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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.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-print-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Tilbuddets navn Botilbuddet og Bofællesskabet Parcelvej

Hovedadresse Parcelvej 14 
7800 Skive

Kontaktoplysninger Tlf.: 99153485
E-mail: asan@skivekommune.dk
Hjemmeside: https://cba.skive.dk/vi-tilbyder/

Tilbudsleder Alice Sandgaard

CVR-nr. 29189579

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 23

Målgrupper Udviklingshæmning 

Resultat af tilsynet

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Kirsten Schack Lundsgaard
Morten Busch Rasmussen

Tilsynsbesøg 04-01-2023 10:00, Uanmeldt, Bofællesskaberne Parcelvej 
04-01-2023 10:00, Uanmeldt, Botilbuddet Parcelvej 14-28 
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Basisinformation

Bofællesskaberne Parcelvej Udviklingshæmning 15 Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk.
2

Botilbuddet Parcelvej 14-
28

Udviklingshæmning 8 Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk.
2

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

Basisinformation (Afdelinger)

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger
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Socialtilsyn Midt vurderer, at Botilbuddet og Bofællesskabet Parcelvej (BB Parcelvej) , efter en samlet vurdering, har den fornødne kvalitet jf. § 6 i lov
om socialtilsyn.

BB Parcelvej er godkendt efter ABL § 105 stk. 2.

BB Parcelvej  er godkendt til at modtage 23 borgere i alderen fra 18 år. Målgruppen er borgere med udviklingshæmning.

Socialtilsyn Midt vurderer at: 

BB Parcelvej yder en indsats, der understøtter at borgerne inkluderes i samfundslivet. Dette sker 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. Derudover vurderes det, at borgerne i BB Parcelvej i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt
liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov.

BB Parcelvej tager afsæt i målgrupperelevante tilgange og metoder, som sikrer borgernes trivsel og udvikling, og er i proces med implementering af
Krap. Derudover vurderes det, at tilbuddets beskrevne struktur for resultatdokumentation ikke til fulde er integreret i praksis, og det konstateres, at
der er kvalitetsmangler vedrørende resultatdokumentation og socialtilsynet forventer, at tilbuddet vil arbejde med en forbedring heraf. Der vil på
kommende tilsyn være opmærksomhed på, hvordan tilbuddet har højnet kvaliteten ift. resultatdokumentation.

BB Parcelvej understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og
trivsel modsvarer målgruppens behov. Ligeledes vurderes det, at borgerne medinddrages i beslutninger der vedrører dagligdagen i tilbuddet og er
selvbestemmende ift. beslutninger vedrørende dem selv. Dertil vurderes det, at borgerne oplever at trives i tilbuddet, og at tilbuddets faglige
tilgange og metoder og det værdigrundlag der arbejdes ud fra, er med til at forebygge at der forekommer magtanvendelser, ligesom dette også
understøtter det forebyggende arbejde i forhold til vold og overgreb. 

BB Parcelvej har en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse, og at tilbuddet drives fagligt og økonomisk forsvarligt.

BB Parcelvejs 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. 

BB Parcelvejs fysiske rammer er egnede som ramme for borgernes liv og for den indsats der ydes i tilbuddet - dertil at tilbuddets omgivelser,
indretning, faciliteter og stand understøtter borgernes behov for tryghed, privatliv og skaber mulighed for trivsel og udvikling.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets budget vil kunne understøtte en stabil økonomi i tilbuddet fremadrettet, hvis budgettet efterleves.
Vurderingen er baseret på, at der sammenhæng mellem taksten og den forventede socialfaglige kvalitet og budgettet er gennemsigtigt og realistisk.

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

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I dette uanmeldte driftsorienterede tilsynsbesøg, er der særligt fokus på: 
Tema Uddannelse og beskæftigelse, herunder indikator 1a, 1b og kriterium 1
Tema selvstændighed og relationer, herunder indikator 2a og kriterium 2
Tema Målgruppe, metoder og resultater, herunder indikator 3a, 3b, 3c og kriterium 3. 
Tema Fysiske rammer
Indikator 5a, 9b, 9c er belyst, men har ikke givet anledning til ændringer i vurderingen.
Socialtilsynet er ikke orienteret om oplysninger, der har givet anledning til ændringer i de øvrige temaer, hvorfor disse er overført fra tilsynsrapporten fra 2022

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

Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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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.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at BB Parcelvej yder en indsats der understøtter, at borgerne i videst mulig omfang inkluderes i samfundslivet. Dette sker
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 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 BB Parcelvej indgår i tæt samarbejde med borgernes beskæftigelsestilbud for at understøtte borgernes
potentiale samt arbejdet med de enkelte borgeres mål.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

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

Uddannelse og beskæftigelse

Kriterium 1

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at BB Parcelvej 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, og at tilbuddet understøtter borgernes deltagelse heri ud fra den enkelte borgers motivation, forudsætninger og behov. Samtlige
borgere i tilbuddet er tilknyttet beskæftigelses- eller aktivitetstilbud, hvilket ifølge medarbejdere og borgere bidrager til en meningsfuld hverdag. 

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. 

$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$
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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
Ved bedømmelsen lægges der vægt på følgende:

Medarbejdere oplyser, at opstilling af understøttende mål for borgernes beskæftigelse opstilles af medarbejderne i det beskæftigelses- eller
samværs- og aktivitetstilbud, som borgerne er tilknyttet. 

Medarbejdere forklarer, at det er Skive Kommunes struktur, at opgaven med delmål vedrørende uddannelse og beskæftigelse varetages af
medarbejderne på aktivitetstilbuddet.

Af 2 fremsendte habiliteringsplaner fremgår det, at der er opstillet overordnede mål for borgernes beskæftigelse, hvor leverandøren er
beskæftigelsestilbuddet Skovly. I forlængelse af disse har beskæftigelsestilbuddet for den ene borger opstillet et delmål: "At X følger den struktur der
er opbygget omkring hans hverdag på Skovly". Og i den tilhørende tekst er det mere konkret beskrevet hvordan der skal arbejdes med delmålet i
"Delmålsbeskrivelse", "Handling", "Faglig tilgang", "Metodevalg". For den anden borger er der ikke opstillet et delmål i forlængelse af visiterende
kommunes overordnede mål.

Medarbejderne oplyser de, at de har et tæt samarbejde med aktivitetstilbuddet, idet de kører borgerne til aktivitetstilbuddet om morgenen og
følger borgeren ind til AC-medarbejderne, som tager imod borgerne, og hvor aktuelle meddelelser vedrørende borgeren overleveres.

Socialtilsynet tillægger det særligt vægt 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
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Bedømmelsen understøttes af interviews med medarbejderne, borgerne og fremsendt
dokumentation fra tilbuddet.

Af det fremsendte dokumentation fremgår det, at borgerne er i dagtilbud, grundskole, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og
aktivitetstilbud. Borgerne er fx tilknyttet STU, CBA Skive Skovly, CBA Skive Magneten eller cafe Kurs.

Borgerne oplyser

En borger oplyser, at "Jeg går på Skovly hver dag, har selv ønsket det, jeg hjælper til i køkkenet. Jeg ordner planter/grøntsager, jeg ved en masse om
grøntsager. Vi sælger grøntsagerne. Vi henter grøntsagerne og putter dem i poser. På værkstedet sorterer jeg skruer og fylder dem i poser".

