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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet
set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor
der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en
eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn CBA - Skive Botilbuddet Nattergalevej

Hovedadresse Nattergalevej 3
7800 Skive

Kontaktoplysninger Tlf.: 99157430
E-mail: lisa@skivekommune.dk
Hjemmeside:

Tilbudsleder Lisbet Munch

CVR-nr. 29189579

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 34

Målgrupper Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Lonnie Børsting
Susanne Ajstrup Pedersen

Tilsynsbesøg 03-08-2022 09:00, Anmeldt, Midlertidig bolig Nattergalevej
03-08-2022 09:00, Anmeldt, CBA - Skive Botilbuddet Nattergalevej

Afdeling   Målgrupper
Pladser i alt 
 Afdelinger  

CBA - Skive Botilbuddet
Nattergalevej

Udviklingshæmning 34 Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL §
105 stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Midt vurderer, at CBA - Skive Boenheden Nattergalevej efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Boenheden Nattergalevej er godkendt til at modtage borgere i alderen fra 18 - 85 år med udviklingshæmning og tillægsdiagnoser i form af
autismespektrumforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, demens samt bevægelseshandicaps. CBS - Skive Boenheden Nattergalevej er godkendt med
34 pladser jf. almenboliglovens § 105, stk. 2. 

Socialtilsynet vurderer:

- at CBA Boenheden Nattergalevej med den indsats der finder sted understøtter, at borgerne er i dagtilbud, i det omfang målgruppens udfordringer
tillader det.

- at tilbuddet understøtter, at borgerne indgår i sociale relationer og lever et så selvstændigt liv, som muligt, i overensstemmelse med egne ønsker
og behov.

- at tilbuddet tager afsæt i faglige tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen, og som bidrager til den enkelte borgers udvikling. Ligeledes
at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og opnår positive resultater.

- at borgerne har medbestemmelse og indflydelse der bidrager til borgernes trivsel i tilbuddet og at medarbejderne arbejder ud fra en pædagogisk
praksis, der forebygger akutte magtanvendelser og vold og overgreb. Der er dog endnu ikke en permanent løsning i forhold til tilbuddets forvaltning
af borgernes økonomi. 

- at ledelsen, når man ser bort fra ovenstående, i øvrigt er i besiddelse af de nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetencer, og at de
fastansatte medarbejdere har fagrelevant uddannelse, viden om og erfaring med målgruppen. 

- at sygefravær, vikarforbrug og personaleomsætning ligger på et niveau, hvor borgerne i vid udstrækning mødes af kendt personale, der yder den
fornødne støtte og omsorg, dette gælder også for de ikkefastansatte medarbejdere. 

- at omgivelser, indretning, faciliteter er velegnede til formålet, ligesom det vurderes, at de fysiske rammer understøtter indsatsens formål og
indhold samt borgernes muligheder for trivsel og udvikling.

- at tilbuddets økonomi understøtter en stabil anbringelse af borgere og tilbuddets økonomi er bæredygtig, gennemsigtigt samt at forholdet mellem
prisen og den socialfaglige kvalitet, i det omfang det er muligt for tilsynet at se, er rimeligt.

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I dette anmeldte driftsorienterede tilsynsbesøg, er der særligt fokus på temaet Uddannelse og beskæftigelse, kriterium 1 og indikator 1a og 1b. Tema
Selvstændighed og relationer, kriterium 2 og indikator 2a, 2b og 2c. Tema Målgruppe, metoder og resultater, kriterium 3 og indikator 3b, 3c og 3d.
Tema Sundhed og trivsel, kriterium 4 og indikator 4a og 4b. Kriterium 6 og indikator 6b. Tema organisation og ledelse, kriterium 8 og indikator 8a.
Kriterium 9 og indikator 9a, 9b, 9c og 9d. Økonomi. Socialtilsynet er ikke orienteret om væsentlige oplysninger i de øvrige temaer, kriterier og
indikatorer, der har betydning for socialtilsynets bedømmelse og vurdering, hvorfor disse er overført fra seneste tilsynsrapport december 2021.

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

Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår

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

Sanktioner
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Vurdering af tema

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

Uddannelse og beskæftigelse

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i, at nå deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Borgernes
funktionsnedsættelse medfører, at det ikke for alle borgere er realistisk at tale om uddannelse og beskæftigelse. Det vurderes, at tilbuddet arbejder
målrettet og struktureret med aktiviteter, enten via aktivitetstilbud eller internt på tilbuddet, der sikrer, at borgerne så vidt muligt har en
indholdsrig hverdag, hvor der er fokus på borgernes ressourcer, ønsker og behov.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, set i forhold til målgruppens forudsætninger, understøtter borgernes beskæftigelse og deltagelse i samværs-og
aktivitetstilbud. Der lægges vægt på, at tilbuddet opstiller konkrete mål i forhold til borgernes samværs– og aktivitetstilbud, og i samarbejde med
borgerne drøfter / orienterer borgerne omkring dette ud fra den enkeltes forudsætninger. Det vurderes, at der er en opmærksomhed på, at
borgerne kommer i aktivitets-og samværstilbud i det omfang, det er gavnligt for den enkelte og der følges op på indsatsen. 

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  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Der lægges ved bedømmelsen vægt på, at medarbejderne i samarbejde med borgerne, i den udstrækning det er muligt, opstiller konkrete og
individuelle mål ift. at understøtte borgernes skole/uddannelse og/eller beskæftigelse. Ved gennemgang af habiliteringsplaner for borgere samt
udtalelser fra ledelsen og medarbejderne fremgår det, at der opstilles konkrete understøttende udviklingsmål i forhold til at understøtte borgernes
aktivitetstilbud/beskæftigelse eller skoletilbud for de borgere, som er i stand til at deltage i sådanne tilbud. 

Et eksempel på et konkret og individuelt mål hos en borger, fremgår af fremsendt habiliteringsplan - "At du bliver skærmet for stimuli således, du
kan indgå i aktiviteter med de andre borgere i Åhuset." Til målet er der beskrevet en handling: "At du spiser formiddagsmad og frokost alene med
personale." Det fremgår af fremsendt dokumentation, at der følges op på målet. Medarbejderne fortæller endvidere, at der følges løbende op på
alle borgeres mål med forskelligt interval. 

Det fremgår af fremsendt borgermateriale, at 7 ud af 8 borgere har opstillede konkrete og individuelle mål om beskæftigelse og der følges op
herpå. 1 borger uden mål om beskæftigelse er pensionist, dement og sengeliggende. Det er derfor vurderet, at denne borger ikke skal have et mål
om beskæftigelse.  
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Indikator 1.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at størsteparten at borgerne, ifølge fremsendt borgerskema og ved samtale med flere borgere og
medarbejdere, er i aktivitetstilbud. For de borgere, som grundet deres nedsatte funktionsniveau og/eller høje alder ikke er i eksternt dagtilbud, er
der iværksat et internt aktivitetstilbud med daglige aktiviteter med afsæt i borgernes habiliteringsplaner og efter borgernes egne ønsker. Nogle
borgere er på folkepension, og kan fravælge aktiviteter, såfremt de ønsker dette, men under tilsynet i 2022 deltog alle borgere, undtagen én i
aktivitets- eller beskæftigelsestilbud. Det vurderes relevant, med afsæt i borgergruppens handicap, demens og pensionsalder, at ikke alle borgere
er i aktivitets-og samværstilbud.
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Vurdering af tema

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

Selvstændighed og relationer

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

Socialtilsynet vurderer, at Boenheden Nattergalevej understøtter, at borgerne indgår i sociale relationer og lever et så selvstændigt liv, som muligt, i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og deltagelse i sociale
aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår eller vedligeholder de sociale kompetencer, som deres funktionsnedsættelse giver mulighed for.
Tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er med afsæt i den habiliterende
tilgang fokus på at inddrage borgerne i at udvikle og/eller vedligeholde egne kompetencer, og personalet søger, via et indgående kendskab til den
enkelte at skabe udvikling ud fra habiliteringsplanerne, hvori der ligeledes løbende følges op. Med afsæt i borgernes udviklingsniveau og ønsker
understøtter tilbuddet borgernes kontakt til familie og netværk, og understøtter at borgerne indgår i sociale relationer udenfor tilbuddet.

