have travlt, hvilket
påvirker borgerne. Borgere tildegiver bl.a., på grund af dette, at de ikke i alle tilfælde føler sig lyttet til, ligesom det har betydning for deres
oplevelse af at blive talt ordentligt til. På baggrund af disse tilkendegivelser anbefaler Socialtilsynet, at ledelsen følger op herpå blandt personalet
og tilbuddets borgere.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at borgere generelt oplyser ved tilsynsbesøget, at de oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt af
personalet. 
Borgere siger bl.a., at de oplever at blive talt ordenligt til og lyttet til af medarbejderne. Ved tilsynsbesøget omtaler medarbejdere tillige borgerne i
tilbuddet med respekt, samt borgerne bliver i flere tilfælde lyttet til og spurgt til deres ønsker. Fx når borgere kom i fælleslejligheden i løbet af
dagen for bl.a. at spise.  Jf. tilsynets spørgeskemaer ses i overvejende grad, at borgere svarer "ja" til spørgsmålet: "Bliver du lyttet til af
medarbejderne". Det vægtlægges imidlertid særligt, at 3 ud af 10 borgere har sat i kryds i en neutral smiley, der angiver "Nogle gange". Desuden er
angivet følgende kommentar: "Damerne er de bedste til at lytte".

Det vægtes endvidere positivt, at det fremgår af spørgeskemaerne, at 10 ud af 10 borger har sat kryds ved "Ja" ud for en glad/positiv smiley i
forhold til spørgsmålet: "Taler medarbejderne til dig på en ordentlig og respektfuld måde?" Dog vægtes det særligt, at der på trods heraf er afgivet
følgende kommentarer fra to borgere: "Kan godt mærke forskel, hvis personalet f.eks. har travlt" og "Men kommer lidt an på, om de er presset/har
travlt".

Det underbygges også af en borgers oplysninger ved tilsynsbesøget, der siger, at en medarbejder nogle gange virker presset, hvilket påvirker
borgeren, da det stresser borgeren. Ved tilsynsbesøget observerer socialtilsynet borgeren, som fremstår sensitiv over for lyd og pludselige
forandringer (Fx at det ringer på døren), med behov for, at der udvises høj grad af tålmodighed, hvilket borgeren også selv giver udtryk for, da
borgeren støttes til at sætte ord herpå. Ligeledes bekræftes det af en medarbejder, der deltager i samtalen, at borgeren har behov for at der
udvises tålmodighed. Borgeren reagerer fx ved at sige højt "Neeeej", da det ringer på døren samtidig med at pgl. spænder op, mens borgeren kort
tid efter falder til ro, når der gives plads hertil i samtalen. Medarbejderen, der deltager i samtalen hjælper med at berolige borgeren. Ligeledes
observeres det, at borgeren har lang latenstid ift. at give svar, og i tilfælde af, at spørgsmål afgives for hurtigt efter hinanden, så fremstår borgeren
forvirret og med høj arousal, hvilket kommer til udtryk ved de lyde borgeren afgiver, herunder forhøjet stemmeleje samt at borgeren bliver
motorisk urolig.

Socialtilsynet vægter positivt, at medarbejdere ved tilsynsbesøget omtaler borgerne i tilbuddet med respekt, samt at borgerne i flere tilfælde bliver
lyttet til og spurgt til deres ønsker. Fx når borgere kom i fælleslejligheden i løbet af dagen for bl.a. at spise. 
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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  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Det vægtlægges, at det af såvel borgernes udtalelser som af Socialtilsynets spørgeskemaer fremgår, at borgerne oplever, at de har mulighed for at
bestemme, hvordan deres dagligdag er, samt at de kan være med til at bestemme hvad de laver i fællesskab på BV. Dette angives af alle borgere
på BV.

Eksempelvis giver borgere følgende eksempler: 

"På vores koloni var jeg med til at bestemme, at vi skulle på museum og på galleri og besøge et bolsjekogeri".

"Udflugter, ferieture og mad".

"Hvad vi får til aftensmad". 

"Går gerne på biblioteket, byture og ned på Café Kurt. Besøger også mine forældre og hygger mig i min lejlighed, hvor jeg f.eks. ser film"

Socialtilsynet vægter, at BV afholder et husmøde hver 3. uge, hvor det eks. er muligt at komme med menu- og aktivitetsforslag. Desuden bruges
møderne til at give informationer eller fx tale om samspillet mellem borgerne. Dette underbygges også af tilsendte referater fra husmøder. 

Socialtilsynet vægter, at det forsat gør sig gældende, at tilbuddet arbejder ud fra principperne i DHO (Den Habiliterende Organisation). Formålet er
at sikre en habiliterende tilgang til borgerne, baseret på en fælles systematik og et fælles sprog i relation til at arbejde habiliterende.  Forløbet er
opdelt i 4 faser, hvoraf sagsbehandler er ansvarlig for de tre første:

Fase 1 - Opfølgning af igangværende støtte
Fase 2 - Forberedelse
Fase 3 - Habiliteringsmøde og habiliteringsplan

Borgerens kontaktperson er ansvarlig for den sidste fase:

Fase 4 - Handlingsforløb

Det fremgår: "Efter habiliteringsplanen er klar, skal delmål og handlinger (indsatsplan) efter 4 uger være udarbejdet".

Socialtilsyn Midt har i bedømmelsen særligt lagt vægt på, at det fremgår, hvorledes borgeren skal inddrages: "Borger og kontaktpersoner beslutter
relevante faglige metoder og udformer SMARTE delmål - hvordan der skal arbejdes med målene fra habiliteringsplanen i praksis" og "Delmålene
udarbejdes så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Det angives hvornår der følges op på de enkelte delmål. Nogle delmål kan der være behov for
opfølgning på efter kort tid, andre delmål skal der måske arbejdes med over flere måneder".

Med henvisning til indikator 2a fremgår det, at såvel borgere som medarbejdere siger, at arbejdet omkring opstilling af mål og opfølgning herpå
sker i et samarbejde mellem borger og medarbejder, med afsæt i borgernes motivation og ønsker. Dette vægtes positivt i relation til, at borgere i
tilbuddet har indflydelse på beslutninger vedr. dem selv. 

Socialtilsynet vægter, at tilbuddets husorden er hensigtsmæssig og beskriver overordnede rammer for fællesskabet på BV. Fx "At vi passer på
huset og vores inventar og beplantning" og "Alle skal udvise hensyn til naboerne vedrørende risiko for al støjende adfærd". Det oplyses, at
husordenen er blevet til på et husmøde med borgerne. 

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Til grund for vurderingen er lagt, at borgerne i tilbuddet føler sig set, hørt og forstået samt de tilkendegiver at indsatsen tilgodeser deres
støttebehov, hvilket bidrager til at borgerne trives. Det indgår tillige i vurderingen, at borgene med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante
sundhedsydelser, således borgerne støttes i kontakten til sundhedssystemet og følges ved behov og ønske herom. Fx til tandlæge og læge.
Endvidere er det lagt til grund for vurderingen, at tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
modsvarer borgernes behov. I relation hertil vægtes det positivt, at tilbuddet har fokus på at holde sig opdateret i forhold til målgruppen og dennes
særligt behov gennem supervision og temadage, ligesom der er mulighed for at indhente yderligere ekstern viden og kompetencer ved behov.  
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne trives i tilbuddet. Fx fremgår det af Socialtilsynets spørgeskemaer, at 9 ud af 10 borgere
har svaret "ja" til spørgsmålet: "Er du tilfreds og kan du lide at bo på Bofællesskabet Vestergade?". Borgere har endvidere afgivet følgende
kommentarer:

- "Det er et dejlig sted". 

- "Der er nogle at snakke med". 