Anden borger oplyser, at "Jeg arbejder på cafe Kurs. Jeg arbejder hver dag. Jeg er en slags tjener og jeg laver mad. Jeg er færdig med skolen".

Medarbejderne oplyser, at alle borgere er i beskæftigelse. De fleste går på Skovly, hvor der er en bred vifte af forskellige aktiviteter. En borger er
ikke afsted grundet funktionsniveau og alder, men borgeren aktiveres gennem andre aktivitets- og samværstilbud.

Side 7 af 3027-02-2023



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.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Midt vurderer, at borgerne i BB Parcelvej i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Det vurderes, at det indgår som en central del af tilbuddets indsats at styrke borgernes
kompetencer i forhold til både selvstændighed og til at indgå i sociale relationer. 

Borgerne indgår 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.

Det vurderes slutteligt at indsatsen for at styrke selvstændighed og sociale kompetencer er til stede i tilbuddet, dog i mindre grad med 
udgangspunkt i konkrete, individuelle mål for borgerne. Tilbuddet har igangsat en proces, der har til formål, at styrke målarbejdet og
resultatdokumentation, der jf. tilbuddets handleplan fra 2022 skal være implementeret i april 2023.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

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

Selvstændighed og relationer

Kriterium 2

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at BB Parcelvej i den daglige pædagogiske praksis styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og
opnå selvstændighed, og at dette indgår som en central del af indsatsen og tilbuddets målsætning. Til grund for vurderingen er lagt, at
medarbejderne kan redegøre for og komme med eksempler på, hvordan fx måltrappen fra Krap anvendes i dagligdags situationer, for at
visualisere borgerens vej til at opnå et selvstændighedsmål. Videre vurderes det, 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.

Det vurderes også, at BB Parcelvej i forlængelse af visiterende kommunes indsatsplaner er i proces med opstilling af delmål ud fra SMART-måls-
principperne - i samarbejde med den enkelte borger. Det anbefales dog, at der er vedvarende fokus på kvaliteten af disse.

Vedrørende opfølgning på målene vurderer socialtilsynet, at tilbuddets praksis er ujævn og mangler systematik, hvilket tilbuddet jf. egen
handleplan, udarbejdet efter sidste års tilsynsbesøg, har fokus på at forbedre.

$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$
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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
Ved bedømmelsen lægges vægt på følgende:

Af 2 fremsendte habiliteringsplaner samt fremvist dokumentation på tilsynsdagen fremgår det, at der er opstillet delmål i forlængelse af
visiterende kommunens indsatsmål. Delmål der understøtter selvstændighed og kompetencer til at indgå i sociale relationer. Nogle af delmålene er
konkret formuleret, som fx "At du hver onsdag og torsdag hjælper med at lave salat", "At du hver uge tilbydes en aktivitet, der bidrager til livskvalitet og
dit gode humør", og hvor det også er uddybet i beskrivelsen hvordan der skal arbejdes med delmålet - idet der er opført "Handling", "Faglig tilgang",
"Metodevalg", "Medarbejderindsats", "Borgerindsats" og "Succeskriterier". 

Andre delmål er mere bredt og ukonkret formuleret: "At du følger husets struktur" - men hvor det fremgår af den følgende beskrivelse, at det drejer
sig om at borgeren følger måltiderne i botilbuddet, for på den måde at falde ind i husets rytmer sammen med de andre borgere i tilbuddet. Et
delmål vist på skærmen er blot kaldet "Tøjvask", hvor det er sparsomt beskrevet hvordan der skal arbejdes med delmålet.

Af den fremsendte dokumentation fremgår det, at der dokumenteres uregelmæssigt, fx ses det på dokumentationen på delmålet "At du hver
onsdag og torsdag hjælper med at lave salat", at der er dokumenteret 2 notater som er tagget "Madlavning" på en periode på 3 mdr.

Af den fremsendte dokumentation på delmålet "At du følger husets struktur", er der 3 notater der omhandler struktur, i en periode på 3 mdr.
Notaterne har 3 forskellige tags. 

Af fremvist dokumentation på skærmen på tilsynsdagen, fremgår det, at der er mere regelmæssige opfølgninger på delmålet "At du hver uge
tilbydes en aktivitet, der bidrager til livskvalitet og dit gode humør", hvor det fremgår, at borgeren tilbydes og deltager i forskellige sociale aktiviteter.

Af tilbuddets handleplan, som blev udarbejdet efter sidste tilsynsbesøg, fremgår det at der arbejdes med opstilling af delmål efter SMART-måls-
principperne - ifølge handleplanen er dette implementeret i april 2023.

Det vægtes, at tilbuddet er i en spirende proces om målopstilling, men at der fortsat er mangler i forhold til såvel målarbejdet som opfølgning. Det
vurderes derfor, at området skal have skærpet fokus for at nå at være i mål med egen handleplan om 2 måneder. 

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på nedenstående svar fra borgerne på spørgeskemaets spørgsmål "har du nogle fritidsaktiviteter du går til, når du
kommer hjem fra arbejde?".

1 har svaret " ja, jeg skal noget næsten hver dag".

5 har svaret " jeg er mest med til det der laves i tilbuddet".

Flere borgere har uddybet deres svar med følgende eksempler på fritidsaktiviteter; Biografture, går til ridning, går til bowling, tager til koncerter, er
på cafebesøg, i motionscenter og på "fritidsværestedet". Flere af borgerne skriver, at dette foregår med deres ledsager.

Der er ligeledes lagt vægt på, at det af oversigten over borgere fremgår, at 1 borger aktuelt er på højskole.

På spørgeskemaets spørgsmål "Kan du få besøg eller besøger du dine venner og familie", er der givet nedenstående svar;

6 svarer "ja- jeg besøger tit mine venner/familie og de besøger mig".

4 svarer "en gang imellem".

 

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at nogle af borgerne er aktive på social medier og derigennem har kontakt med andre.
Medarbejderne fortæller ligeledes, at det ind imellem kræver støtte, da bekendtskaberne ikke altid er ligeværdige.
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Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, nedenstående svar fra borgerne på spørgeskemaets spørgsmål "Kan du få besøg eller besøger du dine venner
og familie":

6 svarer "ja- jeg besøger tit mine venner/familie og de besøger mig".

4 svarer "en gang imellem".

2 borgere kommentere deres svar med, at der ikke er regler for besøg.
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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.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at BB Parcelvej har et klart defineret formål med indsatsen, og at tilbuddet opererer ud fra en tydelig målsætning. 

Det vurderes videre, at tilbuddet tager afsæt i målgrupperelevante tilgange og metoder, som sikrer 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.

Det er socialtilsynets vurdering, at den pædagogiske indsats på BB Parcelvej tager afsæt i visiterende kommunes indsatsmål, samt at handleplanen
er styrende for indsatsen. Det vurderes, at tilbuddet med afsæt heri opstiller delmål i samarbejde med borgerne og har en beskrevet struktur for
hvordan der skal dokumenteres resultater. Det konstateres dog, at tilbuddets beskrevne struktur ikke til fulde er integreret i praksis, idet der ikke
kontinuerligt dokumenteres på de opstillede mål, og derfor dannes der ikke tilstrækkeligt grundlag for egen læring og forbedring af indsatsen. 