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  5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Medarbejderne oplyser, at der i samarbejde med borgerne, opstilles konkrete og individuelle mål, i forhold til at understøtte borgernes mulighed
for at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt. En medarbejder udtaler, at tilbuddets målsætning er mestring og
understøttelse af borgernes kompetencer til at leve selvstændigt, så derfor vægtes det højt. Dette fremgår desuden af Tilbudsportalen, hvor
tilbuddets målsætning er beskrevet således: "I samspil med borgeren, skaber vi mulighed for udvikling, trivsel og mestring af eget liv."

Af fremsendt borgermateriale fremgår det, at 8 ud af 8 borgere har opstillede mål der understøtter sociale relationer eller selvstændighed og
mestring af færdigheder, på baggrund af visiterende kommunes handleplansmål (§ 141).

Eksempler på konkrete og individuelle mål:

§ 141 mål: "At du udvider dine sociale aktiviteter på og udenfor Nattergalevej." Det opstillede delmål lyder: "X besøger café kurs to timer hver
mandag."

§ 141 mål: "At du varetager praktiske opgaver så selvstændigt som det for dig er muligt". Det opstillede delmål lyder: "At Y hver tirsdag sætter
vasketøj
over fra morgenen."

Medarbejderne oplyser, at der følges løbende op på målene, hvilket understøttes af fremsendt dokumentation. Ligeledes følges der ifølge
medarbejderne op ved personalemøder og statusmøder med visiterende kommuner.

Side 8 af 2830-08-2022



Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Medarbejdere og ledelse fortæller, at borgerne, med hensyntagen til den enkelte, indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det
omgivende samfund, såsom bowling, Cafe Kurs, håndbold og ridning. Flere borgere har ledsagerordning, andre kan selv færdes i byen og for
nogles vedkommende er det en del af indsatsmålene at de lærer at færdes på egen hånd udenfor tilbuddet. Tilbuddet iværksætter ture ud af huset,
når bemandingen gør det muligt. Eksempelvis gåture, indkøbsture og årlige sommerferier. Ledelsen oplyser, at tilbuddet arrangerer sociale
begivenheder som en årlig traditionel fest - i år var det på Golfhotellet i Viborg, hvor borgere, medarbejdere og pårørende deltager. Der arrangeres
juleklip med borgere og pårørende og i år har tilbuddet afholdt en fest for borgerne på tilbuddet, i forbindelse med nogle midler de blev bevilget.
Lederen oplyser, at der var hoppeborge og pølsevogn og Kandis kom og spillede. Disse sociale arrangementer deltager flertallet af borgerne i.
Tilbuddet deltager endvidere årligt i Sølund Festival og i Handicap festival i Skive, som kommunen er med til at planlægge. Ledelse, medarbejdere
og pårørende fortæller om et arrangement, planlagt af organisationen LEV, på et diskotek i Skive, hvor mange borgere deltog med stor succes. 

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på følgende:

Medarbejdere, ledelse, borgere og pårørende udtaler, at borgerne er i god kontakt med familie og netværk i dagligdagen. Flere borgere tilbringer
meget tid med pårørende i weekender og ferier og andre får besøg på tilbuddet. Medarbejderne fortæller, at de understøtter borgernes kontakt
med familie og netværk ved bl.a. at hjælpe med at lave aftaler. F.eks. har en borger pårørende i Viborg og tilbuddet kan planlægge en aktivitet for
flere borgere i byen, mens én borger besøger sine pårørende. Medarbejderne hjælper med at bestille handicaptaxi og planlægge besøg så det
passer med kørsel. Nogle borgere har ikke pårørende, men de kan have frivillige besøgsvenner der kommer. Pårørende oplyser, at der generelt er
en god dialog med både personale og ledelse, og man som pårørende føler sig meget velkommen på Nattergalevej.
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Vurdering af tema

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

Målgruppe, metoder og resultater

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

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for den anerkendende og habiliterende tilgang samt metoder som KRAP, neuropædagogisk
tilgang og metode, piktogrammer samt daglig omsorg og rytmer i forhold til genkendelighed og forudsigelighed. Det vurderes endvidere, at
medarbejderne forholder sig til og dokumenterer resultater af det arbejde, der pågår til brug for refleksion og justering af indsatsen, hvilket fører til
positive resultater i forhold til de mål, visiterende kommuner har opsat. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet inddrager relevante eksterne
aktører, med det formål at borgerne udvikler sig positivt.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et indgående kendskab til målgruppen. Socialtilsynet kan ud fra det samlede datagrundlag og
interviewene konstatere, at den indsats der leveres, er fagligt velovervejet med afsæt KRAP og neuropædagogik, samt en anerkendende og
habiliterende tilgang, hvor metoder som bl.a. piktogrammer og struktur er gennemgående, hvilket vurderes at føre til positive resultater i forhold
til de mål, visiterende kommuner har opsat. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forholder sig til og dokumenterer løbende resultater med
udgangspunkt i konkrete, klare mål samt opfølgning i habiliteringsplaner og statusskrivelser, og at resultatdokumentationen også anvendes aktivt i
forhold til løbende læring og justering af indsatsen. Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører med det
formål, at borgerne udvikler sig eller vedligeholder færdigheder.

Indikator 3.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Ved bedømmelsen lægges der vægt på at de faglige tilgange og metoder er relevante set i forhold
til målgruppen og målsætningen. Ved gennemgang af opfølgning i habiliteringsplaner ses det, at flere borgere udvikler sig positivt i forhold til de
opsatte mål og delmål. Ligeledes er medarbejderne i stand til at komme med eksempler på, hvordan de anvendte metoder og tilgange understøtter
borgernes udvikling. Det fremgår af Tilbudsportalen, at de anvendte faglige tilgange er den Habiliterende Metode, Jeg-støttende samtale, KRAP,
Neuropædagogisk tilgang og Tegn til Tale (TTT). Medarbejderne er ved interview i stand til at redegøre for anvendelsen af de ovennævnte faglige
tilgange og metoder. Der er nogen forskel på, hvor systematisk medarbejderne anvender eksempelvis KRAP, men det viser sig i løbet af samtalen,
at flere medarbejdere alligevel anvender metoderne, blot ikke i deres fulde udstrækning, eksempelvis anvendelse af skemaer i KRAP. Det viser sig
også, at flere medarbejdere oplever den neuropædagogiske tilgang som meningsfuld, og der gennemføres screeninger inden for området. Der er
en målsætning om, at alle borgere skal igennem en Kuno Beller test, og dette bakkes op af afdelingsleder. En medarbejder siger: "Efter
gennemgang af Kuno Beller, mærker man effekten på en beboer – hendes morgen er helt anderledes positivt.” En anden medarbejder siger, at
tilgangen til borger: "Der er en grund til alting" også er udsprunget af Kuno Beller, og at dette udsagn giver rigtig god mening, når man skal finde
brugbare metoder og tilgange til en borger. 

