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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 FORSORGSHJEMMET KARLSVOGNEN

Hovedadresse Jernbanevej 29A
4300 Holbæk

Kontaktoplysninger Tlf.: 72361424
E-mail: katli@holb.dk
Hjemmeside: https://misbrugogforsorg.holbaek.dk/hjemloese/forsorgshjemmet-karlsvognen

Tilbudsleder Katrine Linneboe

CVR-nr. 29189447

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Forsorgshjem/herberg, § 110

Pladser i alt 14

Målgrupper Hjemløshed

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Karen Rude
Per Schnedler Clausen

Tilsynsbesøg 08-11-2021 09:00, Uanmeldt, FORSORGSHJEMMET KARLSVOGNEN

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger

FORSORGSHJEMMET KARLSVOGNEN Andet socialt problem 14 Forsorgshjem/herberg, § 110
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Socialtilsyn Hovedstaden har 8. november 2021 gennemført uanmeldt tilsyn på Karlsvognen, med fokus på temaerne 'uddannelse og beskæftigelse',
'selvstændighed og relationer' og 'fysiske rammer', svarende til temaerne 1,2 og 7 i Socialstyrelsens Kvalitetsmodel.

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at, tilbuddet har den fornødne kvalitet og derfor samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf.
§§ 6 og 12-18 i Lov om Socialtilsyn. Forsorgshjemmet Karlsvognen er godkendt efter SEL §110 og er godkendt til 14 pladser. 

Tilbuddets målgruppe er borgere i alderen 18 - 85 år, som har hjemløshed som en af flere komplekse sociale problemstillinger. Flertallet af borgere
er udfordret i forhold til rusmidler, psykiske eller psykiatriske funktionsnedsættelser, ensomhed og/eller mangel på netværk.

Borgere, der ikke har problemstillinger ud over hjemløshed er ikke i målgruppen for Karlsvognen. Tilbuddet afhjælper således ikke alene et
boligproblem. Det er Socialtilsynets vurdering ud fra målgruppens generelle behov og de opsatte mål for borgeren samt tilbuddets målsætning, at
tilbuddet i høj grad lever op til Socialstyrelsens Kvalitetsmodels syv temaer, kriterier og indikatorer.

 

Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne trives i tilbuddet. De giver udtryk for at blive set, hørt og mødt på deres behov. Det er endvidere
Socialtilsynets vurdering ud fra interview af såvel borgere, som medarbejdere og ledelse, at de værdier som fremgår af tilbuddets indberetninger på
Tilbudsportalen vægtes og praktiseres i det daglige arbejde i tilbuddet. Værdierne er respekt, værdighed, tillid, rummelighed og ligeværd. Alle
borgere har daglige gøremål i tilbuddet, og borgerne beskriver det som værdifuldt at have opgaver, de er ansvarlige for, og at biddrage til
fællesskabet. I tilbuddet ydes en helhedsorienteret indsats overfor borgerne.

Tilbuddet er sig bevidst om nødvendigheden af at have en bred vifte af forskelligartede samarbejdspartnere for at kunne arbejde målrettet og
helhedsorienteret med kompleksiteten i borgernes problemstillinger. Ledelsen oplyser, at et vedholdende fokus på koordinerende planer, har
biddraget til at nedbringe længden af borgernes ophold i tilbuddet. Borgerens aktive medvirken i at formulere mål og delmål for opholdet er central,
og borgerne oplever at blive set hørt, og imødekommet på deres ønsker og drømme for fremtiden. Borgerne oplever også at der lyttes til deres
ønsker, når der planlægges aktiviteter i eller udenfor tilbuddets fysiske rammer. 

Tilbuddets fysiske rammer er ikke egnede til gangbesværende borgere eller kørestolsbrugere, og beboerne skal dele bad og toilet. Til trods for dette
beskriver borgerne de fysiske rammer som hjemlige/hyggelige, og ser ikke umiddelbart nogen udfordringer i at skulle dele bad og toilet med andre.
Borgere og medarbejdere fremhæver, at netop dét at der er tale om et lille sted, er med til at gøre det trygt og overskueligt, også for borgere med
angstproblematikker.