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

Sluttelig konstaterer socialtilsynet kvalitetsmangler vedrørende tilbuddets praksis for resultatdokumentation. I forlængelse heraf vurderer
socialtilsynet, at tilbuddet skal iværksatte handlinger og tiltag der sikrer, at kvaliteten højnes.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsyn Midt konstaterer, at der er kvalitetsmangler vedrørende resultatdokumentation og forventer, at tilbuddet vil arbejde med en forbedring heraf.
Der vil på kommende tilsyn være opmærksomhed på, hvordan tilbuddet har højnet kvaliteten ift. resultatdokumentation.

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

Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium 3

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  har en tydelig defineret målgruppe som er voksne borgere med udviklingshæmning som primære diagnose.
Derudover kan borgerne have andre tillægshandicaps.

Det vurderes, at Botilbuddet Parcelvej har valgt målgrupperelevante 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 forbedringspotentiale ift. tilbuddets systematiske
anvendelse af metoden, herunder anvendelse af metodens skemaer og redskaber. I løbet af tilsynsprocessen har tilbuddet tilrettet Tilbudsportalen
således at Den Habiliterende Organisation DHO, Jeg-støttende samtale, Neuropædagogik, Tegn til Tale (TTT) ikke står anført som anvendte metoder i
tilbuddet. Dette som følge af, at det konstateres ved tilsynsbesøget, at disse ikke finder anvendelse i indsatsen, ligesom at personalet ikke besidder
den fornødne viden og kompetencer for at kunne omsætte og praktisere disse metoder i en daglig praksis. 

Tilbuddet har til hensigt at indføre neuropædagogik som supplement til Krap, men har ikke pt de fornødne kompetencer til stede i tilbuddet. 

Videre vurderes det, at tilbuddets beskrevne praksis ift. dokumentationsarbejde er, 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. Dog vurderes det, at
den beskrevne praksis ikke til fulde efterleves i tilbuddets nuværende praksis, idet der ikke kontinuerligt dokumenteres, og dermed ikke evalueres
på de opstillede delmål. Dette vanskeliggør muligheden for at drage løbende læring og forbedring af indsatsen. Ifølge handleplan fra tilsynet i 2022
vil der blive rettet op på dette i april 2023, hvor tilbuddet modtager undervisning i resultatdokumentation. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skal
have øget fokus på området, hvis målet om at have implementeret den beskrevne struktur om 2 måneder jf. den tilsendte handleplan fra 2022.

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

$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$
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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
Ved bedømmelsen lægges vægt på følgende:

Målgruppe

Af tilbuddets godkendelse fremgår det, at tilbuddets målgruppe er: "Målgruppen er borgere over 18 år som har udviklingshæmning som primær
anbringelsesårsag".

Dette er i overensstemmelse med oplysningerne på Tilbudsportalen, og af den fremsendte borgerliste ses, at alle de indskrevne borgere er
indenfor den godkendte målgruppebeskrivelse.

Målsætning

Af oplysningerne på Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddets målsætning er: "I samspil med borgeren, skaber vi mulighed for udvikling, trivsel og
mestring af eget liv".

Tilgange og metoder

BB Parcelvej angiver på Tilbudsportalen, at de i arbejdet med målgruppen og for at realisere målsætningen anvender følgende metode i
indsatsen: Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (Krap) og følgende faglige tilgange: "Anerkendende tilgang, Relationspædagogisk
tilgang, Ressourceorienteret tilgang og Strukturpædagogisk tilgang".

På tilsynsdagen var det desuden angivet på Tilbudsportalen at følgende metoder finder anvendelse i tilbuddet: "Den Habiliterende Organisation
DHO, Jeg-støttende samtale, Neuropædagogik, Tegn til Tale (TTT)". Metoder som medarbejderne ikke til fulde kunne redegøre for finder systematisk
anvendelse i tilbuddet. De er derfor, af ledelsen, efter tilsynsbesøget blevet fjernet fra Tilbudsportalen.

Medarbejderne beskriver, at det grundlæggende faglige fundament i tilbuddet er Krap. De oplyser, at Krap er ny som metode i tilbuddet, og at
medarbejderne via temadage dygtiggøres i Krap-metoden og i brugen af de forskellige redskaber som Krap indeholder. Videre fortæller de, at de er
startet op med nogle Krap-skemaer ift. nogle borgere, fx Kognitiv sagsformulering, 4-kolonne-skemaerne, Måltrappen - hvor det er hensigten, at det
på sigt skal bredes ud til alle borgere i tilbuddet. 

Det observeres også under rundvisningen, at en borger har en "Måltrappe", hvor det er visualiseret for borgeren hvordan målet trinvist kan opnås. 

Ledelsen oplyser, at det er målet at Krap og neuropædagogik skal være de bærende elementer i det faglige fundament i tilbuddet - og er startet op
med Krap via temadage og Krap-supervision. Der er pt. en medarbejder i tilbuddet, der har uddannelse i neuropædagogik, og det er hensigten at
flere skal uddannes.

Afdelingslederen fortæller, at hun via sin KLAR-uddannelse (Praksisbaseret lederuddannelse med afsæt i Krap) har fået sat "skibe i søen" i forhold
til implementering af Krap, fx afholdes medarbejderudviklingssamtaler med afsæt i "Ressourceblomsten" og flere borgere har fået udarbejdet en
"Kognitiv sagsformulering". 

Dette understøttes af interview med medarbejderne og observationer, hvor det fremgår at grundelementerne i Krap, herunder en
ressourcefokuseret og anerkendende tilgang i høj grad anvendes i mødet med borgerne.
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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  2

Bedømmelse af Indikator 3.b
Ved bedømmelsen lægges vægt på følgende:

Af Tilbudsportalen fremgår det:

Beskrivelse af hvordan tilbuddet sætter mål for borgerne.

"Inden indflytning indkalder sagsbehandleren borgeren og evt. dennes pårørende eller værge og repræsentant for botilbuddet.
Ved dette møde afklares hvilke støttebehov den enkelte beboer har, sagsbehandleren udarbejder VUM skema og fastsætter ud fra dette i samarbejde med
borgeren hvilken indsatsplan der skal arbejdes med.
Herefter udarbejder botilbuddet pædagogiske delmål og handlinger, som der løbende evalueres.
Sagsbehandleren indkalder til opfølgningsmøder, hvor første opfølgningsmøde sker efter 3 måneder og derefter fast en gang årligt".

Beskrivelse af hvordan tilbuddet følger op på de fastsatte mål, og dokumenterer målopfyldelsen.

"Der afholdes teammøder for alle fastansatte over 20 timer hver 4. uge hvor der følges op på borgerne. Opfølgningsskemaer udarbejdes på det enkelte
indsatsmål. Der afholdes opfølgningsmøder med sagsbehandleren eller sagsbehandler indhenter oplysninger telefonisk som opfølgning.
Der dokumenteres skriftligt i elektronisk dokumentationssystem".