I habiliteringsplanerne, som tilsynet har fået tilsendt eksempler på, ses der relevante metodeovervejelser, dog lader det til, at der er begrænsede
muligheder for at vælge tilgange ud fra drop-down menuen, og at man kun kan vælge én tilgang. Medarbejderne medgiver, at det forhindrer en
nuanceret tilgang, og det vil være hensigtsmæssigt at ændre det. 

Ved bedømmelsen af denne indikator vægtes det især, at medarbejderne har indsigt og forståelse for de valgte metoder og tilgange, og at
habiliteringsplanerne viser, at der er en relevant sammenhæng mellem mål/delmål og valg af  indsats/metode.  

Side 10 af 2830-08-2022



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  5

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

Af fremsendt dokumentation fra tilbuddet, ses konkrete og klare mål for borgerne, jf. indikator 1a og 2a. Af fremsendt habiliteringsplan for 8
borgere ses løbende opfølgning på målene og i denne opfølgning fremgår justering af mål på baggrund af medarbejdernes faglige vurdering.  

Eksempler på læring og forbedring af indsatsen:

Af borgernes habiliteringsplan fremgår feltet "Medarbejdernes faglige vurdering". Her ses de refleksioner og vurderinger der lægger til grund for
justering af målet og dette understøtter tilbuddets egen læring og forbedring af indsatsen. Eksempler herpå er følgende:

"Det mærkes hurtigt og tydeligt på A's adfærd, hvis den tydelige struktur har afveget. A kan godt enkelte dage navigere i at strukturen er
anderledes. A profiterer tydeligt af TEACCH pædagogik - faste rammer med tydelig start og afslutning på aktiviteter. Hvorfor det er af stor
betydning, at der er personale tilgængeligt til at følge A tæt."

"Når personalet oplever at B virker overstimuleret, har det haft god effekt at holde øjenkontakt og lægge en hånd på B's skulder eller arm, for at få
B's opmærksomhed, og her bliver B henvist til at tage hensyn til øvrige beboere, når man er i fællesarealet."

"C er blevet mere bevidst om målet, at sige fra. C er blevet bedre til at sige fra overfor medbeboere og personalet og generelt ytre hvad C har lyst til
og ikke. Det opleves at C stadig skal have stor støtte når det kommer til at mærke efter ved de sociale arrangementer." (...) "Personalet og C
arbejder fortsat på at give C tid efter C har afleveret sedlerne, til at mærke efter hvorefter C så kommer og giver svar."

Medarbejderne fortæller, at de holder personalemøde afdelingsvis og på hvert møde drøftes 1-3 borgere med henblik på opfølgning og evt.
justering af mål. Når borgernes mål er drøftet, dokumenteres dette i borgerens sag med et tag, således at det er nemt for vikarer og fastansatte at
se drøftelsen. Ved opfølgningen dokumenteres progression i målet ved hjælp af en score. Dette ses dokumenteret i fremsendte borgeres
habiliteringsplan, hvori felterne "Borgernes aktuelle niveau", "Konklusion" og "Videre forløb" fremgår. 

Ved rundvisning på tilbuddet oplyser ledelsen, at der er nedlagt en aflastningslejlighed og den nu bliver anvendt til bl.a. dokumentationsarbejdet,
så personalet har mulighed for at koncentrere sig om opgaven. 

Indikator 3.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at tilbuddet opnår flere positive resultater og formår at vedligeholde borgernes nuværende kompetencer
set i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Af dokumentationen fremgår flere positive
resultater som fx: "Engang imellem er A så selvhjulpen inden personalet har mindet A om vaskedagen. A bruger sit skema til at huske, hvornår A
har vaskedag." samt "B klarer rengøring af toilettet helt uden problemer." hvorefter målet afsluttes. 

Ved interview med medarbejderne fortæller de om en borger der ønskede at lære, at cykle på vejen udenfor tilbuddet. Dette mål blev justeret flere
gange, da borgeren udviklede så positive resultater, at borgeren nu cykler til sit aktivitetssted og til bageren efter brød. En anden borger har
udviklet sig positivt i forhold til at være i cafe Kurs alene. Dette understøttes af interview med en borger som fortæller, at vedkommende er blevet
bedre til at klare flere ting selv, såsom vasketøj og madlavning. Borgeren fortæller, at medarbejderne har lavet billeder, hvor borgeren står med en
støvsuger og ét hvor borgeren rører i en gryde, som en hjælp til at huske hvad borgeren skal. 
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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
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at tilbuddet samarbejder med kommunale sagsbehandlere, sygehuse,
privatpraktiserende læger, fysioterapeuter, VISO konsulenter og andre aktører indenfor sundhedsvæsenet såsom seksualvejleder og diætister. 

Medarbejderne fortæller, at arbejdet med at understøtte borgerens mål i høj grad inddrager borgernes aktivitetstilbud, hvilket afspejles i de
fremsendte habiliteringsplaner for borgerne, hvor flere mål understøtter aktivitet og beskæftigelse. Medarbejderne fortæller, at det også giver god
mening, at inddrage pårørende i understøttelse af borgernes mål, da borgerne ofte er sammen med dem hen over flere dage. 
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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 borgerne inddrages og har indflydelse på eget liv og på hverdagen i tilbuddet i det omfang, de formår. Det vurderes, at
borgerne høres, at deres meninger respekteres og at de mødes med en anerkendende og habiliterende tilgang. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet
ikke har fået implementeret en permanent praksis for, hvorledes borgernes økonomi forvaltes i forbindelse med personalets indkøb for borgerne. 

Det er videre vurderingen, at tilbuddet i sin pædagogiske tilgang og praksis har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og
mentale sundhed, og at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gennem den pædagogiske indsats
har fokus på at forebygge akutte magtanvendelser jf. serviceloven, og anvender viden fra magtanvendelser til løbende læring og forbedring af
indsatsen. Det vurderes, at tilbuddet gennem den pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb borgerne i mellem, og der
følges op på episoder, hvor borgerne enten overskrider hinandens grænser, kommer i voldsom affekt, skader sig selv eller genstande. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet overordnet set støtter borgerne i at have indflydelse på eget liv via en habiliterende og anerkendende
tilgang. Personalets erfaring med og kendskab til borgerne gør, at de kan tolke borgerens signaler, aflæse mimik og kropssprog, og er
opmærksomme på, hvad der giver glæde for den enkelte borger. Ligeledes har borgerne indflydelse på valg af fx tøj, mad og deltagelse i aktiviteter
samt alt indenfor egen bolig. 

Det vurderes, at tilbuddet har en intern procedure for administration af borgernes midler, men endnu ikke har implementeret en permanent
løsning for administration af borgernes midler. 