 

Socialtilsynet kan i forbindelse  med tilsyn konstaterer, at tilbuddet har valgt at fastholde nogle af de rutiner, der blev indarbejdet i forbindelse med
Covid-19. Tilbuddet har fastholdt et højere niveau af rengøring, og foretager dagligt afspritning af greb og håndtag, og man har holdt fast i at
tilbuddet benyttes af beboerne, og i visse tilfælde tidligere beboere; I modsætning til tidligere skal borgerne have, eller have haft en tilknytning til
tilbuddet, for at færdes i tilbuddet. Det beskrives overfor tilsynet at tilbuddet tidligere var åbent for alle udsatte i lokalområdet uanset om de havde
boet i tilbuddet eller ej. Denne tilgang ændrede man under Covid-19, og har man, efter genåbningen fastholdt. Det har betydet, at dagligdagen i
tilbuddet er blevet mere rolig, hvilket kommer beboerne til gavn.  Besøgsrestriktionerne er ophævet, og beboerne har igen mulighed for besøg i
hverdage frem til kl.21 og i weekender.

Det er socialtilsynet samlede vurdering, at der i tilbuddet er et meget stort fokus på at borgernes samlede situation påvirkes i positiv retning under,
og i forlængelse af, et ophold. På baggrund af dette aktuelle tilsyn er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat er veldrevet og med et højt
fagligt niveau og engagement i forhold til målgruppen.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

uddannelse og beskæftigelse (tema 1) selvstændighed og relationer (tema 2)
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema
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Uddannelse og beskæftigelse

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

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på at understøtte at borgerne inkluderes i det omkringliggende samfundsliv. Det gør
tilbuddet ved at motivere og støtte borgerne til at deltage i uddannelse, beskæftigelse eller deltagelse i aktivitets- og samværstilbud uden for
tilbuddet. Tilbuddet arbejder ud fra en struktur der prioriterer aktivitet i dagligdagen, som understøtter borgerens overordnede mål om
beskæftigelse. i tilbuddet indgår beskæftigelse som en del af en helhedsorienterede indsats og en rehabiliterende tilgang. I samarbejde med
borgerne opstiller tilbuddet konkrete og overskuelige mål og delmål for borgernes beskæftigelse, uddannelse og/eller aktivitet. Socialtilsynets
vurderer, at der systematisk følges op på borgernes mål og delmål, og at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne tilbud som jobcentre og
regionale og kommunale behandlingstilbud. Tilbuddet har en fast dagsrutine, hvor alle borgere, der ikke er i beskæftigelse uden for tilbuddet,
aktiveres med praktiske gøremål i tilbuddet. Borgerne mødes, fordeler og løser i fællesskab de daglige opgaver. Denne praksis giver borgerne
mulighed for en struktureret hverdag og vurderes af Socialtilsynets at understøtte borgernes udvikling og læring, og dermed til at understøtte
borgernes parathed og muligheder for uddannelse og/eller beskæftigelse.

Borgerne er glade for strukturen i dagligdagen, og for morgenmøder og fordeling af opgaver. De bekræfter medarbejder og ledelsens udsagn om,
at man ved indflytning altid har "ro" på de første dage, og at kravene om deltagelse tilpasses den enkelte.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 1
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Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og
beskæftigelse. Der er i vurderingen lagt vægt på at tilbuddet har ansat en beskæftigelsesmedarbejder, og at der er fokus på beskæftigelse både i
udarbejdelse af borgerens plan, og i tilrettelæggelse af dagligdagen i tilbuddet. Tilbuddet har fokus på, at borgerne så snart han eller hun er parat
og motiveret, er i undervisningstilbud, beskæftigelse og/eller behandling. Som en del af indsatsen arbejdes der med at skabe forudsætninger og
muligheder for, at borgerne på kortere eller længere sigt kan påbegynde ordinær beskæftigelse eller uddannelse, og for nogle borgere et et
behandlingsforløb i kommunens misbrugscenter et skridt på vejen dertil. for andre er et forløb i regionens behandlingspsykiatri det første skridt i
retningen af uddannelse eller beskæftigelse. Nogle borgere har brug for at komme i gang fysisk og deltager i motion i lokalområdet, andre får
imødekommet dette behov ved at træde i pedalerne på en kondicykel når der ses tv i fællesstuen. Medarbejderne oplyser, at de fleste borgere ved
indflytningen er et stykke fra at være beskæftigelsesparate, men mange er aktivitetsparate, eller bliver aktivitetsparate i løbet af kortere tid efter
indflytning.