Medarbejderne beskriver, at indsatsen på BB Parcelvej tager afsæt i visiterende kommuners overordnede indsatsmål, hvorfra medarbejderne i
samarbejde med borgerne opstiller konkrete delmål for indsatsen ud fra SMARTmåls- principperne. Medarbejderne tilføjer, at der er delmål på alle
borgere, men at det kan være svært at være konkret i delmålbeskrivelsen, selvom der i det elektroniske dokumentationssystem er hjælpefelter i
forhold til at konkretisere målet, som fx "Handling", "Faglig tilgang", "Metodevalg", "Medarbejderindsats", "Borgerindsats" og "Succeskriterier". Fx
udtales det fra medarbejderne: "Hvad forstår vi ved konkrete klare mål? og "Nogle mål er svære at opstille konkrete. Det kan blive lidt kunstigt".

Medarbejderne beskriver, at for nogle borgere anvendes "Måltrappen" når der opstilles mål - for nogle borgere giver det mening at visualisere
vejen til opfyldelse af målet. Videre oplyser de, at hver 4. uge gennemgås borgerens mål på personalemøde, og at der foregår evalueringer af
delmålene hver 3. mdr eller hver 6. mdr. Evalueringen foregår ved at kontaktpersonen gennemgår dokumentationen på delmålene og vurderer om
delmålet skal fortsætte, justeres eller afsluttes.

Medarbejderne udtrykker, at det er er svær proces, at komme i gang med resultatdokumentation, og de ser frem til at få noget undervisning, så det
kommer til at blive lettere at dokumentere arbejdet med delmålene og resultaterne heraf.

Ledelsen bekræfter, at de har igangsat processen med at forbedre resultatdokumentation, og oplyser, at tilbuddet stadig er i en indledende fase,
hvor der er opstillet delmål på alle borgere, men hvor der er forbedringspotentiale ift. dokumentation af arbejdet med delmålet og evalueringer af
indsatsen, så der kan drages læring til forbedring af indsatsen i tilbuddet.Til forbedring af resultatdokumentation i tilbuddet oplyser ledelsen, at der
er planlagt undervisning til april 2023. Dette fremgår også af den udarbejdede handleplan i forbindelse med opmærksomhedspunkter efter tilsynet
i 2022, hvor det yderligere er anført at tilbuddets beskrevne struktur skal være implementeret april 2023.  

Det afspejles af den tilsendte borgerdokumentation og fremvisning af resultatdokumentation på skærmen, at den beskrevne klare struktur ikke er
fuldt ud integreret i praksis, hvilket trækker ned i bedømmelsen af denne indikator. Bl.a. ses eksempler på manglende daglig dokumentation samt
mangelfuldt udfyldte evalueringer af delmål, hvilket vanskeliggør muligheden for at drage løbende læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet
vægtlægger dog også positivt, at der ligeledes ses eksempler på det modsatte, hvor der dokumenteres kontinuerligt i henhold til delmålet og hvor
det fremgår, hvad der foranlediger, at det vurderes, at et delmål fx skal fortsætte eller afsluttes. Dette understøttes af observationer, hvor
medarbejder fremviser tilbuddets dokumentationssystem for socialtilsynet.
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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
Ved bedømmelsen lægges vægt på følgende:

Af de fremsendte borgeroplysninger fremgår det, at borgerne har indsatsmål, der skal fremme selvstændighed og trivsel for borgerne under
borgernes ophold på Botilbuddet Parcelvej.

Under rundvisningen var der flere borgere der gerne ville fremvise deres boliger, og under denne fremvisning fortæller en borger: "Jeg er blevet
bedre til at hjælpe med at lave mad og vaske tøj, og jeg er blevet bedre til at snakke med andre med hjælp fra personalet. Jeg er blevet bedre til at holde
kontakt til min familie, det har personalet hjulpet mig med. Jeg går på arbejde hver dag". En anden borger fortæller: "Jeg er blevet bedre til at gøre rent,
og vaske tøj"

Af de fremsendte handleplaner fremgår det, at det som borgerne udtrykker de er blevet bedre til, har sammenhæng til de mål som visiterende
kommune har opstillet for borgernes ophold.

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
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af indsendte dokumenter vedr. borgerne fremgår at der samarbejdes med borgernes dagtilbud om nogle
af de opsatte mål, således at der er defineret en indsats som dagtilbuddet tager sig af og en indsats som botilbuddet tager sig af.

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne nævner VISO, som en samarbejdspartner, der bruges når det er svært at arbejde med borgeren.
Medarbejderne fortæller desuden at  fysioterapeuterne er med til at finde nye veje til at arbejde med borgerne, når det handler om et mål om eks.
at kunne komme til at gå igen. Derudover er der lagt vægt på, at det ved ny-godkendelsen blev nævnt, at det det vil være muligt at hente sparring
hos den centralt ansatte seksualvejleder.

Leder oplyser, at hun er i kontakt med konsulent fra kommunen ift. at få styrket tilbuddets resultatdokumentation. Det er endnu ikke lykkedes, at
få lavet en aftale med den eksterne konsulent, men leder arbejder på sagen.
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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.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov, da tilbuddet
forholder sig til borgernes sundhed både ift. kost, motion, rygning, søvn, seksualitet og brug af digitale medier mm.

Det er tilsynets vurdering, at borgerne medinddrages i beslutninger der vedrører dagligdagen i tilbuddet og er selvbestemmende ift. beslutninger
vedrørende dem selv. Det er tilsynets vurdering, at borgerne oplever at trives i tilbuddet.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets faglige tilgange og metoder og det værdigrundlag der arbejdes ud fra, er med til at forebygge at der
forekommer magtanvendelser, ligesom dette også understøtter det forebyggende arbejde i forhold til vold og overgreb. Det er ligeledes tilsynets
vurdering, at eventuelle magtanvendelser eller andre episoder vil blive drøftet med henblik på læring.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

Sundhed og trivsel

Kriterium 4

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selv-og medbestemmelse.

Det er tilsynets vurdering, at borgerne omtales med respekt og anerkendelse og der er en stor opmærksomhed på, at borgerne inddrages og er
selvbestemmende. Der er en opmærksomhed på at tænker løsninger der støtter borgeren og ikke vælge "den lette løsning" for medarbejderne.

 

 

$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, nedenstående svar fra spørgeskemaet;

5 ud af 8 borgere der har svaret på spørgeskemaet spørgsmål "lytter medarbejderne til dig?" , svarer "Ja, de lytter altid til mig" og 3 har svaret "ja
nogen gange, men ikke altid".

8 ud af 8 borgere der har svaret på spørgeskemaets spørgsmål "Hvordan taler medarbejderne til dig?" svarer "Altid pænt og ordentligt og de lytter
til mig".

4 ud af 8 borgere der har svaret på spørgeskemaets spørgsmål "Fortæller medarbejderne dig hvad du er god til?" svarer 4 "ja, de fortæller mig tit at
jeg god til noget" og 3 svarer "nogle gange når jeg har lavet noget godt"

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne fortæller om en borger der ikke længere selv kunne administrere sin medicin i dosisruller.
Medarbejderne tog udgangspunkt i noget der for borgeren var kendt, og brugte dette som udgangspunkt for en løsning der hjalp borgeren til, med
støtte, at kunne administrere sin medicin. I dette eksempel er det, det at der er lyttet til borgers udfordring og at der er fundet en, for borgeren god
løsning, selv om det er mere tidskrævende end blot at udlevere borgers medicin, der er vægtet.