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne generelt omtaler borgerne med respekt
og anerkendelse, hvilket også gør sig gældende under interview og de fremsendte habiliteringsplaner. Ligeledes oplever socialtilsynet ved
observationer i tilbuddet en god og kærlig omgangstone mellem medarbejdere og borgere. Under rundvisning ses det, at afdelingsleder kender
borgerne og spejler borgerne på områder, så de føler sig set og hørt, herunder at afdelingsleder tilpasser sit sprog og skifter til dialekt. Særlig
vægtes borgernes udtalelser om, at medarbejderne er søde, taler pænt til borgerne og at man kan lave sjov sammen. 

Ved tilsyn i 2021 blev det vægtet negativt i bedømmelsen af denne indikator, at tilbuddet ikke havde gjort sig overvejelser i forhold til anvendelsen
af vinduer fra fællesarealet og ind til borgere. Ved tilsyn i 2022 fortæller ledelse og medarbejdere, at de ikke overvåger borgerne, og er bevidste
om borgernes ret til privatliv, men siger også, at medarbejderne kan anvende vinduet til én borger, til at vurdere om medarbejderne kan gå ind til
borgeren, eller om det at de går ind, vil eskalere en konflikt. Dette af hensyn til borgeren og i samarbejde med borgeren. Ledelsen understreger, at
det ikke sker generelt, men i særlige situationer, hvor det vurderes, at medarbejdernes tilstedeværelse vil optrappe en konflikt. Socialtilsynet
bemærker, at en fortsat og kontinuerlig refleksion og opmærksomhed på anvendelsen af vinduerne vil være givtigt. 
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Indikator 4.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på udtalelser fra borgere, som tilsynet talte med under tilsynsbesøget.
En borger fortæller, at borgeren har svært ved at mærke mæthed og derfor står op om natten for at finde mad i køleskabet og ved et tilfælde gik
borgeren ind i en anden borgers lejlighed. Borgeren giver udtryk for, at være træt af denne adfærd og har i samarbejde med medarbejderne lavet
en smiley ordning der skal hjælpe borgeren med at blive i sin lejlighed om natten. Denne aftale giver borgeren udtryk for selv at have indflydelse
på. Samme borger har i samarbejde med medarbejderne lavet en ordning, hvor medarbejderne øser maden op på tallerkenen og borgeren får to
gange. Borgeren giver udtryk for, at det er godt, at medarbejderne støtter op omkring madportioner. 

Gennem interview med medarbejdere, pårørende og ledelse fremgår det, at tilbuddet har et stort fokus på borgernes selvbestemmelsesret og der
er relevante initiativer i gang for at understøtte dette yderligere. Bl.a. oplyser ledelse og pårørende, at der har været et oplæg om
selvbestemmelsesretten for de pårørende på tilbuddet, hvor Socialtilsyn Midts ledelse kom og uddybede spørgsmål. 

Følgende påvirker indikatoren negativt:

Socialtilsynet har  ved tilsynet i 2019, 2020 og 2021 efterspurgt en praksis for, hvorledes tilbuddet håndterer beboernes økonomi. Tilsynet
bemærker, at personalet har beboernes kode til visa/dankort, når de handler på vegne af en borger. Efter at medarbejder har anvendt kortet,
udfyldes bilag og underskrift på transanktionen. Ved tilsynet i 2021 blev der lavet en handleplan der skulle sikre, en lovmæssig praksis.
Handleplanen indeholdt to spor, hvoraf spor 2 var en midlertidig løsning indtil spor 1 kunne effektiveres, da denne løsning kræver samarbejde
med Skive Kommune og Jyske Bank. Ved tilsynet i 2022, er tilbuddet fortsat ved spor 2 løsningen. Ledelsen oplyser, at arbejdsgruppen stoppede i
forbindelse med corona, men at der skal være møde i arbejdsgruppen i september 2022. Det blev aftalt, at afholde mødet i februar 2022, men det
blev udskudt af forvaltningen grundet travlhed. Ledelsen oplyser, at de vil sende en opfølgning på forløbet midt i september til Socialtilsyn Midt
som opfølgning på handleplan fra 2021. Tilbuddet har således ikke sikret den permanente løsning handleplanen indeholdt, men det vægtes
positivt at tilbuddet handler efter den midlertidige løsning fra handleplanen og at ledelsen oplyser, at arbejdsgruppen arbejder på en permanent
løsning. 

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Dette via medarbejdere, der har et
indgående kendskab til borgerne, og som støtter borgerne i adgangen til relevante sundhedsydelser. Den habiliterende tilgang og medarbejdernes
høje grad af omsorg for den enkelte, vurderes at være af afgørende betydning for borgernes trivsel, ligesom det vurderes væsentlig for trivslen, at
borgerne oplever at være inddraget i dagligdagen via fx husmøder. Tilbuddet dokumenterer og følger løbende op på forhold, der har betydning for
borgernes fysiske og mentale sundhed og indgår i et samarbejde med de pårørende herom.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Det bedømmes via observationer ved rundvisning i de fysiske rammer og ved samtaler med borgere,
medarbejdere og pårørende, at borgerne trives i tilbuddet. Ligeledes bedømmes medarbejdernes indgående kendskab til borgerne som værende
afgørende for borgernes trivsel, da flere af borgerne er uden sprog og med svære, fysiske handicaps. De borgere Socialtilsynet taler med fortæller,
at de er glade for at bo i tilbuddet, for de andre borgere og for den støtte de får af medarbejderne. 16 ud af 17 borgere svarer med en glad smiley
på spørgsmålet: Er du glad for at bo i tilbuddet? En enkelt borger svarer med en sur smiley og begrunder svaret: "Vil helst bo i et almindeligt hus
med en mere, ligesom jeg gjorde før." En pårørende beskriver, at borgeren er rigtig glad for både sin lejlighed og for personalet i tilbuddet. Selv når
borgeren er hjemme, taler borgeren i positive vendinger om personalet. En anden pårørende beskriver, at borgeren trives, når der er faste
rammer. Den pårørende oplever, at der ikke altid er faste rammer i sommerperioden, hvilket påvirker borgerens trivsel i negativ retning.

Ved bedømmelsen er det særlig vægtet, at medarbejdere og pårørende giver udtryk for, at nogle borgere kan være påvirket af tilbuddets
vikarforbrug jf. beskrivelsen i indikator 9a.
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Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere om, at
medarbejderne følger borgerne til lægeundersøgelse, behandling på sygehus, speciallæge, tandlæge, fysioterapi ol., når der er behov for det. Der
er endvidere lagt vægt på, at hjemmepleje og eksempelvis demenskoordinator inddrages ved behov samt at der er en aftale om fodpleje i
tilbuddet. Endvidere er der lagt vægt på, at medarbejderne giver udtryk for, at de søger viden, hvis de ikke har den selv. Der er tillige lagt vægt på,
at ledelsen prioriterer, at det er kendte medarbejdere som følger borgere til undersøgelse og behandling.

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Det bedømmes, at den pædagogiske indsats har fokus på forhold, der har betydning for
borgernes fysiske og mentale sundhed. Der er i tilbuddet ansat sundhedsfagligt personale og medarbejderne indhenter ekstern viden ved behov. I
forhold til kost har tilbuddet egen "madmor" der dagligt laver mad til borgerne, og det fremgår af habiliteringsplanerne, at der er fokus på motion
og kost. I de eksempler på dagbogsnotater Socialtilsynet har gennemgået fremgår det, at medarbejderne løbende følger op på borgernes fysiske og
mentale sundhed.