Socialtilsynet har endvidere vægtet, at alle borgere, der ikke er i beskæftigelse uden for tilbuddet,  deltager i tilbuddets eget aktivitetstilbud, der
tager udgangspunkt i de praktiske opgaver og rutiner i hverdagen. Borgerne mødes hver morgen kl. 8.45, og over den fælles morgenmad fordeles
dagens opgaver. Borgerne deltager i tilberedelse af alle måltider i tilbuddet, så nogle borgere er allerede i gang inden den fælles morgenmad og
morgenmødet. Opgaverne der fordeles kan f.eks. være at lave frokost eller aftensmad, gøre rent, ordne tilbuddets køkkenhave mv. Enkelte
opgaver som f.eks. at male et fraflyttet værelse honoreres med et kontakt beløb svarende til en arbejdsdusør. Borgerne deltager i hverdagens
opgaveløsningen og oplever, at det har positiv betydning både i forhold til at sætte struktur på dagen og for muligheden for at skabe sociale
fællesskaber i tilbuddet. Borgerene oplyser, at medarbejderne taler med dem om deres mål og drømme i forhold til beskæftigelse, og at der
opsættes realistiske konkrete mål i deres individuelle handleplaner.
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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  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Socialtilsynet vægter, at det er gennem interview med borger, medarbejder og ledelse, samt ved dokumentgennemgang , fremgår at tilbuddet i vid
udstrækning opsætter mål, der understøtter den enkelte borgers muligheder for at indgå i uddannelse eller beskæftigelse eller øvrige aktiviteter.
Mål og delmål opsættes sammen med borger, og i nogen udstrækning med borgers bopælskommune, og indsatsen dokumenteres løbende. Der
følges systematisk op på målene, og disse justeres i forhold til borgerens behov.

indikatoren ændres fra 5 til 4  idet den vurderes at være opfyldt i forhold til hovedparten af borgere i tilbuddet. 

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
Der lægges vægt på at borgerne i tilbuddet er i en eller anden form for undervisnings- eller uddannelsestilbud, beskæftigelse og aktivitetstilbud. De
borgere der har et tilbud i det omkringliggende samfund, deltager aktivt i tilbuddets egne daglige aktiviteter og opgaver, disse er bygget op om de
daglige rutiner i tilbuddet og omfatter praktiske gøremål. Enkelte borgere er i ordinær beskæftigelse, og andre er tilknyttet behandlingstilbud i
regionen eller i kommunen.

Indikatoren ændres fra 5 til 4 idet indikatoren bedømmes at være opfyldt i forhold til hovedparten af borgerne. 
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Vurdering af tema
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Selvstændighed og relationer

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med anvendelse af relevante tilgange understøtter borgernes selvstændighed og udviklingen af deres evner til
at indgå i sociale relationer, med det overordnede formål at borgeren efter endt ophold i tilbuddet kan leve et så selvstændigt liv som muligt.
Borgerne giver udtryk for, at den daglige struktur i tilbuddet i forhold til madlavning, rengøring af værelser og deltagelse i daglige gøremål i høj
grad styrker den enkelte borgers kompetencer i forhold til at kunne leve en selvstændig tilværelse efter at være flyttet ud i egen bolig . I tilbuddet
er fokus på borgernes personlige og sociale udvikling, og dette ses afspejlet  i tilbuddets medarbejderes tilgang til borgerne. I tilbuddet arbejder
man med 'hjælp til selvhjælp' men med afsat i den enkelte borgers kompetencer og ressourcer.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 2
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Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gennem den borgerrettede indsats styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Såvel borger
som medarbejder og ledelse beskriver hvordan man som borger kan have behov for tæt kontakt til personalet ved indflytning, og  hvordan der
tages hensyn ved at man opholder sig i hovedbygningen, hvor man hele tiden er i umiddelbart nærhed af personale og der er sovende nattevagt.
Når borger kan begynde at orientere sig mod en udslusning, og er klar til at afprøve en større grad af selvstændighed, kan borger flytte over
tilbuddets hus 2, hvor der personale til stede fra kl. 16-20 i hverdage. Personalet står til rådighed hele døgnet. Beboere i Hus 2 er ligeledes
beskæftiget i Hus 1 hver formiddag mellem kl. 8.45-12.00 med mindre de er aktiveret i aktivering udenfor tilbuddet . 

Tilbuddets medarbejder og ledelse beskriver hvordan borgere støttes i at etablere kontakt til pårørende og børn, og borger bekræfter disse udsagn.
Som eksempel nævnes det, at borgerne støttes  i at skrive breve til familiemedlemmer og få kontakt til tidligere netværk via telefonopkald og
sociale medier. Medarbejderne er opmærksomme på, at relationen og kontakten til borgernes børn kan være et meget sårbart emne for borgerne.
Medarbejderne oplyser, at de er meget bevidste om deres tavshedspligt og kun er i dialog med pårørende, hvis der foreligger en
samtykkeerklæring fra borgeren eller borgeren er til stede under samtalen. Tilbuddet arbejder ud fra en målsætningen om at understøtte borgerne
i at tage styring i eget liv og træffe selvstændige beslutninger. Tilbuddet kan ikke facilitere samvær med mindreårige børn indenfor egne fysiske
rammer, dels fordi de fysiske rammer er egnede, dels fordi der potentielt er en høj grad af uforudsigelighed i målgruppens adfærd. Tilbuddet er
gerne borgerne behjælpelig med at finde egnede steder til samvær, og nævner konkret det nærliggende kulturhus/bibliotek.   