Medarbejderne fortæller desuden om en borger der sidder i kørestol uden motor, her siger medarbejder at "der er det vigtigt at vi spørger meget
ind, så vi ikke får vedkommende kørt et sted hen, som ikke ønskes"

 

Ved rundvisning fortæller en medarbejder, at en borger har ønsket en låge foran indgangen til køkkenet, da pgl. føler sig mere tryg ved at færdes i
tilbuddet hvis denne er lukket, når der ikke er personale.

Ved interview observeres det, at medarbejderne omtaler borgerne med respekt for den enkelte og dennes særlige udfordringer og behov.

 

 

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 bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 6 ud af 8 borgere der har svaret på spørgeskemaets spørgsmål "Får du lov at bestemme over dit eget liv?"
svarer " Ja, jeg bestemmer alting selv" og 2 svarer "jeg bliver spurgt og nogle gange får jeg lov at bestemme selv".

Der er ligeledes lagt vægt på at 10 ud af 10 borgere der har svaret på spørgeskemaets spørgsmål "er du med til at bestemme hvilke mål de skal
arbejde med /blive bedre til?" svarer " ja, det aftaler jeg med min kontaktperson".

Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne ved interview og rundvisning fortæller om flere eksempler bor borgernes egen indflydelse, fx at
flere borgere selvstændigt træffer aftaler med deres ledsager og blot meddeler til medarbejderne hvornår de igen skal på tur med ledsager, en
borger køre selv op i byen, når han gerne vil. Medarbejderne fortæller desuden om en borger, der sidder i kørestol uden motor, her siger
medarbejder at "der er det vigtigt at vi spørger meget ind, så vi ikke får vedkommende kørt et sted hen, som ikke ønskes".

For borgere der er udfordret ift. kommunikation fortæller medarbejderne at en har en staveplade, som anvendes i kommunikationen, hos en
anden spørges der ind og ord forslås til borger tilkendegiver, at medarbejderne har tolket rigtigt. Der anvendes ligeledes TTT.
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Kriterium 5

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

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

Det er tilsynets vurdering, at der er den fornødne viden om målgruppens behov ift. fysisk og mental sundhed, samt at der ydes en indsats der
svarer til hver enkelt borgers behov. Det er tilsynets vurdering, at borgerne modtager den nødvendige støtte ifm. kontakten til sundhedsvæsenet.

Det er tilsynets vurdering, at borgerne oplever at trives i tilbuddet.

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

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af borgernes svar på spørgeskemaet fremgår at;

de er trygge ved at bo i tilbuddet og  er glade for deres bolig,
har selv-og medbestemmelse
bliver lyttet til
får hjælp til det de ikke selv kan

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, nedenstående svar fra borgerne på spørgeskemaets spørgsmål "Hjælper medarbejderne dig med at komme til
læge, på sygehus,  tandlæge mm.?"

6 borgere svarer "Ja, og de følger mig også".

1 borger svarer "ja, de hjælper med at ringe, men jeg går selv" .

Der er desuden lagt vægt på, at det af dagbogsnotater for 4 ud af 4 borgere fremgår, at medarbejderne har en opmærksomhed på borgernes
sundhedsmæssige tilstand og tager kontakt til fx læge, tandlæge, hjemmesygeplejen mm.
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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
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne i spørgeskemaet har krydset af ved følgende emner som de taler med medarbejderne om; kost og
motion, søvn, sociale medier, hygiejne, kærester, prævention og seksualitet, alkohol, rygning og rusmidler og sorg.

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at der altid serveres grønt til måltiderne og at forsøger, at motivere borgerne til at vælge
sundt og til at motionere; fx ved at tale borgeren om, om 1 pose slik er nok i stede for 2. De fortæller også at det er en balancegang, da for meget
opmærksomhed på emnet kan have den modsatte effekt, så borgeren køber endnu mere. Medarbejderne fortæller også om en borger der har en
bipolar lidelse og siger her, at de skal være opmærksomme på, at tilbyde aktiviteter der kan højne humøret. Medarbejderne fortæller ligeledes om
en borger der ofte efterspurgte panodiler om aftenen; de talte med borgeren om dette og det viste sig at være træthed i stedet for smerter.
Medarbejderne fortæller også, at de skal være ekstra opmærksomme på borgerne, da de ikke altid selv mærker signaler på at der er noget galt
med deres helbred.

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne er opmærksomme på, at borgerne er blevet ældre og at de fx har behov for mere ro og hvile end
tidligere. Medarbejderne fortæller ligeledes, at de skal i gang med at screene borgerne efter Trinvold, for at kunne opdage en eventuel demens. Ift.
digitale medier fortæller medarbejderne, at der aktuelt ikke er så mange der har computer eller smartphone. De taler med borgerne om deres
færden på digitale medier alt efter den enkeltes behov. Fx havde en borger lavet en aftale med en anden over facebook og her talte medarbejderne
med borgeren om vigtigheden i at være ærlig i kontakten med den anden, så forventningerne til hinanden var klare. Ved rundvisning fortæller
afdelingsleder, hvor vigtigt det er for borgerne, at de har ledsager, så de kommer af sted på cafe, til motion eller andet som borgeren gerne vil.

Der er ligeledes lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at der er lavet aftale om, at der ikke tages billeder af hinanden i fællesrummet,  men at
medarbejderne gerne hjælper en borger, der ønsker et billede af sig selv i en aktivitet.

 

Kriterium 6

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets faglige tilgange og metoder og det værdigrundlag der arbejdes ud fra, er med til at forebygge at der
forekommer magtanvendelser.

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er opmærksomme på flere former for magt fx ikke at skubbe en borger i kørestol et sted hen uden
vedkommende har tilkendegivet hvor han/hun gerne vil hen.

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

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

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

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 8 ud af 8 borgere, der har svaret på spørgsmålet "Sker det at medarbejderne tager fat i dig og holder dig
fast?" svarer " Nej, aldrig".

Medarbejderne fortæller, at de ikke kan huske, at der har været en magtanvendelse. De fortæller ligeledes, at de støtter borgerne i at håndtere
eventuelle konflikter, at de har en generel opmærksomhed på borgernes velbefinde og respekterer den enkelte borgers  ret til selvbestemmelse.
Medarbejderne fortæller desuden om en borger der sidder i kørestol uden motor, her siger medarbejder at "der er det vigtigt at vi spørger meget
ind, så vi ikke får vedkommende kørt et sted hen, som ikke ønskes".

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at den kognitive sagsformulering bruges til at skabe et overblik over borgernes
ressourcer og udfordringer, samt give en forståelse for borgerens adfærd og/eller handlemønstre.
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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
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet i forbindelse med godkendelsen har fremsendt "Procedure vedrørende arbejdsgangen omkring
registrering og indberetning af magtanvendelser i henhold til lov om social service §§ 125-128' og ved kvalitetsmodelinterviewet kunne redegøre
herfor. Centerleder udtaler: "Det vil være afdelingsleder som vil have ansvaret for at indhente borgerens perspektiv også selvom det typisk vil være
medarbejderne som taler med borgeren efterfølgende en episode" og at afdelingsleder fortæller: "Har der været en episode foretager vi en debriefing i
forhold til de involverede medarbejdere, og der bliver på samme vis taget hånd om den berørte borger, samt andre parter som har været involveret eller
overværet en episode ". Centerleder udtaler videre: "Det er ligeledes vigtigt, at vi drager læring af alle magtanvendelser med henblik på, hvad vi kan gøre
i en tilsvarende situation for at undgå at komme derhen igen". 