- "Personalet er gode til at samle mig op". 

- "Det er godt i Vestergade". 

Den sidste borger har sat kryds i "Ved ikke" og skrevet følgende kommentar: "Gider ikke svare". 

At borgerne trives på BV understøttes også i dialog med 3 borgere, der alle giver udtryk for at være rigtig glad for at bo i tilbuddet. En borger
fortæller bl.a., at efter borgeren er flyttet til BV, så oplever pgl. at have fået højere grad af frihed og bliver betragtet som en voksen selvstændig
person af personalet, hvilket ikke var tilfældet på tidligere bosted. Det oplyses, at det medvirker til at borgeren oplever at have mere energi og
ressourcer til at være social. Borgeren beskriver desuden, at det bidrager til vedkommendes trivsel, at der er lavet en klar individuel struktur for
borgeren.

Anden borger fremhæver, at pgl. trives i egen lejlighed, som borgeren viser frem for tilsynet, samt at vedkommende er rigtig glad for aktiviteterne
på Café Kurs, som pgl. ofte deltager i. Socialtilsynet vægter, at flere borgere angiver jf. spørgeskemaer, at de eksempelvis får hjælp til:  "Samtaler
om, hvordan jeg har det". 

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at 10 ud af to borgere i tilbuddet angiver jf. Socialtilsynets spørgeskemaer, at medarbejderne støtter
borgerne til at komme til relevante sundhedsydelser. Følgende eksempler herpå afgives bl.a. af borgerne: Bandagist, tandlæge, læge,
fysioterapeut/kiropraktor, diætist, fodterapeut, sygehus, zoneterapi. Dette understøttes også af medarbejdere, der oplyser, at det enten er dem
eller pårørende, som ledsager til fx læge, hvis en borger har behov herfor. 
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at medarbejdere oplyser, at der på det sundhedsfaglige område foretages afdækning med afsæt i de 12
sygeplejefaglige problemområder og med udgangspunkt i afdækningen tilrettelægges relevante indsatser. Medarbejdere forklarer, at de
dokumenterer i forhold til de sundhedsfaglige indsatser, der bliver iværksat. Videre oplyses det, at der er ansat 2 sygeplejesker i organisationen,
samt en social- og sundhedsassistent, der er sundhedsfaglig ressourceperson, som de kan trække på i arbejdet. Hvis der er behov for at tilegne sig
viden om konkrete forhold oplyses det, at der tillige er mulighed for at trække på eksempelvis seksualvejleder, demenskoordinator, psykiatrisk
sygeplejerske eller misbrugscenter, hvilket vægtlægges. Medarbejdere oplyser, at ledelsen er lydhør, hvis medarbejdere oplever, at de mangler
viden om noget specifikt. Det oplyses, at de løbende kommer på kurser og deltager i temadage. Desuden opnår de viden om målgruppen via
kontinuerlig supervision. Medarbejdere forklarer også, at de pårørende er gode til at vidensdele om borgernes særlige behov.

Medarbejdere fortæller omkring indsatsen ved konkret borger, at de går til mange løbende kontroller med borgeren, og de får bl.a. anvisninger af
fx hudlæge om behandling, som de følger i det daglige.

Det vægtes at medarbejdere oplyser vedrørende indsatsen med borgere, som kan have begyndende demens: "Vi tjekker også for demens efter 40
år – vi laver et Trindvold skema. Synsninger bliver erstattet af viden, og det gør det nemmere at gå til lægen og sige noget konkret". 

Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet tilbyder alle borgere årligt sundhedstjek. Medarbejdere fortæller endvidere, at de i høj
grad har en motiverende og vejledende rolle i forhold til fx kost, rygning og motion, og der er fokus på sund varieret kost i tilbuddet. Det oplyses,
at borgerne selvfølgelig har egne penge, hvorfor de kan købe fx sodavand og alkohol, som de har lyst til, men derfor kan personalet godt vejlede
en borger i forhold til mængder og snakke med borgerne herom.

Af dokumentationen fremgår det, at BV er knyttet til Skive Kommunes politik: 'Sammen om sundhed', hvori der blandt andet står:

"Sundhed betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Sundhed kan både handle om fysisk og mental sundhed, aktivitet, velvære, livsglæde
og meget mere. Skive Kommune sætter med denne sundhedspolitik fokus på trivsel og livskvalitet. Netop trivsel og livskvalitet har stor betydning
for både fysisk og mental sundhed".

"Der tages afsæt i den enkeltes sundhedsopfattelse og sammen arbejdes henimod en sundhedsmæssig forandring og forbedring. Med
udgangspunkt i den enkeltes hverdag vil den enkeltes behov og kompetencer bliver tilgodeset".

'Sammen om sundhed' bygger på fire udvalgte temaer:

1. Røgfri fremtid
2. Bevæg dig for livet
3. Go' mad til alle
4. På forkant

Socialtilsynet vægter positivt, at 10 ud af 10 borgere angiver via udleveret spørgeskemaer, at de oplever at få den hjælp og støtte, som de har
behov. Videre fremgår det, at borgerne tilkendegiver, at de fx får hjælp til følgende:

- "Samtaler om, hvordan jeg har det"

- "At motionere og spise sundt"

- "Følelser (Ensomhed, vrede, sorg)

- "Hjælper mig med at komme til læge, tandlæge". 

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejdere oplyser følgende omkring indsatsen for at understøtter borgernes mentale sundhed: "Vi
understøtter borgernes mentale sundhed via jeg-støttende samtaler og ved brug af KRAP tilgangen – alt det vi gør – anerkender fx at der er noget
der er svært og snakker med borgerne om det". 
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Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Bofællesskabet Vestergade via den pædagogiske indsats understøtter at magtanvendelser så vidt muligt undgås
gennem relevante forebyggende strategier. Fx via udarbejdelse af risikoprofiler, anvendelse af en konfliktnedtrappende tilgang, ved at være på
forkant, dialog og vejledning samt kravtilpasning. Der har ikke været foretaget magtanvendelser i tilbuddet, men det forventes at i tilfælde heraf, at
de nedskrevne procedure vil følges, samt at tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse. Det
vurderes, at tilbuddet i tilfælde af en magtanvendelse vil foretage opfølgning på episoden med henblik på drage læring og forbedring af indsatsen,
så lignende situationer bliver forebygget. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan tilføje til tilbuddets retningslinje, hvilken konkret og lokal praksis der er for forebyggelse af
magtanvendelser på BV. Ved tilsynet oplyses desuden, at der ikke er en ramme for kontinuerlig kompetenceudvikling i forhold til reglerne for
magtanvendelse, hvorfor Socialtilsynet anbefaler at en sådan indføres, så det til enhver tid sikres, at personalet har opdateret viden herom.
Desuden kan tilbuddet med fordel løbende drøfte gråzoner og tvivlstilfælde på magtanvendelsesområdet med afsæt i tilbuddets praksis. Det er
Socialtilsynets vurdering, at tilstrækkeligt kendskab til lovgivningen, og viden om hvad der er magt, er essentielt for at forebygge, at der
forekommer magtanvendelser.

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at den pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Medarbejdere oplyser,
at de ikke har magtanvendelser på BV, og Socialtilsynet har heller ikke modtaget indberetninger herom. Det oplyses, at der er et stort kendskab til
borgerne, og medarbejderne vurderer, at der reelt set kun en borger i tilbuddet, hvor det kunne være aktuelt, idet borgeren kan have en opfarende
adfærd, men det har ikke ført til situationer, hvor det har været nødvendigt at gøre brug af magt.