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 medarbejderne forebygger magtanvendelser via den pædagogiske indsats og den anerkendende, inddragende
tilgang, og at der i tilbuddet er en fast procedure for opfølgning på indberettede magtanvendelser med henblik på læring og forebyggelse. Det
bemærkes positivt, at tilbuddet opstiller et mål efter en magtanvendelse, med henblik på at undgå en magtanvendelse igen. Socialtilsynet vurderer
dog, at kvaliteten i indberetning af magtanvendelser kan højnes. 

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: Personalet er kendt af beboerne og vice versa. Det betyder,
at personalet kan tolke borgernes kommunikation og derved forstå borgernes behov, så der opstår så få frustrationer hos beboerne som muligt.
Der foretages mange magtanvendelser, men hvor der er tale om forhåndsgodkendelser til især stofseler og godkendte alarmer. Både
medarbejdere og leder siger, at der ikke har været foretaget akutte magtanvendelser i tilbuddet siden sidste tilsyn. I forhold til de observationer
tilsynet iagttog ved tilsynsbesøget i 2020, er flere forhold bragt i orden, og i forhold til en borger, hvor der var opsat en halvdør med en haspe
uden for døren, er denne dør nu udstyret med en lille magnet, som gør, at borgeren let kan betjene døren og komme ud og ind, når vedkommende
ønsker det. I og med en organisationsændring, er den afdeling denne borger bor på, overgået til andet botilbud. 

Medarbejderne meddeler, at de er ved at implementere risikoprofiler, hvor borgere i risiko for udadreagerende adfærd vurderes ud fra rød, gul,
rød skala. Medarbejderne siger i øvrigt, at der er stor opmærksomhed på at forebygge magtanvendelser. 

Det vægtes positivt for denne indikator, at personalet har kendskab til borgerne, og derved kan tolke borgernes kommunikation og forstå deres
ønsker og behov, og at der er indført risikoprofiler. 
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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  4

Bedømmelse af Indikator 6.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på følgende:

Ledelsen oplyser, at tilbuddet har haft en fælles temadag omkring magt, hvor en jurist fra Skive Kommune deltog. Ledelse og medarbejdere
oplyser, at have kendskab til indberetning af magtanvendelser, forhåndsgodkendte magtanvendelser og de oplyser, at de efter en magtanvendelse
drøfter den på personalemøde. Herefter udfyldes et skema i Nexus, som giver visiterende sagsbehandler besked og sagsbehandleren opstiller et
mål på Habiliteringsplanen, i samarbejde med borgeren og medarbejderne, der kan sikre, at der arbejdes med at magtanvendelsen ikke sker igen. 

Ved gennemgang af de indberettede magtanvendelser ses følgende:

Der er tre indberetninger på magtanvendelser, hvor leder ikke har kommenteret på hjemmel. 

Èn magtanvendelse er indberettet til Socialtilsyn Midt, men leder oplyser under tilsynet, at Skive Kommunes jurist har vurderet, at der var hjemmel
til indgrebet efter Sundhedsloven og den skulle derfor ikke have været indberettet til Socialtilsyn Midt. Hertil bemærker Socialtilsynet, at tilbuddets
leder skal sikre, at der er lovhjemmel i anden lovgivning, såfremt der ikke sker indberetning til Socialtilsyn Midt. 

Ved registrering af forhåndsgodkendt lås og alarm på dør, skal der fremgå hvilket tidsrum der er aflåst og med en registrering dagligt. Dette er ikke
gjort tidligere og ledelsen er nu oplyst om rette metode. 

Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet gennem den pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb, og at der er
opmærksomhed på episoder, hvor borgerne overskrider hinandens grænser. Forebyggelsen ligger i den pædagogiske indsats og kendskabet til de
enkelte borgere, og indsatsen tilpasses og justeres løbende i takt med ændringer i borgernes behov. Socialtilsynet bedømmer endvidere, at der er
klarhed over, hvornår der laves registreringer på vold og overgreb, og hvornår der laves pædagogiske notater på øvrige gener, borgerne kan
udsætte hinanden for, samt at der følges op på begge typer med henblik på forebyggelse. 

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at der ifølge oplysninger fra tilbuddets ledelse har været episoder
med vold og overgreb både mellem borgere, mellem borgere og medarbejdere samt vold mod ting. Det vægtes positivt, at personalet ifølge
dagbogsnotater og interview med afdelingsleder forholder sig roligt i baggrunden, når en konkret borger kommer i affekt, da det modsatte vil
kunne optrappe til yderligere affekt med risiko for magtanvendelse til følge. Afdelingsleder beskriver, at så længe borgeren i affekt gør skade på
ting og sig selv, så vurderes det mest konfliktnedtrappende at holde sig ude af syne, samtidig med at borgeren observeres på afstand, så
personalet kan gribe ind ved behov. I det fremsendte eksempel beskrives det, hvordan de øvrige borgeres sikkerhed varetages af personale fra de
omkringliggende huse, mens personalet i det pågældende hus tager sig af borgeren og taler denne til ro. Afdelingsleder har fremsendt trafiklys på
borgeren, som stemmer overens med de handlinger, der fremgår af episodebeskrivelsen. Trafiklyset er udarbejdet efter en episode, hvor borgeren
var i voldsom affekt. Det er et dynamisk skema, hvor borgerens adfærd kategoriseres i farverne rød, gul og grøn, som følges op af passende
handlinger fra personalets side. Adspurgt beskriver ledelsen, at borgeren ikke er i stand til at deltage i udarbejdelsen af trafiklyset.  

Ifølge medarbejdere og ledelse tages der hånd om episoderne, de analyseres og drøftes mellem medarbejderne i det daglige og på
personalemøder med henblik på læring og forebyggelse. Der planlægges ifølge ledelsen aktuelt en temadag vedrørende en borger, som af og til
griber fat i de øvrige borgere, for at styrke indsatsen og derved minimere vold og overgreb. I øvrigt anvendes ifølge ledelsen KRAP-skemaer og
neuropædagogisk gennemgang af borgeren for at blive klogere på og minimere den uhensigtsmæssige adfærd.

Af dagbogsnotater ses det, at der efter konflikter og uoverensstemmelser samles op på borgerne med en snak for at sikre, at borgerne får
situationen afsluttet. Medarbejderne oplyser desuden, at konflikter bl.a. nedtrappes ved, at medarbejderne trækker sig, og at borgere støttes i at
komme ind i deres lejligheder, hvis de er højtråbende og skræmmer andre borgere. Borgere kan også i perioder modtage 1:1 støtte, hvis de har
behov for dette. Medarbejderne oplyser, at vold og overgreb altid registreres, og hvis det er knap så voldsomme hændelser, hvor en borger fx har
følt sig genereret af en anden borgers råben, bliver der lavet et pædagogisk notat. Borgerne beskriver i spørgeskemaerne, at de har det godt med
hinanden, dog kan en enkelt være højtråbende nogle gange. 
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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 ledelsen har relevante faglige uddannelser, ledererfaring samt kendskab til målgruppen. Det vurderes, at ledelsen har øje
for den faglige udvikling af tilbuddet, blandt andet ved kontinuerligt at sikre supervision og faglig opkvalificering af medarbejderne. 