Der er desuden lagt vægt på, at medarbejderne ved tilsynet, kan fortælle, at alle episoder uanset om det er magtanvendelse eller andre episoder vil
blive drøftet på personalemøder. Medarbejderne fortæller, at de efter en drøftelse vil vurdere hvilke tiltag der skal være for at undgå lignende
episoder igen. Medarbejderne fortæller, at de ikke har prøvet at udfylde et skema, da der ikke har været magtanvendelser, men at de vil kontakte
afdelingslederen.

 

Kriterium 7

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i videst muligt omfang forebygger vold og overgreb.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets værdigrundlag og de faglige tilgange og metoder understøtter en forebyggende indsats, ligesom
medarbejdernes kendskab til den enkelte borger medvirker til, at der kan ydes en faglig indsats der virker forebyggende ift. vold og overgreb.
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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
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de, hvis der observeres mistrivsel eller andet, spørger de ind til den enkelte
borger og har der været konkrete episoder, tages der en snak med borgeren om dennes reaktion og baggrunden for dette. Derudover fortæller
medarbejderne, at de generelt tilbyder borgerne samtaler om, hvordan man passer på sig selv, og hvad betyder det at have en kæreste. De
fortæller ligeledes, at en borger har en årlig samtale med seksualvejlederen.

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at der laves risikovurdering på nogle borgere. Dette følger oplysningerne fra
godkendelsen om at "ad hoc vil vi lave risikovurderinger jævnfør retningslinjen "Retningslinjer for risikovurdering", således er tilbuddet 
opmærksomme på, hvad der potentielt kan udløse uhensigtsmæssige episoder med vold og overgreb og hvilke tiltag som kan forebygge dette."

Der er ligeledes lagt vægt på, at det af gæstepolitikken fremgår, at man er gæst når man besøger en beboer uanset om det er en udefrakommende
eller borgerne der besøger hinanden, samt at det forventes at "man opfører sig ordentligt".

Der er ligeledes lagt vægt på, at tilbuddet har udarbejdet og skal i gangmed at implementere  " Politik for brugen af elektroniske medier..." , hvoraf
det fremgår, at "Det er personalets opgave at vejlede borgerne på Parcelvej 20, så de ikke udstiller sine medborger på Facebook, Twitter m.fl. " og
"Det er personalets opgave at vejlede borgerne i brug af sociale medier således vi sikre at borgerne ikke bliver udnyttet på datingsider, nethandel
mv."
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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.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet drives fagligt og økonomisk forsvarligt, samt at den daglige drift tilrettelægges, i overensstemmelse med de
enkelte afdelingers beskrivelse af indsatsen.

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.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til
at tilrettelægge og udøve en systematisk pædagogisk indsats.

Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddets resultatdokumentation er mangelfuld og at tilbuddet ikke følger deres beskrevne struktur og systematik
herfor. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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

Organisation og ledelse

Kriterium 8

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse.

Det er tilsynets vurdering, at ledelsen bør arbejde med, at sikre kvaliteten i tilbuddets resultatdokumentation.

Det er tilsynets vurdering, at ledelsen bør understøtte kompetencer og implementering af KRAP.

Det er tilsynets vurdering, at medarbejder og ledelsen har mulighed for ekstern supervision.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 8.a
Det bedømmes, at indikatoren i middel grad er opfyldt. Bedømmelsen understøttes af interviews med ledelsen, medarbejderne og fremsendt
dokumentation.

 

Det vægtes i bedømmelsen

At ledelsen og medarbejderne oplyser, at de fortsat mangler systematik i forhold til deres dokumentations- og delmålsarbejde. Det oplyses, at
tilbuddet mangler en fælles holdning til, hvad, hvornår og hvordan der skal dokumenteres. Udsagnene fra ledelsen og medarbejderne omkring
tilbuddets dokumentationsarbejde understøttes af fremsendte handleplaner og pædagogiske notater fra tilbuddet, hvor det i meget lav grad
fremgår at tilbuddet dokumenterer og følger op på borgernes delmål jf. indikator 3.b. Det oplyses, at de tit ikke når, at drøfte borgernes mål på P-
møderne, fordi der mangler systematik. Det oplyses af medarbejderne, "at KRAP ikke rigtigt er noget tilbuddet arbejder med endnu", hvilket
understøttes af fremsendte handleplaner og pædagogiske notater, hvor det i meget lav grad fremgår, at tilbuddet anvender KRAP. Medarbejderne
kan berette om en borger, som ikke er blevet inddraget i udarbejdelse af sine egne delmål, selvom borgeren har funktionsniveauet til at blive
inddraget. Af fremsendt oversigt over borgernes delmål omhandlende temaerne uddannelse og beskæftigelse samt selvstændighed og relationer
fremgår det, at tilbuddet ikke har opstillet mål for en stor del af borgerne jf. indikator 1.b og 2.a. Leder har fremsendt beskrivelse af, hvad tilbuddet
har arbejdet med siden sidste tilsyn i forhold til at øge kvaliteten af tilbuddets dokumentations- og delmålsarbejde. Af beskrivelse fremgår fx "Alle
har været på temadag om KRAP, Personalet i 27 har haft sags supervision i KRAP, Der er arbejdet med skriftlighed i forbindelse med DHO - velvidende at
vi ikke er i mål endnu". Leder er i kontakt med ekstern konsulent med henblik på, at øge kvaliteten af tilbuddets dokumentations- og
delmålsarbejde. Leder oplyser, at det er besluttet at der skal dokumenteres 2 gange dagligt, og at der på p-møderne vil være et fast punkt der
hedder mål og opfølgning. Leder oplyser, at KRAP ikke er implementeret, men at der gennemføres KRAP temadage til september 2022, og på sigt
vil medarbejderne modtage supervision fra KRAP-psykologer. Leders målsætning er, at have øget kvaliteten af tilbuddets dokumentations- og
delmålsarbejde til december 2022.

Medarbejderne oplyser, at de oplever lederen som kompetent, lyttende og en som har indblik i tilbuddets dagligdag grundet, at leder har timer på
"gulvet".

 

Ved besigtigelse af Parcelvej 40B bemærker tilsynet, at der er etableret et kontor og monteret låse på skabe på afdelingens fællesarealer.
Socialtilsynet har efterfølgende en drøftelse med leder om rammer, vilkår og signalværdi for kontor og låse på tilbuddets fællesarealer. Leder har
efterfølgende fjernet kontoret og låsene på skabene.

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
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der er mulighed for løbende ekstern supervision for både medarbejdere og ledelse. 
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Kriterium 9

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

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

Det er tilsynets vurdering, at der er lav personalegennemstrømning og at sygefraværet ikke er på et højere niveau end sammenlignelige tilbud.

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer.

Socialtilsyn Midt vurderer, at leder vil påse, at der vil være en medarbejderdækning, som på tilstrækkelig vis vil kunne modsvare borgernes behov.
Medarbejdergruppen vil være tværfagligt sammensat og besidde relevante kompetencer og erfaringer i forhold til målgruppens udfordringer.