Af referat fra personalemøde den 25.08.22 fremgår det: 

"Der har ikke været nogle magtanvendelser siden sidste møde. Vi er opmærksomme på altid at være til stede i fælleshuset for at forebygge evt.
konflikter beboere imellem. Der er enighed om at personalet har et godt kendskab til beboerne og dette også er med til at nedsætte risikoen for
konflikter ml. personale og beboere samt beboerne imellem".

Medarbejdere oplyser, at de i indsatsen arbejder forebyggende og konfliktnedtrappende, eksempelvis: "Vi har ingen magtanvendelser – vi
konfliktnedtrapper – vi har fokus på ikke at køre en situation op". Videre forklares det, at medarbejdere går i dialog med borgerne, hvis der opstår
en uoverensstemmelse.  Medarbejder udtaler: "Vi snakker med borgerne, og vi kan også bede dem om at trække sig fra hinanden, hvis der er
behov for det" samt "Vi hjælper med at løse misforståelser, og borgerne har tryghed og tillid til, at vi kan hjælpe dem".

Medarbejder udtaler også: "Vi kravtilpasser, og reder misforståelser ud. Vi er på forkant og skærmer. Det er længe siden, der har været nogen
situationer". Vedr. den konkrete borger, som medarbejdere fortæller vil kunne have en opfarende adfærd, så oplyses det, at de er opmærksomme
på at være til stede i fælleslejligheden, når borgeren opholder sig der sammen med øvrige borgere, så de kan støtte borgerne i det sociale
fællesskab.

Vedrørende udarbejdelse af risikovurderinger fremgår følgende af dokument: "Retningslinjer for risikovurdering":

"Der findes to typer vurderinger, der begge udarbejdes gennem Nexus:

Risikoregistrering (Scores rød, gul og grøn)
Risikoprofil (Blå)"

Videre beskrives det heraf, at risikoregistrering er en her og nu risikovurdering, baseret på en konkret vurdering af en aktuel eller akut situation
eller f.eks. oplevelse af ændret adfærd. Når der er udarbejdet en risikoregistrering, så ses farvescoren (rød, gul eller grøn) markeret i højre side i
Nexus. 

Vedr. risikoprofil beskrives det: "Dette Skema anvendes ikke til en her og nu risiko, men til en mere generel vurdering af risiko relateret til den
enkelte borger. Skemaet anvendes f.eks. hvis en borger under bestemte omstændigheder vil udgøre en risiko eller man som medarbejder skal
være særlig opmærksom og forebygge at risikosituationer kan opstå gennem tilrettelæggelse af indsatsen mv".

Medarbejdere fortæller i overensstemmelse med ovenstående, at der i forhold til en borger i tilbuddet er udarbejdet risikoprofil, samt i de tilfælde,
der har været en situation, så er der foretaget score/risikoregistrering ud fra rød, gul og grøn. Det oplyses, at det er længe siden, at der har været
episoder, der har foranlediget dette. Afdelingsleder oplyser, at risikoprofilerne indeholder såvel beskrivelse af en borgers tegn på trivsel som
mistrivsel, samt pædagogiske handleanvisninger, som personalet følger.
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Indikator 6.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Siden sidste tilsyn har socialtilsynet ikke modtaget indberetninger af magtanvendelser fra Bofællesskabet Vestergade.

Socialtilsynet vægter, at tilbuddet har udarbejdet en retningslinje, der understøtter korrekt registrering og indberetning i tilfælde af en
magtanvendelse. Medarbejdere siger, at de ved hvor denne kan tilgås, hvilket de vil gøre såfremt det har været nødvendigt at gøre brug af magt. Af
dokument "Fælles tilgang og procedure for indberetninger af magtanvendelser" ses det, at denne både indeholder beskrivelse for registrering og
indberetning af akutte magtanvendelser samt forhåndsgodkendte magtanvendelser. 

Medarbejdere beskriver, at i tilfælde af en magtanvendelse, så er praksis at denne vil blive gennemgået på personalemøde med fokus på at
uddrage læring af episoden og med henblik på at forebygge lignende episoder fremover. Dette underbygges også af referat fra personalemøde, at
temaet magtanvendelser er fast punkt på møderne. Fx "Der har ikke været nogle magtanvendelser siden sidste møde. Vi er opmærksomme på
altid at være til stede i fælleshuset for at forebygge evt. konflikter beboere imellem. Der er enighed om at personalet har et godt kendskab til
beboerne og dette også er med til at nedsætte risikoen for konflikter ml. personale og beboere samt beboerne imellem". 

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 BV forebygger vold og overgreb således, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at det ikke forekommer i
tilbuddet. Der har ikke været episoder med vold og overgreb i tilbuddet. Personalet er opmærksom på at være på forkant og tage ting i opløbet
gennem dialog med borgerne i tilfælde af uoverensstemmelser. Videre sker det gennem et nært kendskab til den enkelte borger og dennes
reaktions- og handlemønstre, samt personalet arbejder med afsæt i en konfliktnedtrappende tilgang som medvirker til at forebygge at episoder
eskalerer. Socialtilsynet vurderer også, at den daglige overlevering i BV ved medarbejderskift, sparring såvel kollegialt som med afdelingsleder,
samt kontinuerlig supervision understøtter at vold og overgreb forebygges.

Tilbuddet har udarbejdet retningslinjer, som beskriver relevant information vedr. forebyggelse af vold og og håndtering af episoder med vold,
trusler og krænkende adfærd. Retningslinjerne er i deres udformning mest udarbejdet i forhold til medarbejderne, men på flere områder har det
en afsmitning i forhold til borgerne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan overveje, om der skal udarbejdes en retningslinje, der er
målrettet Bofællesskabet Vestergades lokale praksis og målgruppe. Fx ved at beskrive, hvilke konkrete tiltag tilbuddet gør sig, og hvilke særlige
risici ang. vold og overgreb tilbuddet skal være opmærksom på henset til den konkrete målgruppe. Endvidere ved eksempelvis at beskrive
tilbuddets praksis for ydre forebyggende initiativer, herunder fx struktur og rammer samt beskrive praksis for indre forebyggelse, herunder
hvordan tilbuddet arbejder med at styrke borgernes evne til at forstå og give udtryk for egne og andres grænser. 
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at den pædagogiske indsats på BV understøtter, at der ikke forekommer vold og overgreb i tilbuddet.

Medarbejdere oplyser, at der ikke har været tilfælde af episoder med vold og overgreb i tilbuddet. Med henvisning til indikator 6.a fremgår det, at
personalet arbejder med afsæt i en konfliktnedtrappende tilgang til borgerne samt gør brug af risikovurderinger og oplysningerne herom vægtes
også positivt i relation til forebyggelse af, at der forekommer vold i tilbuddet. 
Adspurgt vedr. håndtering af konflikter mellem borgere, udtaler medarbejder: "Vi tager det i opløbet. Det er ofte misforståelser – fx en snakker
vredt til en anden borger, så får vi en snak med borgeren. Vi tager dem lidt til side og spørger ind til det. Kan også tages op på et husmøde, hvis
noget er træls. Det kan være små drillerier, og vi taler med borgerne om, at man skal være tydelig om det, hvis man laver sjov. Vi er synlige og
tilgængelige for borgerne". Borgere oplyser også, at personalet støtter dem i tilfælde af uoverensstemmelser og misforståelser med andre borgere.
Dette ses også af Socialtilsynets spørgeskemaer, hvor 8 borgere har svaret "ja" til spørgsmålet: "Kan du få hjælp til at løse eventuelle konflikter med
andre borgere i tilbuddet?", mens de 2 sidste borgere ikke har besvaret dette spørgsmål. Dette underbygges også af eksempel fra borger, der
fortæller om en medbeboer, at det kan være svært af aflæse dennes ansigtsmimik, herunder om pgl. er glad eller sur. Det oplyses, at personalet
støtter borgerne og der er bl.a. foreslået et møde mellem dem. Borgere fortæller, at der generelt er få konflikter på BV og en god stemning blandt
borgerne. Dette understøttes også af medarbejdernes oplysninger, ligesom tilbuddet oplyser jf. tilsendt dokumentation, at der ikke forligger nogen
hændelser med vold, trusler og overgreb i tilbuddet. 