Det vurderes, at ledelsen varetager tilbuddets drift forsvarligt. Det vurderes, at sygefraværet i tilbuddet er højere end sammenlignelige tilbud, men
med en nedgang fra sidste års tilsyn. Personalegennemstrømningen er lavere end sammenlignelige tilbud og Socialtilsynet vurderer, at ledelsen
har været i stand til at ansætte et antal faste medarbejdere med relevant uddannelsesbaggrund på trods af stigende udfordringer med rekruttering.
Det vurderes, at tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere varetages kompetent. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse er kompetent, og at ledelsen har relevante faglige uddannelser, ledererfaring samt kendskab til
målgruppen. Det vurderes endvidere, at medarbejderne har mulighed for faglig sparring i dagligdagen. Endvidere vurderes det, at medarbejderne
kontinuerligt modtager supervision, og at der foregår kompetenceudvikling. Ledelsen har desuden et strategisk udviklingsfokus for såvel
socialområdet som tilbuddets retning.  

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende:

Afdelingslederen for tilbuddet har relevant uddannelsesbaggrund og relevante erfaringer fra andet tilsvarende arbejde. Lederen er uddannet
indenfor det neuropædagogiske fagfelt og anvender dette i praksis i tilbuddet ved bl.a. at lave neuropædagogiske gennemgange af borgerne,
hvilket medarbejderne giver udtryk for at have en stor og positiv effekt på arbejdet med borgerne. 

Det vægtes positivt, at tilbuddets leder oplyser, at hun er med i en proces omkring oprettelse af et oligofreni beredskab, hvor hun er blevet
kontaktperson til Skejby. 

Ved tilsynet i 2022 er stillingen som Centerleder for CBA (Center for Bo - og Aktivitetstilbud) konstitueret og stillingen skal slås op. 

For denne indikator bedømmes det positivt, at ledelsen har relevante joberfaringer samt faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Endvidere at
sygefravær og vikarforbrug er faldende, og der ikke ses en væsentlig personalegennemstrømning ud over almindelig afgang. Det er lykkedes
afdelingsleder at ansætte fast personale på trods af rekrutteringsudfordringer. Det trækker ned, at ledelsen endnu ikke har implementeret en
permanent praksis omkring administration af borgernes økonomi samt, at tilbuddets magtindberetninger ikke er tilstrækkelig udførligt udfyldt. 
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på: - at ledelsen oplyser, at supervision er et must for alle fastansatte
medarbejdere. På Nattergalevej 1 har tilbuddet anvendt den supervisor, der også har forestået kursusforløb i KRAP for medarbejdere. - at ledelsen
oplyser, at hver afdeling har nogle temadage til rådighed om året, hvor medarbejderne har stor indflydelse på, hvad indholdet skal være. Fx at
sætte sig sammen og lave DHO-arbejde/faglig udvikling. Har sidste år haft to temadage med aktiviteter, hvor man lærte hinanden at kende på
tværs, idet man havde fået fælles oplevelser. - at medarbejderne oplyser, at der er fast supervision hver 2.-3. måned. På Nattergalevej 1 har der
været et supervisionsforløb med KRAP underviser, samt nogle læringsrige VISO-forløb. - at medarbejderne oplyser, at der er p-møde hver fjerde
uge, hvor 80% af tiden bruges på beboerdrøftelser, -planlægning og sparring. Derudover er der faste emner som personaletrivsel, DHO, MED-
møde, praktiske forhold osv. på dagsordenen. - at medarbejderne oplyser, at der ikke er afsat tid til overlap idet dagbogsnotaterne gør det ud for
overlap. Medarbejderne har mulighed for sparring med kolleger eller ledelsen i dagligdagen. 

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at den daglige drift varetages kompetent. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerene sikres mulighed for kontakt
med medarbejdere med de relevante kompetencer og såfremt tilbuddet ikke har tilstrækkelig viden, inddrages specialviden i form af undervisning
eller VISO. Personalegennemstrømningen er på et lavere niveau sammenlignet med lignende tilbud, mens sygefraværet er højere - dog med en
væsentlig nedgang gennem de sidste to år. Det vurderes, at tilbuddets ikkefastansatte medarbejdere klædes på, så de er i stand til at tilrettelægge
og udøve en systematisk pædagogisk indsats. 

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på, at de fremsendte oversigter over medarbejdere, vikarer samt
fratrådte medarbejdere viser, at de faste medarbejdere hovedsageligt er uddannede pædagoger, nogle få er uddannede pædagogisk assistenter
eller SSA/SSH, som har været ansat i tilbuddet i flere år. Tilbuddet har gennem de sidste to år reduceret vikarforbruget fra 16.000 timer i 2020,
8.000 timer i 2021 og ved tilsynet i 2022 oplyses vikarforbruget at være på 6.835 timer. Det bedømmes for denne indikator, at vikarforbruget er
stabiliseret, vikarerne introduceres grundigt, og at der er en fast medarbejderstab med relevante pædagogfaglige - og sundhedsfaglige
uddannelser. Medarbejderne er kendte af borgerne og tilsynet observerede en omsorgsfuld og glad omgangstone medarbejdere og borgere
imellem. 

Adspurgt om der er borgere i tilbuddet der lige nu kræver særlige kompetencer, oplyser både medarbejdere og ledelse, at de har borgere med
demens. Ledelsen oplyser, at tilbuddet har deltaget i et demensprojekt med seks andre kommuner, hvor nøglepersoner blev klædt på fagligt til at
opkvalificere alle medarbejdere. Tilbuddet udfører demensscreeninger så de kan målrette indsatsen tidligt ift. borgernes udfordringer. 

Tilbuddets leder oplyser, at være med i en proces omkring oprettelse af et oligofreni beredskab, hvor hun er blevet kontaktperson til Skejby.
Beredskabet består derudover af en demenssygeplejerske og medarbejdere fra andre tilbud med borgere med udviklingshæmning i Skive
Kommune.

Medarbejdere og ledelse giver udtryk for, at såfremt en borger har brug for særlige kompetencer trækker tilbuddet specialviden ind udefra. 
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 6 medarbejdere er fratrådt deres stillinger siden sidste
tilsyn, heraf har fire fundet et andet arbejde, én er gået på pension og én er blevet selvstændig og er nu ansat som vikar i tilbuddet.
Personalegennemstrømningen er 12,8 % hvilket er lavere end sammenlignelige arbejdspladser. 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at sygefraværet over de sidste to år (2021 og 2022) er faldet
væsentligt.

Ved tilsynet i 2021 var sygefraværsprocenten over en årlig periode på 8,98%. Tilbuddet har fremsendt opgørelse for perioden 01.06.21 - 31.05.22
der viser, at sygefraværet pr. dag pr. medarbejder er på 21,38 dage og en sygefraværsprocent på 7,84%.

Det vægtes negativt, at sygefraværet fortsat er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Ledelsen og medarbejdere fortæller, at
dette skyldes en periode i foråret hvor samtlige medarbejdere fik corona. De oplever ikke, at der generelt er et højt sygefravær, hvilket
understøttes af fremsendt oversigt over sygedage pr. måned. 