Endelig er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet her og nu har fokus på at holde medarbejdergennemstrømning og sygefravær på et lavt
niveau. Leder vil søge at opnå dette ved at skabe kontinuitet og sammenhæng, samt en attraktiv arbejdsplads, med arbejdsglæde, ansvar og
kompetenceudvikling.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets brug 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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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 1 borger har svaret " ja, der er altid en medarbejder der kan hjælpe mig" på spørgsmålet " Hvis du har brug
for hjælp, er det nemt at få fat på en medarbejder" og 7 har svaret " Nogle gange skal jeg vente lidt". Disse 7 svar er talt med positivt, da det er
borger i bofællesskabet hvor der ikke er nattevagt og de derfor skal vente på en medarbejder fra hjemmeplejen.

Der er ligeledes lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at det er vigtigt, at de er tydelig på, at selvom der er en nattevagt i parcelvej 20B, bliver de 2
bofællesskaber ikke døgndækket. Det vægtes ligeledes, at medarbejderne fortæller, at der er en på arbejde af gangen i de 2 bofællesskaber, men at
der er købt ekstra timer ind til en borger der ikke kan klare sig med den normering, der ellers er i tilbuddet. Om natten har borgerne i
bofællesskaberne mulighed for, at tilkalde hjemmeplejen via et kaldesystem. Parcel 20B har vågen nattevagt. Ledelsen lægger vægt på, at
nattevagten er til rådighed for borgerne, selvom borgerne gerne skulle sove om natten.

Der er ligeledes lagt vægt på, at ca. 93% af medarbejderne har en social-eller sundhedsfaglig uddannelse, samt at 6 ud af 7 medarbejdere i
bofællesskaberne har minimum 6 års erfaring fra tilbuddet. Der er ligeledes lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at de medarbejdere der netop er
blevet ansat på Parcelvej 20B er en blanding af nyuddannede og erfarende medarbejder, hvoraf nogle kommer fra egen organisation og derfor
kender målgruppen.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af indsendte oversigter over medarbejdere fremgår, at 3 medarbejdere er fratrådt/opsagt det seneste år.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Bedømmelsen understøttes af interviews med ledelsen, medarbejderne og fremsendt
dokumentation.

 

Det vægtes i bedømmelsen

At ledelse og medarbejdere oplyser, at tilbuddets tidligere høje sygefravær ( Ved sidste tilsyn) bl.a. skyldes 2 langtidssygemeldinger. Leder og
medarbejdere oplyser, at sygemeldingerne ikke haft nogen negativ effekt på borgernes trivsel. Leder og medarbejderne oplever, at sygefraværet
generelt er faldende i hele tilbuddet.

Jf. oversigt over tilbuddets sygefravær ligger tilbuddets sygefravær under sammenlignelige tilbud.

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
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Bedømmelsen understøttes af interviews med borgerne, ledelsen, medarbejderne og
fremsendt dokumentation.

 

Det vægtes i bedømmelsen

Borger oplyser, at "Jeg har det godt med alle personaler her".

Leder og medarbejderne oplyser, at tilbuddet har flere fastansatte vikarer på 30 timer. Tilbuddet har 5 tilkalde vikarer. Alle vikarer er kendte i
huset, og har en relevant faglig baggrund. Nye vikarer starter med 4 følvagter, hvor de bliver introduceret til tilbuddets faglige tilgang/metoder,
målgruppen og tilbuddets pædagogiske praksis. Vikarer har mulighed for, at deltage i vikarmøder, hvor de får 2 timer med dialog om etik, faglige
metoder og resultatdokumentation. Vikarerne deltager ikke i supervision, men har mulighed for løbende faglig sparring med ledelsen og
kollegaerne. Vikarerne får udleveret en introseddel, hvor det bliver tjekket, at de kommer igennem det hele. De har adgang til vores mødereferater,
og hvis der sker ændringer, får de det at vide. 

Af det fremsendte program fra tilbuddets vikarmøder fremgår det, at følgende emner drøftes: "Præsentation, forventningsafstemning, etik - kultur,
DHO mål, tags, skemaer, sundhedsfaglige opgaver, forflytninger, rundvisning på intranet og rundvisning på Nexus" 

Af den fremsendte oversigt over tilbuddets vikarforbrug for de seneste 12 måneder fremgår det, at tilbuddets vikarforbrug ligger under
sammenlignelige tilbud.
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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.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til
tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. 

Det er tilsynets vurdering, at møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger, samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på, at medarbejderne tilføres den viden der er behov for, i forhold til den udvikling der sker ift. borgernes
behov.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

Kompetencer

Kriterium 10

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har relevante faglige grunduddannelse, relevante kurser og  at denne viden anvendes i det daglige
arbejde.

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne, i tale, kan opsætte små konkrete mål, men at det skriftlige materiale ikke afspejler dette.

$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$
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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  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ifølge indsendt oversigt er ansat;

8 pædagoger. 

2 pædagogisk assistenter. 

3 social-og sundhedsassistenter.

2 social-og sundhedshjælpere.

1 medhjælper på 25 timer.

5 ud af 6 medarbejdere i de 2 bofællesskaber har mere end 6 års erfaring fra tilbuddet.

10 medarbejdere i døgntilbuddet er nyansatte, da tilbuddet netop er startet. Ledelsen  fortæller, at flere af disse har erfaring med målgruppen
enten fra lignende tilbud eller fra andre tilbud i Skive Kommune. 

Ca. 93% af medarbejderne har en social-eller sundhedsfaglig uddannelse.

Der er ligeledes lagt vægt på nedenstående ift. medarbejdernes kurser og efteruddannelse

1 har 3-årig KRAP-uddannelse.

4 har 7-dage KRAP.

1 har intro til KRAP.

1 har grundkursus i psykologi.

2 har kursus i " psykologisk viden om udviklingshæmmede".

1 har neuropædagogisk uddannelse.

1 har MarteMeo.

4 har kursus i konflikthåndtering.

1 har kursus i TTT.

4 har kursus i "den anerkendende samtale".

Flere ansatte har en række andre relevante kurser.

 

Der er ligeledes lagt vægt på, at medarbejderne kender reglerne om magtanvendelse fx er de opmærksomme på ikke blot at køre en borger i
kørestol afsted, men at spørge hvor borger ønsker at komme hen. Medarbejderne kan ligeledes fortælle, at der i reglerne findes forskellige
muligheder for tilladelse til at anvende magt i fx hygiejnesituationer.

 

 

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
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne i deres svar på spørgeskemaer tilkendegiver, at medarbejderne lytter til dem, taler pænt til dem, 
hjælper dem med det de har svært ved og taler med dem om sundhed.

Derudover er der lagt vægt på, at medarbejderne under interview taler om borgerne på en anerkendende måde og viser, at de har fokus på at
støtte borgeren i netop det, der er svært for den enkelte og tænker kreative løsninger for at kunne dette; fx at tage billede af dosisæsker, som er
kendt for borgeren og anvende dette som en form for "opslagstavle" hvor den dosispakkede medicin sættes på.
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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.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at BB Parcelvejs fysiske rammer er egnede som ramme for borgernes liv og for den indsats der ydes i tilbuddet - dertil at
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter borgernes behov for tryghed, privatliv og skaber mulighed for trivsel og
udvikling.

Videre vurderes det, at BB Parcelsvejs fysiske placering er central, så borgerne indenfor en overskuelig afstand kan frekventere indkøbsmuligheder,
kulturliv, aktiviteter og sundhedsydelser.