Socialtilsynet vægter, at BV har relevant fokus på borgernes færden i forhold til sociale medier. Det fremgår bl.a. af BVs 'Politik for brugen af
elektroniske medier, såsom facebook, twitter, med flere':

"Det er personalets opgave at vejlede borgerne på BV, så de ikke udstiller sin medborgere på facebook, twitter, med flere, hverken i tekst billede
eller kommunikation, uden der er givet samtykke herom. Det er personalets opgave at vejlede borgere i brug af sociale medier, således vi sikrer, at
borgerne ikke bliver udnyttet på datingsider, nethandel, med videre Det er personalets opgave at vejlede borgerne i brug af e-Boks, Netbank,
sundhed.dk, NemID, med videre".

Medarbejdere oplyser, at de oplever, at borgerne kommer til dem og spørger om hjælp, hvis noget er svært på de sociale medier, og hvor de
vejleder og giver råd.

Tilbuddet har desuden nedskrevne retningslinjer på området jf. dokumenterne "Politik vedrørende forebyggelse af vold" og "Vejledning til
forebyggelse og håndtering af vold, trusler og krænkende adfærd. 
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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.

Socialtilsynet vurderer, at Bofællesskabet Vestergade har en kompetent og ansvarlig ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt.
Det vurderes, at ledelsen er organiseret hensigtsmæssigt med én afdelingsleder understøttet af en kommunal forvaltning, der sikrer en forsvarlig
strategisk, faglig og økonomisk drift af tilbuddet. Siden sidst er der ansat ny afdelingsleder, der vurderes at besidde både relevante kompetencer i
forhold til at lede tilbuddet samt flerårig erfaring med målgruppen og ledelse. Årsagen til udskiftning på afdelingslederposten er, at tidligere leder
er gået på pension.

Socialtilsynet vurderer, at afdelingsleder besidder strategisk blik med en plan for, i hvilken retning tilbuddet skal udvikle sig, herunder relevant
fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere, så kompetenceniveauet sikres på kort og på lang sigt. Der konstateres dog behov for øget
opmærksomhed på tilbuddets resultatdokumentation, og afdelingsleder har i løbet af tilsynsprocessen sendt en kvalificeret plan, som skal sikre at
tilbuddets beskrevne praksis implementeres fuldt ud.  

Det vurderes, at den daglige drift varetages kompetent i form af, at borgerne generelt har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante
kompetencer i overensstemmelse med deres behov. Desuden at brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at
der udøves en systematisk pædagogisk indsats.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en kompetent ledelse.

Til grund for vurderingen er lagt, at der siden sidste tilsyn er ansat ny afdelingsleder, der besidder relevante kompetencer i forhold til at lede
tilbuddet samt flerårig erfaring med målgruppen og ledelse. Tilbuddet er derudover understøttet af den kommunale forvaltning i forhold til at sikre
en forsvarlig faglig og økonomisk drift. Afdelingslederen er tillige konstitueret som daglig leder af CBA-Skive frem til maj/april 2023. Når der sker
fastansættelse i stillingen forventes det, at afdelingslederen vil have en delt stilling, således pgl. både vil være afdelingsleder af Vestergade samt
stedfortræder i CBA-Skive.

I vurderingen indgår det endvidere, at medarbejderne modtager løbende ekstern supervision med udgangspunkt i tilbuddets faglig afsæt KRAP
samt at afdelingsleder besidder strategisk blik for den fortsatte udvikling af BV. Herunder er der relevant fokus på kompetenceudvikling af
medarbejdere, så kompetenceniveauet bibeholdes og udvikles. Det vurderes, at supervisionen er et grundlæggende læringsrum, som bidrager til
at dygtiggøre medarbejderne til arbejdet med borgernes forskellige udfordringer samt i tilrettelæggelsen af en kvalificeret indsats.

Det indgår også i vurderingen, at normeringen i tilbuddet vurderes at modsvare borgernes behov for støtte, og borgerne oplever medarbejderne
kompetente og tilgængelige ved behov. Med henvisning til kriterium 4 anbefaler Socialtilsynet imidlertid, at afdelingsleder er nysgerrig
undersøgende og følger op blandt personalet og borgerne ift. tilkendegivelser om, at der er borgere, som nogle gange påvirkes af, at medarbejdere
kan virke presset og have travlt. 
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Tilbuddet oplyser, at der er sket udskiftning på afdelingslederposten siden nygodkendelsen 2021. Den nye afdelingsleder oplyser herom:
"Udskiftningen på afdelingslederposten skete 1 januar i forbindelse med organisationsændringen fra Kraka til CBA-Skive. Ut blev her ansat som
afd. Leder af Vestergade og stedfortræder af CBA-Skive. 01.08.2022 gik tidligere centerleder på pension, hvor jeg blev konstitueret centerleder
frem til april/maj 2022".

Der er lagt vægt på, at der fremgår jf. afdelingsleders CV, at pgl. besidder relevant uddannelsesbaggrund og erfaring med såvel ledelse som
målgruppen. Afdelingsleder er uddannet pædagog med efteruddannelse i en række målgruppe- og metodespecifikke kurser. Fx KRAP og
neuropædagogisk uddannelse. Desuden har pgl. gennemført relevant lederuddannelse, fx "Kommunikation og ledelse" samt "Grundlæggende
lederuddannelse". Erfaringsmæssigt har vedkommende både relevant erfaring gennem ansættelse som pædagog samt flerårig ledelseserfaring. Fx
har pgl. været ansat som afdelingsleder/stedfortræder for botilbud og beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede og senest har pgl.
været stedfortræder i CBA-Skive med hovedvægt på den pædagogiske faglige ledelse. 

 

Afdelingsleder oplyser, at pgl. har fokus på dokumentation og faglighed i tilbuddet, hvilket vægtlægges. Det oplyses, at pgl. sætter krav til
medarbejdernes faglighed, hvilket fx også indebærer, at afdelingsleder kontrollerer og følger med i, hvorvidt der fx dokumenteres på mål, som det
er besluttet. Pgl. siger samtidig, at det også har budt på udfordringer, da medarbejderne har været vant til at være selvstyrende. Afdelingsleder
forklarer, at det også kan være positivt/godt, men det kræver i så fald, at aftaler og beslutninger følges. Det oplyses, at pgl. bl.a. har mødt
modstand ift. kravet om dokumentation. Afdelingsleder oplyser omkring den kommende periode og udvikling af BV: "Vi er ved at skabe et fælles
fagligt fundament - KRAP og neuro er på dagsorden. Alle medarbejdere skal have KRAP-uddannelse og alle skal have intro til neuropædagogik".
Afdelingsleder fortæller, med henblik på at understøtte implementeringen af KRAP, så er der lavet en plan for, at der tages en borger op på hvert p-
møde, hvor drøftelsen skal tage afsæt i KRAP, ligesom medarbejdere modtager fast KRAP supervision af Psykologcenteret. Jf. tilsendt dokument
"Kompetenceplan 2021-2022" fremgår det også, at afdelingsleder har strategisk blik for at sikre at kompetenceniveauet bibeholdes og udvikles,
hvilket vægtes positivt. Fx ses det heraf, at der i høj grad vil være fokus på dokumentationspraksis samt der er medarbejdere, som skal
opkvalificeres i KRAP, neuro og motiverende samtaler. Med henvisning til kriterium 3 fremgår desuden, at afdelingsleder i forbindelse med tilsynet
har tilsendt en handleplan med tiltag, der skal sikre systematisk dokumentation og opfølgning på mål til brug for løbende læring og forbedring af
indsatsen. 