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  4

Bedømmelse af Indikator 9.d
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Ved vurderingen lægges der vægt på, at tilbuddet oplyser, at tilbuddets ikkefastansatte medarbejdere
har forskellige baggrunde såsom social- og sundhedshjælper, pædagoger, pædagogstuderende, sundhedsstuderende og andre har ikke nogen
formel uddannelse. Ved brug af vikarer fordeles de pædagogiske opgaver i tilbuddet således, at den pædagogiske indsats fortsættes så uændret
som muligt. Vikarer varetager f.eks. ikke borgere der er særligt udfordrede og har brug for en særlig kendt relation. De ikkefastansatte
medarbejdere har adgang til tilbuddets it-systemer og de dokumenterer på borgernes mål og skriver i dagbogsnotater i Nexus. Der iværksættes
vikarmøder hver 2. måned for alle ikkefastansatte i CBA tilbuddene og det forventes, at alle er med mindst 2 gange årligt. Ledelsen udtaler, at den
overordnede leder gør en stor indsats i forhold til at tiltrække vikarer til tilbuddene i CBA. De tager ud på seminarier og social-og sundhedsskolen
og jobmesse for at gøre sig synlige. Ledelsen oplever, at Nattergalevej generelt har et godt omdømme, som forstærkes af tilbuddets egne
pædagogstuderende. 

Det vægtes negativt, at de pårørende som tilsynet har talt med i tilsynsperioden, giver udtryk for, at de faste medarbejdere på tilbuddet opleves
kompetente, men at de ind i mellem oplever, at vikarer ikke kender til de aftaler der er truffet omkring borgerne. 
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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 Boenheden Nattergalevejs ledelse har et strategisk fokus på at sikre og tilvejebringe relevante kompetencer blandt de
fastansatte medarbejdere i tilbuddet. Det vurderes, at det pædagogiske arbejde effektueres af veluddannede og erfarne fastansatte medarbejdere,
der har indgående kendskab til målgruppen og dennes behov, og som arbejder ud fra tilbuddets faglige tilgange og metoder. Samtidig vurderer
Socialtilsynet, at tilbuddet er udfordret på en vis gennemstrømning af vikarer, der ikke indgår i tilbuddets mødeaktiviteter, supervision og
kompetenceudvikling, hvilket påvirker det samlede kompetenceniveau i negativ retning. 

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 bedømmelse, at tilbuddets fastansatte medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og
tilbuddets metoder. Det bedømmes at de fastansatte medarbejdere samlet set har relevant faglig uddannelse, erfaring med målgruppen, et
indgående kendskab til borgerne og arbejder ud fra tilbuddets faglige tilgange og metoder, hvilket ses afspejlet i såvel den fremsendte
medarbejderoversigt, i dagbogsnotater, statusrapporter og habiliteringsplaner samt i medarbejdernes omtale af borgerne og det pædagogiske
arbejde der pågår. Ligeledes udtaler pårørende og borgerne samstemmende, at tilbuddet har kompetente medarbejdere. Samtidig bedømmes at
vikarerne ikke deltager i p-møder, supervision og kompetenceudvikling som derved kan påvirke tilbuddets samlede kompetenceniveau i negativ
retning.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på: - at det af den fremsendte personaleoversigt for Mejsevej 1
fremgår, at alle fastansatte har været på førstehjælpskursus, og at alle fastansatte på nær to sundhedsfagligt uddannede medarbejdere har taget
sundhedsmodul. Derudover har flere medarbejdere været på henholdsvis KRAP og KRAP introkursus, og ligeledes har flere medarbejdere været på
kursus i Type 2 - Den Habiliterende Organisation. Èn medarbejder har endvidere taget forflytningsvejlederuddannelse. I 2019 er det planlagt at syv
medarbejdere skal på medicinkursus og én skal på KRAP. - at ledelsen i de øvrige afdelinger oplyser, at medarbejdere fra disse afdelinger også har
været på medicinkurser, Type 2 - Den Habiliterende Organisation, KRAP og KRAP intro samt førstehjælp, hvilket også bekræftes af medarbejderne.
- at ledelsen samlet set oplyser, at der i 2019 er planlagt medicinkurser, kurser om epilepsi, neuropædagogik, KRAP, DHO til nye medarbejdere
samt temadage omhandlende værdigrundlag, udviklingspædagogik. - at ledelsen og medarbejderne oplyser, at der er fokus på at implementere
KRAP i alle afdelinger, og at der fx på Mejsevej 1 er fokus på at implementere 3-4 konkrete skemaer og blive fortrolig med disse, og at det har givet
mere fakta og mindre synsning i de pædagogiske drøftelser. På Nattergalevej 1 har der været et særligt forløb omkring en borger, hvor
medarbejderne har fået supervision af KRAP-underviseren, hvilket har været meget lærerigt. - at medarbejderne oplyser, at medarbejderne er
positivt stemte over for kompetenceudvikling og gerne vil have mere. Medarbejderne sætter pris på at mange/alle kommer på de samme kurser,
da det rykker mere i forhold til at få den nye viden implementeret efterfølgende. - en medarbejder oplyser, at have en uddannelse i pædagogisk
massage, men at det er vanskeligt at finde tid til at udøve dette. Medarbejderen kunne ønske, at der er tid til i højere grad at systematisere et tilbud
om pædagogisk massage til de borgere, der kan profitere af dette. - at ledelsen oplyser, at der er en grundig introduktion til at klæde vikarerne
godt på til arbejdet. Der anvendes intro-skemaer der sikrer at vikarerne får den fornødne viden, og vikarerne bliver også løbende klædt på til
opgaver. Det vurderes løbende, hvilke opgaver, de enkelte vikarer er klar til at indgå i. Der er i ét tilfælde blevet afholdt vikarmøde på personalets
opfordring, da vikarerne begyndte at "opfinde" ting selv, og et brush up vikarmøde var nødvendigt for at give vikarerne indsigt i vigtigheden af og
også en forklaring på, hvorfor tingene skal gøres på en bestemt måde og med en bestemt tilgang. Ledelsen oplyser endvidere, at vikarerne er
tilknyttet den samme afdeling, så de får et detailkendskab til borgerne. Hvis en medarbejderguppe i en afdeling skal introduceres til fx en ny borger
der skal flytte ind, så deltagerne vikarerne også, hvis det giver mening. Vikarerne deltager ikke i p-møder, supervision og kompetenceudvikling.
Vikarforbruget i tilbuddet er højt. - at det af habiliteringsplanerne fremgår, hvilke faglige tilgange og metoder, der anvendes til at nå de delmål, der
opstilles på baggrund af indsatsmålene. - at såvel borgere som pårørende giver udtryk for, at medarbejderne er kompetente. Se endvidere
indikator 09.a hvor medarbejdernes uddannelsesbaggrunde og det høje vikarforbrug m.m. er belyst, samt indikator 03.a hvor tilbuddets
målgruppe, tilgange og metoder er belyst.