Det vurderes slutteligt, 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 fællesarealer - alt efter borgerens individuelle behov.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

Fysiske rammer

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i botilbuddet understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det indgår i vurderingen, at
tilbuddets rammer er tilgængelige og overskuelige, således at borgerne selvstændigt kan bevæge sig omkring både i egen bolig, i fællesarealerne
og i arealerne uden for tilbuddet.

Videre vurderes det, at tilbuddets fysiske placering er central, så borgerne indenfor en overskuelig afstand kan frekventere indkøbsmuligheder,
kulturliv, aktiviteter og sundhedsydelser.

Det vurderes også, 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 fællesarealer. Fællesarealerne er som udgangspunkt indrettet med køkken,
spisepladser og sofaarrangementer, men også med individuel indretning som fx spilleplads, der hvor det er relevant. Derudover er der nogle
steder foretaget kreative ændringer i rammerne for at imødekomme enkelte borgeres særlige behov som fx kompensation for synsnedsættelse.

Endelig vurderes det, 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 med de interesser og hobbies, som borgerne har.

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

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Ved bedømmelsen lægges der vægt på følgende:

Under rundvisningen var der 3 borgere, som gerne ville vise tilsynskonsulenterne deres bolig, som indeholder stue, soveværelse og badeværelse
med vaskemaskine og tørretumbler. Alle boliger har desuden udgang til terrasse.

Adspurgt fortæller borgerne, at de trives i deres boliger, hvilket også tydeligt observeres, idet de stolte viser deres bolig frem.

Under rundvisningen ses det, at borgernes boliger alle ligger i forbindelse til fællesarealerne - og det observeres, at flere borgere har døren til
fællesarealerne stående åben, så det er muligt, fra sin egen bolig, at følge med i hvad der foregår i fællesrummet og det er muligt at kalde på
personalet hvis de har behov for assistance.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Ved bedømmelsen lægges vægt på følgende:

Det observeres, at der er niveaufri adgang i alle afdelinger - rummelige fællesarealer og tilpas brede gangarealer, så det også er muligt at bevæge
sig frit omkring, for de borgere der er kørestolsbrugere.

Siden sidste tilsynsbesøg er en personalearbejdsplads, der var etableret på gangarealerne, pillet ned, så der nu er bedre passage for borgere i
kørestol. Der er i stedet etableret et lille kontor, i en del af et tidligere et indgangsparti.

Det observeres under rundvisningen, at der i et køkken er monteret en låge, som kan sættes for og skærme af for køkkenområdet, og hermed
hjælpe en borger der har et synshandicap med at orientere sig i fællesarealerne. Borgeren og de øvrige borgere kan selv åbne og lukke lågen. Det
observeres også, at en synsnedsat borgers indgang til bolig er markeret med rødt tape, så det giver borgeren bedre mulighed for at orientere sig og
finde hjem til sin bolig. 

I et af de andre fællesarealer, ses det at der er hæve/ sænke borde i køkkenet, så det er muligt for alle borgere, også kørestolsbrugere, at hjælpe til
med dele af madlavningen. 

Alle borgere har egen rummelig lejlighed bestående af stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Alle boliger har adgang til en lille terrasse.

Der er offentlig transport inden for 200 meter, under 1 kilometer til supermarked og 1 kilometer til centrum, hvilket betyder at borgerne har let
adgang til  handelsmuligheder, kulturliv, aktiviteter og sundhedsydelser.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Ved bedømmelsen lægges vægt på følgende:

Under rundvisningen observeres at borgernes boliger er individuelt og personligt indrettede - fx har en borger indrettet sig med et terrarium med
skildpadder, en anden borgers lejlighed bærer præg af glæde ved bamser og tøjdyr.

Under rundvisningen ses det også, at fællesarealerne er indrettet, så det afspejler, at det er borgernes hjem med afsæt i målgruppens behov,
herunder med fællesarealer med køkken og med flere spisepladser, hvor borgerne i botilbuddet har mulighed for at mødes til spisning og andre
sociale aktiviteter. 

Det ses også i en afdeling hvor der bor yngre borgere, at et rum er indrettet med stor skærm og madras på gulvet - hvor borgeren kan spille spil fx
Wii.
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Økonomi

Vurdering af tema

Konklusion

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets budget vil kunne understøtte en stabil økonomi i tilbuddet fremadrettet, hvis budgettet efterleves.

 

Vurderingen er baseret på, at der sammenhæng mellem taksten og den forventede socialfaglige kvalitet og budgettet er gennemsigtigt og realistisk.

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2023 og tilbuddets første indberetning af årsrapport for regnskabsåret 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. Dette betyder, at risikoen for en akut nedlukning pga. manglende økonomi ikke anses
sandsynligt.
Tilbuddets første budgetter forventes at kunne understøtte økonomisk bæredygtighed fremadrettet.

 

Modsat rettet gælder:

At der i tilbuddets første leveår har været et stort underskud, hvilket ikke er unormalt i nystartede tilbud – endvidere var 2021 jo et Corona-år
med alt var det indebar af ekstra omkostninger.

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

Vi vurderer, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet af 3 grunde:

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

 

Økonomisk gennemsigtighed

Den økonomiske gennemsigtighed understøttes af 2 væsentlige forhold i budgettet:

Det hænger sammen med tilbuddets øvrige indberetninger på Tilbudsportalen.
Det afspejler tilbuddets oplysninger i forbindelse med godkendelsen.

 

Modsat rettet gælder

Der er indlagt en central pulje til bl.a. uddannelse som afholdes centralt i Skive Kommune.

 

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddets budget for 2023 viser:

Tilbuddet har differentierede takster.
En omsætning på ca. 9,6 mio. kr. ud fra en forventet belægning på 100 %.
Et overskud på 0 kr.
At ca. 70 % af omkostningerne anvendes på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter.

 

Tilbuddets årsrapport for 2021 viser:

En omsætning som er 8,2 % højere end forudsat i budgettet.

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

Økonomi
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Personalomkostningerne er 58, % højere end forventet i budgettet.
Et underskud på 46,9 % i forhold til omsætningen, hvilket svarer til ca. 2,3 mio. kr. Det betyder, at underskuddet pr. godkendt plads er ca. 101
t.kr.

Økonomi 1

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. Budgettet for 2023 er derfor godkendt af tilsynet.

 

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

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

Økonomi 2

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 og borgerrettede aktiviteter.

 

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

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

Økonomi 3

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 4 forhold:

Tilbuddets budget og regnskab er aflagt i overensstemmelse med lov om Socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser.
Budgettet er retvisende og anses at være realistisk.
Budgettet hænger sammen med oplysningerne afgivet til rammeaftalen.
Tilbuddets økonomiindberetninger har ikke givet anledning til bemærkninger udover de i konklusionen anførte.

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

Kilder
Dokumentation
Tidligere tilsynsrapport
Borgeroversigt
Handleplan
Godkendelsesbrev
Hjemmeside
Tilbudsportalen
Pædagogiske planer
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Datakilder

Kilder
Borgere
Ledelse
Medarbejdere
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Interviewkilder

Kilder
Borgere
Medarbejdere
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Observationskilder

Side 30 af 3027-02-2023