Afdelingsleder siger, at vedkommende får viden om medarbejdernes faglighed og praksis gennem deltagelse på p-møder, ved at læse
dagbog/journal samt via telefonkontakt. Jf oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at der er afsat i gennemsnit 7 timer til opgaven som
afdelingsleder i tilbuddet. Det vægtes at medarbejdere, som Socialtilsynet er i dialog med, udtrykker tilfredshed med afdelingsleder, som de
vurderer er tilgængelig ved behov.

Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet gør brug af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og
medarbejdere. 

Afdelingsleder oplyser, at medarbejdere modtager fast ekstern supervision 3 gange årligt fra Psykologcenteret i Viborg. Det oplyses, at
supervisionen har afsæt i metoden KRAP, hvilket understøtter sammenhæng i indsatsen samt implementering og brugen af KRAP.

Medarbejdere og afdelingsleder fortæller endvidere, at de løbende indhenter viden og benytter ekstern faglig sparring. Afdelingsleder nævner bl.a.
sparring med Epilepsihospitalet Filadelfia,  neurologisk klinik/afdeling i Viborg, hjemmeplejen, seksualvejleder, demenskoordinator, sygeplejersker
og konsulenter.

Afdelingsleder oplyser, at vedkommende benytter sig af sparring med lederkollegaer fra sammenlignelige tilbud i Skive Kommune. Det oplyses, at
der er ledermøde hver uge, hvor hver anden uge er med deltagelse af socialchefen. Afdelingsleder oplyser, at der ikke er fastlagt kontinuerlig
ekstern supervision, men der er  mulighed for at søge om supervision i forhold til specifikke problemstillinger, hvis der opstår et behov. Videre
oplyser afdelingsleder, at de tidligere har gjort brug af en coach ad hoc, men pgl. vurderer ikke, at der er behov for et fast rul på supervision.
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. 

Til grund for vurderingen er lagt:

- At borgerne har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer i overensstemmelse med deres behov. Medarbejderdækningen i
tilbuddet er lav, men målgruppen i tilbuddet vurderes at være selvhjulpne med relativt lavt støttebehov, hvorfor dækningen vurderes at modsvare
borgernes behov. Borgere i tilbuddet oplyser, at de selv vurderer, at de får den hjælp og støtte, som de har behov for, samt at de kan få fat på en
medarbejder, hvis de har behov for hjælp.

- Brugen af tilkaldevikarer er meget lav, og den er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at der udøves en systematisk pædagogisk indsats.

- Sygefraværet er ikke på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser

- Personalegennemstrømningen er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Den forhøjet personalegennemstrømning skyldes, at
tilbuddet har få ansatte, hvorfor blot en enkelt udskiftning i personale er udslagsgivende i forhold til udregning af personalegennemstrømning.
Socialtilsynet vurderer således ikke, at det har betydning for kvaliteten af den indsats der ydes, herunder i forhold til tilrettelæggelsen af en
kvalificeret indsats samt borgernes trivsel og udvikling.  

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet har lagt vægt på i bedømmelsen, at medarbejdere oplyser, at målgruppen på BV på mange måder er selvhjulpne, hvorfor de har
behov for guidning, støtte og struktur af personalet, hvilket de giver borgerne. Medarbejder udtaler: "Vi lægger skinnerne ud - de er meget
selvhjulpne". Det forklares, at BV dermed heller ikke det rette sted i tilfælde af et stort støttebehov, da det ikke er foreneligt med en relativ lav
personaledækning, ligesom der ikke er nattevagt i tilbuddet. Det vægtes, at borgere oplyser såvel i dialog som jf. tilsendte spørgeskemaer, at de
selv vurderer, at de får den hjælp og støtte. som de har behov for. Desuden angiver alle 10 borgere, at de kan få fat på en medarbejder, hvis de har
behov for hjælp og støtte. Borgere giver udtryk for, at medarbejderne kan hjælpe dem med det, de har behov for. Fx får borgere hjælp til overblik
og struktur, støttes til at komme på arbejde, hjælp til konfliktløsning, hjælp til at komme til læge/tandlæge, samtaler om trivsel, støtte ift. personlig
hygiejne og rengøring/oprydning.

Jf. Tilbudsportalens oplysninger fremgår det, at der, foruden afdelingsleder er ansat 4 medarbejdere inden for socialpædagogisk arbejde og
omsorg/Social- og sundhedsarbejde - assistenter med i alt 133 timer pr. uge. Borgerrettede timer pr. plads om ugen angives til 7,9, hvilket svarer
til ca. 1.1 time i døgnet. 

Medarbejdere oplyser, at de er blevet opnormeret om morgenen, så der er 2 medarbejdere på vagt - 1 medarbejder til kl. 12.00 og 1 medarbejder
til kl. 14.15. kl. 14.00 møder der 1 aftenvagt ind. Opnormeringen om morgenen skyldes ifølge medarbejdere, at der er kommet flere opgaver, der
skal løses. Bl.a. som følge af konkret borgers støttebehov, der er steget samt at alle lejligheder nu er belagt. Medarbejdere  oplyser, at de vurderer,
at der generelt er tilstrækkelige ressourcer til de opgaver, der skal løses

Afdelingsleder oplyser, at der kun i lav grad gøres brug af vikarer i tilbuddet og anvendelse heraf sker som udgangspunkt kun i forbindelse med
ferier, sygdom eller ved faste medarbejderes kompetenceudvikling. Det underbygges også af medarbejdere.

Det vægtes, at BV har en klar procedure for introduktion af nye medarbejdere, som omhandler såvel organisatoriske forhold, politikker og
procedure samt introduktion til lokale forhold og den aktuelle borgergruppe i tilbuddet. Tilbuddet oplyser desuden at oplæring sker via følgevagter
og sidemandsoplæring. 

For beskrivelse og uddybning af medarbejdernes kompetenceniveau henvises til indikator 10a, men der er lagt vægt på i bedømmelsen, at den
samlede medarbejdergruppe generelt besidder relevante kompetencer, viden og erfaring med tilbuddets målgruppe og anvendte tilgange og
metoder, ligesom størstedelen er i besiddelse af en relevant socialfaglig grunduddannelse. 
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Det indgår i bedømmelsen, at det fremgår jf. tilsendt borgeroversigt, at der i perioden siden nygodkendelsen er fratrådt 1 medarbejdere i
november 2021 og ansat 1 medarbejder i december 2021. Jf. Årsregnskabet 2021 angives personalegennemstrømningen til 25,3 %. 

Socialtilsynet vægter særligt, at personalegennemstrømningen er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 
Personalegennemstrømningen skal dog ses i sammenhæng med at tilbuddet har få ansatte, hvorfor blot en enkelt udskiftning i personale er
udslagsgivende i forhold til udregning af gennemstrømningen.

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Det indgår i bedømmelsen, at der i perioden januar - august 2022 har været et samlet sygefravær på 233 timer svarende svarende til 5,28 %. 

Af årsregnskabet for 2021 angives desuden at sygefravær i dage pr. medarbejder har været på 5,7 dage. 