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
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Ved bedømmelsen lægges der særlig vægt på de observationer, socialtilsynet gør i forbindelse
med tilsynsbesøget. Socialtilsynet oplever ved besøg på alle afdelinger medarbejdere, som fremstår respektfulde og imødekommende overfor
borgerne og med smil på læben. Desuden oplever socialtilsynet en kærlig og humoristisk omgangsform blandt medarbejdere og borgere med
plads til knus til de borgere, som søger det.
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Vurdering af tema

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

Fysiske rammer

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

Socialtilsynet vurderer, at Boenheden Nattergalevejs fysiske rammer og faciliteter er egnede til målgruppen. Det er Socialtilsynets vurdering, at
tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes behov og formålet med indsatsen, og at de fysiske rammer tilgodeser borgernes udvikling,
trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne har egne rummelige og personligt indrettede handicapvenlige
lejligheder med adgang til egen terrasse, og at borgerne samtidig kan søge fællesskabet i fællesstue og køkken/alrum. Socialtilsynet vurderer, at
fællesrummene i boafdelingerne er store og lyse, og indretningen og møbelvalg samt kunsten og de mange billeder af beboere og medarbejdere
på væggene, gør at tilbuddet fremstår hjemligt. Endvidere vurderes det, at fællesarealerne er handicapvenligt indrettet, således at der er plads til at
komme omkring i kørestole, og at der i nogle afdelinger også er loftslifte i fællesarealerne. Socialtilsynet vurderer endvidere, at der i afdelingen
med aktivitets og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er fysiske rammer der imødekommer borgernes forskellige behov for aktiviteter og
fællesskab/skærmning, og at der er handicapvenlige faciliteter til kørestolsbrugere.

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 bedømmelse, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes behov og formålet med indsatsen, og at de fysiske
rammer tilgodeser borgernes udvikling, trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne har egne rummelige
og personligt indrettede handicapvenlige lejligheder med adgang til egen terrasse, og at borgerne samtidig kan søge fællesskabet i fællesstue og
køkken/alrum. Socialtilsynet bedømmer, at fællesrummene i boafdelingerne er store og lyse, og indretningen og møbelvalg samt kunsten og de
mange billeder af beboere og medarbejdere på væggene, gør at tilbuddet fremstår hjemligt. Endvidere bedømmes det, at fællesarealerne er
handicapvenligt indrettet, således at der er plads til at komme omkring i kørestole, og at der i nogle afdelinger også er loftslifte i fællesarealerne.
Socialtilsynet bedømmer endvidere, at der i afdelingen med aktivitets og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er fysiske rammer der
imødekommer borgernes forskellige behov for aktiviteter og fællesskab/skærmning, og at der er handicapvenlige faciliteter til kørestolsbrugere.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på: - at de borgere socialtilsynet taler med oplyser, at de er glade
for deres lejligheder og for faciliteterne som helhed. - at socialtilsynet under rundvisningen i afdelingerne observerer gode fysiske rammer.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på: - at borgerne har egen handicapvenlig lejlighed, og at
borgerne samtidig mulighed for at søge fællesskabet i køkken/alrum og stue. - at der på Mejsevej 1 er særlig handicapvenlig indretning til borgere,
der bruger kørestol; der er brede gange og en del fri gulvplads. Der er loftlifte i borgernes lejligheder og i stuen, således at borgere der ønsker det,
kan blive liftet fra kørestol til sofa/kuglekasse. - at Mejsevej 12 har 3 boliger der er forbundet til fællesarealer via en glasgang og 4 boliger med
egen indgang direkte udefra. - at Nattergalevej 1, 5, 7, 9, 11 er 5 selvstændige huse forbundet af en glasgang for enden af husene. Husene er
indrettet med fælles køkken og stue og selvstændige lejligheder. Lejlighederne har indgang fra fællesarealerne. Hus 5 er indrettet med 2
køkkenalrum/stuer. - at Skovly der består af 6 afdelinger har mange forskellige rum/lokaler, gymnastiksal, kantine, drivhuse, værksteder,
musiklokale, brændeplads, snoezelrum, køkkenhave m.v. der giver mulighed for at imødekomme borgernes forskellige behov for aktiviteter og
fællesskab/skærmning. Endvidere er der handicapvenlige badeværelser.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at de fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes
hjem. Tilsynet fik fremvist flere lejligheder i alle husene, som alle var indrettet meget personligt. Fællesarealerne var i alle husene på nær Mejsevej
1 indrettet, med almindelige møbler, blomster lys og pynteting. Mejsevej er indrettet til målgruppen, der anvender kørestol og her er specielle
spiseborde og stole, men ellers indrettet som et hjem til en kørestolsbruger. Pårørende oplyser at, det virker ikke som en stor institution. Det virker
som små enheder og der er varme, ro og hygge.
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Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

Konklusion

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

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig, gennemsigtigt samt at forholdet mellem prisen og den socialfaglige kvalitet, i det
omfang det er muligt for tilsynet at se, er rimeligt.

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2022 og tilbuddets indberettede nøgletal fra årsrapporten for 2021.

 

Begrundelser

Økonomisk bæredygtighed

Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:

At tilbuddet er en del af en kommunes organisation, hvilket indebærer at en akut nedlukning af økonomiske grunde ikke anses for at være
relevant.
Alle væsentlige budgetafvigelser i regnskabet er afklarede.
Budgettet for 2022 udviser et mindre overskud ud fra en forventet belægning på 100 %. Overskuddet afdækker en overførsel fra tidligere år.

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

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

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

 

Økonomisk gennemsigtighed

Den økonomiske gennemsigtighed understøttes af 2 væsentlige forhold:

Der er sammenhæng til indberetningen til rammeaftalen.
Økonomien afspejler de faktiske forhold ved socialtilsynets tilsynsbesøg.

 

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddets budget for 2022 viser:

Tilbuddet har differentierede takster.
En omsætning på ca. 21,1 mio. kr.
Et overskud på 124 t.kr.
At 73,0 % af omkostningerne forventes anvendt på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter.

Tilbuddets regnskab for 2021 viser:

En omsætning som er på 72,5 af omsætningen i budget 2021, hvilket skyldes ændring i antal godkendte pladser.
At personaleomkostningerne blev 20 % lavere end forventet i budgettet, årsag pladsantalsændring.
Et faktisk underskud på 4,3 % af omsætningen, hvilket svarer til ca. 27 t.kr. pr. godkendt plads.
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Økonomi 1
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Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

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

 

Socialtilsyn Midt har gennemgået tilbuddets indberettede nøgletal for 2021 og har følgende bemærkning udover de i konklusionen anførte.

Der er i de sidste 3 år været et samlet underskud på 2,9 mio. kr. Tilsynet finder, at dette er temmelig stort specielt i forhold til det budgetterede
resultat, hvor afvigelsen er på 5,0 mio. kr.

 

Tilsynet har godkendt tilbuddets budget for 2022, da det vurderes at understøtte den økonomiske bæredygtighed i budgetåret.

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

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

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

 

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

 

I budget 2022 anvendes 73,0 % af tilbuddets samlede omkostninger til borgerrelateret personale og – aktiviteter. I 2021 var tallet 64,9 %.

Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

 

Ved vurderingen har tilsynet lagt vægt på følgende modsatrettede forhold udover dem i konklusionen og under punktet økonomisk bæredygtighed
anførte:

At tilbuddet kun har anført en bruttoindtægt og ikke angivet antal og takst på beboerne.
Budgettet er på enkelte punkter, f.eks. ejendomsomkostningerne, ikke udspecificeret i henhold til reglerne om indberetning af budgettet.

 

Tilsynet forventer ved næste budgetindberetning, at ovenstående tilrettes
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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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