Socialtilsynet vægter i bedømmelsen, at sygefraværet blandt medarbejdere ikke er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

Indikator 9.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.d
Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at det fremgår jf. tilsendt dokumentation, at vikarforbruget for timelønnede vikarer i perioden
oktober - december 2021 har været på 359,50 timer og i perioden januar - august har det været på 342,20 timer. Afdelingsleder oplyser ved
tilsynsbesøget, at tilbuddet derudover har medarbejdere, der ansat i en tidsafgrænset ansættelse med et fast ugentligt timetal. Fx 25 timer. 
Afdelingsleder og medarbejdere oplyser, at de anvender meget få tilkaldevikarer i det daglige og vikarer benyttes primært i ferieperioder, nogle
gange ved sygdom og ved kompetenceudvikling af faste medarbejdere. Medarbejderne og afdelingsleder oplyser dog også, at ved sygdom dækker
de faste medarbejdere ofte ind for hinanden, hvis det er muligt. Det oplyses endvidere, at de benytter sig af 2-3 vikarer som har godt kendskab til
huset og tilbuddets borgere.

Medarbejdere oplyser, at overlevering af relevant information og vidensdeling generelt fra fx personalemøder sker bl.a. ved, at vikarer deltager i
overlap, hvor arbejdet tilrettelægges samt de læser dagbogsnotater, hvor der skrives i de enkelte borgers journaler, når de er blevet gennemgået
på personalemøde, herunder også når der sker justeringer i indsatsen. Af personaleoversigten fremgår desuden, at der afholdes vikarmøder. Dette
understøttes også af dokument: "Velkommen til vikarmøde CBA-Skive". Heraf beskrives bl.a. at relevante forhold gennemgås med vikarerne, fx
"Etik og kultur", "Den habiliterende organisation" og "Sundhedsfaglige opgaver"

Medarbejdere fortæller, at vikarer indgår som udgangspunkt på lige fod med de faste medarbejdere og varetager både praktiske opgaver, opgaver
ved de enkelte borgere og samtaler med borgere. Det oplyses dog, at de ikke varetager det pædagogiske udviklingsarbejde i form at opstilling af
mål og opfølgning. 

Det vægtes i bedømmelsen, at 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. 
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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 den samlede personalegruppe har relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer i forhold til tilbuddets
målsætning, målgruppe samt borgernes aktuelle behov. Desuden er det  vurderingen, at medarbejderne overvejende har de nødvendige
kompetencer for at omsætte og praktisere tilbuddets anvendte tilgange og metoder i en daglig praksis således det understøtter borgerne trivsel og
udvikling. Tilbuddet forventer, at medarbejdergruppen skal modtage opkvalificering i neuropædagogik, hvorefter den igen vil komme til at stå
anført på Tilbudsportalen, idet det konstateres, at medarbejdere ikke har kompetencer hertil for nuværende.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne på BV generelt møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger. Det vurderes
tillige, at tilbuddet har fokus på løbende at foretage kompetenceudvikling af medarbejdere således, at de nødvendige kompetencer sikres både på
kort og lang sig. Medarbejdere får desuden tilført viden via fast ekstern supervision, ligesom ekstern sparring og viden indhentes ved behov. 

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
Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og generelt ift. tilbuddets
anvendte tilgange og metoder.

Det vægtes i vurderingen, at medarbejdergruppen samlet set har relevante uddannelsesbaggrunde, flere års erfaring med målgruppen samt at
medarbejderne besidder relevante relationelle og personlige kompetencer. Videre indgår det i vurderingen, at tilbuddet har øje for, at de
nødvendige kompetencer tilvejebringes på såvel kort som lang sigt, herunder bl.a. gennem udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan.
Medarbejdernes viden holdes løbende ajour, og tilbuddet er opsøgende ift. at sikre, at der er den fornødne viden til at imødekomme borgernes
behov. Dette bl.a. via ekstern supervision, undervisning og temadage samt ved at indhente sparring og viden såvel internt som eksternt ved
behov. 
Vedrørende anvendte tilgange og metoder i tilbuddet vægtes det i vurderingen, at medarbejdere generelt besidder opdateret viden og
kompetencer til at kunne praktisere disse til gavn for målgruppen. Det gør sig dog ikke gældende vedr. neuropædagogik, og tilbuddet har som
følge heraf fjernet denne metode og tilgang på Tilbudsportalen i løbet af tilsynsprocessen. Tilbuddet forventer, at medarbejdergruppen skal
modtage opkvalificering i neuropædagogik, hvorefter den igen vil komme til at stå anført på Tilbudsportalen. 
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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
Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at det fremgår af tilsendt personaleoversigt, at der er ansat 4 faste medarbejdere, der alle er i
besiddelse af en relevant socialfaglig grunduddannelse, hvoraf 1 er uddannet socialrådgiver, 2 er udannet pædagog og 1 er uddannet pædagogisk
assistent. Medarbejdere ses desuden at have flere års erfaring med målgruppen, og har været ansat siden 2007, 2016 og 2021. 

Desuden oplyses det, at tilbuddet gør brug af et fast vikarkorps på 4 personer, hvoraf 1 er uddannet pædagog mens øvrige er
omsorgsmedhjælpere. 1 af tilbuddets vikarer angives endvidere som "Fast vikar uden grundplan", hvorfor pgl. har fast 25 timer ugentligt i en
tidafgrænset periode. 

Socialtilsynet vægter, at medarbejdere i dialog med tilsynet demonstrerer viden om målgruppen og dennes særlige behov. Medarbejdernes
oplyser bl.a., er borgere med udviklingshæmning som primære diagnose/udfordring, men at borgerne derudover har forskelligartede
tillægsudfordringer, der optræder i kombination med udviklingshæmningen, og deraf har de også et individuelt støttebehov. Fx Epilepsi og fysisk
handicaps. Medarbejder udtaler: "Borgerne er meget forskellig - de har brug for en individuel tilgang". 
Ved tilsynsbesøget redegøre medarbejdere for de enkelte borgere i tilbuddet, og hvordan deres individuelle behov for støtte viser sig i dagligdagen.
Det oplyses at kendetegnende for målgruppen og borgere på BV er, at de er relativt selvhjulpne, og kan klare mange ting selvstændigt, men at de
har behov for, at personalet hjælper med at lægge skinner ud, guider, støtter og skaber en struktur i dagligdagen. Videre oplyses det, at borgere i
tilbuddet som oftest selv er i stand til at komme til personalet og bede om hjælp. Fx hvis de har behov for hjælp til at tage kontakt til en læge eller
andre myndigheder. Modsat forklarer medarbejdere også, at borgere dermed kan være på grænsen af tilbuddets målgruppe, hvis deres
støttebehov er for markant. Fx hvis de har behov for støtte i nattetimerne, idet tilbuddet ikke er døgndækket. 

Med henvisning til indikator 3a tillægges det vægt i bedømmelsen, at medarbejdere generelt har opdateret viden og indsigt vedr. tilbuddets
anvendte tilgange og metoder, herunder hvordan disse anvendes i praksis til gavn for borgerne. Det vægtes også, at medarbejdere oplyser, at alle
medarbejdere har modtaget undervisning og introduktion til KRAP ligesom flere har været uddannelse i metoden. Medarbejdere opdateres
desuden løbende i metoden gennem kontinuerlig ekstern KRAP supervision, der foretages af Psykologcenteret. Medarbejdere fremhæver, at
supervisionen bidrager til kompetenceudvikling og understøtter brugen af KRAP i indsatsen. 

Socialtilsynet vægter imidlertid særligt, og det trækker ned i bedømmelsen, at medarbejdere ikke besidder tilstrækkelig viden vedrørende
neuropædagogik. For uddybning henvises førnævnte indikator. Tilbuddet har i løbet af tilsynsprocessen fjernet neuropædagogik som tilgang og
metode på Tilbudsportalen. 
Afdelingsleder oplyser, at alle medarbejdere skal have introduktion til neuropædagogik. Det forklares, at hensigten er, at neuropædagogik skal
være en forståelsesramme og tilgang i arbejdet, hvor medarbejdere har grundlæggende viden om hjernen. Dette så der arbejdes bevidst ud fra
borgernes udviklingsalder, og hvor der tages højde for eventuelle skader i hjernen.

Der er lagt vægt på at det fremgår af tilsendt dokumentation, at nyansatte sikres introduktion jf. dokument "Introduktion af nye medarbejdere -
CBA". Heraf ses en klar procedure for introduktion af nye medarbejdere, som omhandler såvel organisatoriske forhold, politikker og procedure
samt introduktion til lokale forhold og den aktuelle borgergruppe i tilbuddet. Tilbuddet oplyser desuden at oplæring sker via følgevagter og
sidemandsoplæring. 

Socialtilsynet vægter også, jf. tilsendt kompetenceplan, at tilbuddet har fokus på at sikre opkvalificering af medarbejdere. Af
kompetenceudviklingsplanen fremgår bl.a. at følgende aktiviteter er gennemført eller vil gennemføres i 2022:

"KRAP Intro x 1

Neuro Intro x1

Medicinkursus x2 – Bruch up x 2

Førstehjælp x4

Motiverende samtale x1

Temadag d. 10. februar – RELATIONER, MENNESKELIG GRUNDVILKÅR OG MOTIVATION x4

Temadag d. 21. september KRAP med FOKUS PÅ DOKUMENTATION x4

Supervision 2022: 1 x pårørendesamarbejde - 2 x borgersupervision KRAP kognitiv sagsformulering – handling x4

Personalemøde august: Struktur på dokumentation for mål x4

November fælles Temadag CBA-Skive tema SKRIFTLIGHED OG DOKUMENTATION. X4".

Socialtilsynet bemærker dog, at det fremgår af årsregnskabet for 2021, at tilbuddet har brugt 0 kr. til kompetenceudvikling i 2021, mens tilbuddet
havde budgetteret med 9.371 kr. pr. medarbejder. BV blev nygodkendt i oktober 2021. Tilbuddet har imidlertid sendt dokumentation for at
medarbejdere har gennemført kursusaktiviteter i bl.a. november og december 2021. I 2022 har tilbuddet afsat 10.238 kr. pr. medarbejder til
kompetenceudvikling. 
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Vedrørende løbende opkvalificering i reglerne for magtanvendelse oplyser medarbejdere, at det er noget tid siden, at de sidst har modtaget
opdatering i reglerne, men at de har "Magtanvendelser" på som fast punkt på personalemøder. Det oplyses, at de ikke gør brug af magtanvendelse,
og at det som udgangspunkt ikke er nødvendigt henset til borgerne i tilbuddet. 

Afdelingsleder oplyser, at der ikke er en fast ramme for kontinuerlig opdatering i reglerne, men at jurist i kommunen gav en brush-up for 2-3 år
siden.  Jf. tilsendt dokumentation fremgår beskrivelse af indholdet undervisningsoplægget på magtanvendelsesområdet. Fx indeholder det oprids
af reglerne, målgruppen for magtanvendelser, registrering og indberetning. 

Afdelingsleder tilkendegiver, at vedkommende vil sørge for, at der bliver lavet en ramme for at medarbejdere løbende modtager undervisning i
forhold til magtanvendelsesområdet.

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
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne i deres måde at beskrive deres tilgang til og samspil med borgerne fremstår med relevante
kompetencer i form af et solidt kendskab til og forståelse for målgruppens udfordringer og behov, samt hvilke individuelle tilgange og metoder
dette kalder på. Det er ligeledes dette socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget. Fx under socialtilsynets samtale med en borger, hvor en
medarbejder deltog i samtalen. Det observeres, at medarbejderen støtter borgeren gennem samtalen ved at tilbyde hjælp til at forklare konkrete
forhold. Ligeledes henvender borgeren sig til medarbejderen og spørger til hjælp til at sætte ord på det, som borgeren ønsker at sige til tilsynet.
Det observeres at borgeren fremstår fremstår sensitiv over for lyd og pludselige forandringer, fx at det ringer på døren, og i disse situationer
hjælper medarbejderen med at berolige borgeren, så vedkommende falder til ro igen. Borgeren oplyser også, at personalet hjælper pgl. med at
skabe overblik og struktur over sin hverdag.

Under observation i tilbuddet opleves en omsorgsfuld og anerkendende tilgang til borgerne. Medarbejderne synes at have et godt kendskab til
borgerne, og borgerne virker afslappede og trygge i relationen, hvilket vægtlægges. 

Socialtilsynet vægtlægger også, at borgere i tilbuddet udtrykker overfor socialtilsynet at de får den støtte de har behov for samt at de er meget glad
for at bo i tilbuddet. En borger skriver også jf. spørgeskemaerne, at personalet er gode til at hjælpe pgl. med sin søvnapnømaske. 
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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.

Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer både ude og inde understøtter borgernes trivsel, udvikling og imødekommer deres særlige
behov. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at borgerne trives med de fysiske rammer. Tilbuddets borgere har egne lejligheder, som de kan indrette
efter egne ønsker og behov og bl.a. udlevelse de interesser og hobbyer, som de har. Fx gaming og kreative aktiviteter.

Tilbuddets centrale placering understøtter desuden muligheden for at træne, udvikle og vedligeholde borgernes færdigheder med henblik på at
leve en så selvstændig tilværelse som muligt med egen trivsel for øje, men samtidig have muligheden for at kunne søge social interaktion i et
fællesskab. Borgerne har mulighed for fællesskab med BVs øvrige borgere såvel i egne lejligheder som i fælleslejligheden, men også med gæster
udefra. Borgerne vil samtidig have mulighed for at trække sig privat og ugenert i egen lejlighed.

Socialtilsynet vurderer også, at BV er indrettet under hensyntagen til borgernes udfordringer og behov. Det er således være muligt at færdes som
bevægelseshæmmet blandt andet qua elevator.

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
Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på tilbuddet understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det indgår i vurderingen, tilbuddets
rammer blandt andet er overskuelige og er placeret centralt, således borgerne på egen hånd kan frekventere byens tilbud og indgå i det omgivende
samfund. I gåafstand fra tilbuddet er der fritidstilbud, handel, kultur og offentlig transport. Den centrale placering understøtter desuden
muligheden for at træne, udvikle og vedligeholde borgernes færdigheder med henblik på at leve en så selvstændig tilværelse som muligt med egen
trivsel for øje, men samtidig have muligheden for at kunne søge social interaktion i et fællesskab.
Ved vurderingen er desuden lagt vægt på, at de fysiske rammer tilgodeser borgernes behov for både at kunne trække sig tilbage privat og
uforstyrret i egen lejlighed, men også deltage i et fællesskab med øvrige borgere i tilbuddets fælleslejlighed på 2. sal, ligesom borgerne har
mulighed for at besøge hinanden. Fælleslejlighed er bl.a. indrettet med køkken og spisepladser.  

Selvom BV ikke decideret har udenomsarealer og faciliteter, vurderer Socialtilsynet, at BVs fællesterrasse udfor fælleslejligheden på 2. sal giver
borgerne mulighed for fællesskab, hygge og andet socialt samvær udendørs. Det kan ligeledes ske på svalegangen ud for borgernes lejlighed, hvor
der er være mulighed for at placere et par stole og et mindre cafébord.

Socialtilsynet vægter endeligt i vurderingen, at det understøtter borgernes trivsel i de fysiske rammer, at borgerne frit kan indrette egen lejlighed
efter ønsker og behov, hvilket giver mulighed for et personligt præg samt udlevelse af de interesser og hobbyer, som borgerne har. Fx gaming og
kreative aktiviteter.
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Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Socialtilsynet vægtlægger, at 3 borgere, som tilsynet taler med oplyser, at de er meget glad for deres lejlighed, som de trives i og betragter som
deres eget hjem. Desuden oplyses det, at de er glade for at kunne komme i fælleslejligheden, hvor de kommer og spiser og møder de andre
borgere i tilbuddet. 

Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at BV tilbyder velindrettede, lyse 2 værelses lejligheder. Lejlighederne varierer i størrelse og
udformning, men består af et soveværelse og et køkken/alrum. Alle lejligheder har faciliteter for madlavning i form af kogeplade og ovn. 
Herudover indeholder lejlighederne bad/toilet, hvor der er mulighed for opsætning af egen vaskemaskine og tørretumbler. For de borgere, der
ikke ønsker dette, så er der mulighed for at benytte vaskefaciliteter i fælleslejligheden. 

Det vægtes, at det understøtter borgernes trivsel i de fysiske rammer, at borgerne frit kan indrette egen lejlighed efter ønsker og behov, hvilket
giver mulighed for et personligt præg samt udlevelse af de interesser og hobbyer, som borgerne har. Fx gaming og kreative aktiviteter. Uden for
borgernes lejligheder, enten i gården i stueplan eller på svalegangen på 1. og 2. sal er der mulighed for at have et par stole og et mindre cafébord
stående, hvilket flere borgere har. 

Socialtilsynet vægter også, at det understøtter borgernes trivsel, at BV har en central placering i Skive, hvilket gør, at borgerne deltager i sociale
aktiviteter jf. medarbejdernes og borgernes oplysninger. Fx Café Kurt.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
BV er beliggende i centrum af Skive og er fordelt på 3 etager (stuen, 1. og 2. sal). Adgang mellem etager kan ske via trapper eller elevator og
overdækket svalegang. Tilbuddet består af 10 lejligheder til borgere samt en fælleslejlighed. Udendørs har tilbuddet en tilhørende baggård med 3
parkeringspladser, mindre overdækket cykelskur og et lille fælles redskabsrum. 

Socialtilsynet vægter, at den bynære placering understøtter borgernes behov for at kunne tage del i sociale aktiviteter i det omgivende samfund,
ligesom det understøtter borgernes mulighed for at leve et selvstændigt liv, hvilket er karakteristisk for målgruppen jf. medarbejdernes
oplysninger. Tilbuddets borgere tilbuddets har således gåafstand til eksempelvis indkøb, offentlig transport og kulturliv. Socialtilsynet har i
bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet understøtter borgernes særlige behov ved at være handicapvenlig. Lejlighederne er således med niveaufri
overgange og vasken i badeværelset er med hæve/sænke funktion samt tilbuddet er indrettet med elevator. 
Videre vægtes det, at de fysiske rammer giver borgerne mulighed for at kunne trække sig privat og ugenert i egen lejlighed, men også vil have
mulighed for tage del i sociale fællesskaber, dels i fælleslejligheden dels ved besøg hos hinanden. Medarbejderne oplyser, at de fysiske rammer i
fællesarealerne tilgodeser borgernes behov, ved at der er mulighed for at møde andre borgere og medarbejdere, deltage i fællesspisning samt at
der er vaskemaskine til rådighed.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet har lagt vægt på, at borgerne fortæller, at de selv indretter deres egne boliger ud fra borgernes ønsker og behov evt. med støtte fra
personale eller pårørende. Medarbejdere oplyser, at lejlighederne er borgernes egne, og de kan indrette disse, som de ønsker det. Ved besigtigelse
af borgernes lejligheder observeres det, at lejlighederne er indrettet individuelt og med et personligt præg. Ligeledes observeres det, at
fællesarealerne er indrettet, så det afspejler, at det er borgernes hjem med afsæt i målgruppens behov, herunder med fælleslejlighed med køkken
og med flere spisepladser, hvor borgerne i bofællesskabet har mulighed for at mødes til spisning og andre sociale aktiviteter. 
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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 borgere, hvis budgetterne efterleves.

 

Vurderingen er baseret på, at der sammenhæng i budgetterne mellem taksten og den forventede socialfaglige kvalitet og budgetterne er
gennemsigtigt og bæredygtigt.

 

Den indberettede årsrapport for 2021 er behæftet med fejl, da der ikke er indberettet et realiseret forbrug på kompetenceudvikling. Dette
indebærer at tilsynet vurderer, at der er manglende gennemsigtighed i årsrapporten.

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2022 og den indberettede årsrapport på Tilbudsportalen for 2021.

 

Begrundelser

Økonomisk bæredygtighed

Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:

Tilbuddets økonomiske kompetencer vurderes betryggende.
At tilbuddet er en integreret del af Skive Kommune. Hvilket betyder, at risikoen for en akut nedlukning af økonomiske årsager anses for
usandsynligt.
Budgettet for 2022 viser et underskud på ca. 25 % Der modregnes i overførte overskud fra tidligere år.

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

Vi vurderer, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet af 2 grunde:

Den økonomiske ramme i budgettet giver grundlag for den fornødne kvalitet i tilbuddet.
Forholdet mellem forventet omsætning og forventede omkostninger er rimeligt.

 

Modsat rettet gælder:

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 gennemsigtighed understøttes af 3 væsentlige forhold i budgettet:

Det hænger sammen med tilbuddets øvrige indberetninger på Tilbudsportalen.
Det afspejler tilbuddets oplysninger i forbindelse med godkendelsen.
Der er indlagt en central pulje til bl.a. uddannelse som afholdes centralt i Skive Kommune.

 

Modsat rettet gælder ved årsrapporten for 2021:

Tilsynet konstaterer, at der er sket en fejlindretning på kompetenceudvikling.

 

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddet budget for 2022 viser:

En omsætning på ca. 2,5 mio. kr. ud fra en forventet belægning på 100 %.
En ledelse ansat på deltid i tilbuddet, og når lønnen omregnes til fuld tid, giver det en årsløn over 1 mio. kr.
Et underskud på 608 t.kr.
At 58,7 % af omkostningerne anvendes på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter.
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Tilbuddets regnskab for 2021 viser:

En omsætning på 91,2 % af omsætningen i budgettet.
Personaleomkostningerne blev 4,9 % højere end forventet i budgettet.
At der ikke er afholdt udgifter til kompetenceudvikling.

Et faktisk underskud på 9,0 % af omsætningen, svarende til 198 t.kr.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsyn Midt vurderer, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem omsætning og omkostninger i budgettet til at danne grundlag for en
bæredygtig økonomi.

Vi vurderer, at tilbuddet vil være i stand til at understøtte kriteriet om en bæredygtig økonomi i tilstrækkelig grad.

Budgettet for 2022 er derfor godkendt af tilsynet.

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
Budgettets økonomiske ramme vurderes tilfredsstillende set i forhold til tilbuddets målgruppe og takst.

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.

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 budgetindberetning er gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om Socialtilsyn lægger op til.

Ved vurderingen har tilsynet lagt vægt på 4 forhold

Tilbuddets budget og regnskab er aflagt i overensstemmelse med lov om Socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser.
Budgettet er retvisende og realistisk og i overensstemmelse med indretninger til rammeaftalen.
Budgettet hænger sammen med oplysningerne på Tilbudsportalen og tilbuddets øvrige oplysninger i forbindelse med godkendelsen.
Tilbuddets økonomiindberetninger har ikke givet anledning til bemærkninger udover de i konklusionen anførte.

Modsat rettet finder Socialtilsynet, at fejlindberetningen i årsrapporten er af en sådan karakter, at vi kan komme i tvivl om de øvrige indberetninger
er korrekte. Specielt om det indberettede underskud er det realiserede resultat, som er registreret i Skive Kommunes økonomisystem. Men tilsynet
får udelukkende årsrapporten til orientering, så der foretages i forbindelse med gennemgangen af årsrapporten ikke yderligere.
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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.
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Spindelvæv
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