Som beboer i tilbuddet kan man godt have overnattende gæster i weekenden, hvis dette sker efter aftale med den pædagog der er på arbejde; i
hverdage skal gæster være ude af tilbuddet seneste kl. 21.

Personalet hjælper borgeren med kontakt til den praktiserende læge eller det lokale rusmiddelcenter, hvis borgeren ønsker det. Rusmiddelbrug er
ikke en hindring i forhold til at bo i tilbuddet, men man kan som borger ikke indtage rusmidler på tilbuddet, og der motiveres stærkt for at indgå i
rusmiddelbehandling hvis man som borger i tilbuddet har en stof- eller alkoholproblematik. Tilbuddet har fokus på det omkringliggende samfund,
i forhold til øvrige kommunale og regionale tilbud, samt det lokale foreningsliv. En del borgere har et spinkel netværk, og ser tilbuddets
medarbejdere som en del af deres netværk, og tilbuddet benyttes også i et vist omfang som støtte og social kontaktflade af tidligere beboere. 
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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  4

Bedømmelse af Indikator 2.a
Med udgangspunkt i udsagn fra borger, medarbejder og ledelse, og gennemgang af dokumentation er det Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet
i høj grad opfylder indikatoren. Det er særlig vægtet at borger oplyser, at der i samarbejde med kontaktperson opsættes individuelle mål i forhold
til sociale kompetencer og selvstændighed. Det er videre vægtet, at der er overensstemmelse mellem borger og medarbejders beskrivelse af,
hvordan der ses progression i målene for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og at borgerne under deres ophold opnår større en
større grad af selvstændighed og øger deres kompetencer i forhold til at indgå i relationer med andre mennesker.

Ved gennemgang af dokumentation ses eksempler på mål for borgerens selvstændighed og udvikling af kompetencer til at kunne indgå i sociale 
relationer, ligesom det ses at der sker opfølgning og justering af målene. Indikatorbedømmelsen skal ses i lyset heraf.

 

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Borgere og medarbejdere fortæller, at der arrangeres aktiviteter i lokalsamfundet som eksempelvis træning i det lokale træningscenter. Det er
vægtet, at medarbejder og ledelse redegør for hvordan tilbuddet samarbejder med det omgivende samfunds foreningsliv, idrætsklubber,
aktivitetscentre og arbejdspladser med henblik på, at understøtte borgerens mulighed for at indgå i sociale aktiviteter, fællesskaber og netværk i
det omgivende samfund. 

score ændret fra 5 til 4 idet det er Socialtilsynets bedømmelse er at tilbuddet opfylder indikatoren i forhold til hovedparten af borgerne.

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.c
Det er vægtet at borger oplyser, at tilbuddet støtter den enkelte borger i at tage kontakt til familie og netværk , hvis borger ønsker det. det er
endvidere vægtet, at medarbejder og ledelse viser indsigt i hvor dilemmafyldt det kan være at genoptage kontakten til nærmeste familie og
pårørende, og kan beskrive hvorledes tilbuddet faciliterer den første kontakt og en mulig afvisning fra familie og pårørendes side. 

Idet Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i forhold til hovedparten af borgerne ændres score fra 5 til 4 (i høj grad)
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Vurdering af tema

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

Fysiske rammer

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets beliggenhed, fysiske rammer og udendørsarealer imødekommer borgernes behov og understøtter
borgernes udvikling og trivsel. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at borgerne værdsætter ledelsens fokus på, at inddraget borgerne i de
daglige gøremål i tilbuddet - herunder daglig rengøring og løbende vedligeholdelse af mere håndværksmæssig karakter.

Fællesarealer bærer noget præg af at der er mange mennesker der færdes i tilbuddet, og de fysiske rammer er ikke egnede til meget
gangbesværede borgere eller kørestolsbrugere. Socialtilsynet vurderer på denne baggrund, at tilbuddets fysiske rammer i nogen grad er velegnede
til formålet, idet det dog bemærkes at rammerne i øvrigt generelt set er velegnede til formålet.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

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

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at det er med til at understøtte borgernes udvikling og trivsel, at ledelse og medarbejdere inddrager borgerne i den daglige
madlavning, rengøring og den løbende vedligeholdelse af tilbuddet. Vurderingen underbygges af samstemmende udsagn fra borger, medarbejder
og ledelse. Tilbuddet er de ligeledes opmærksomme på, at en del borgere ankommer uden andet end det de går og står i, og tilbuddet sørger
derfor for, at borgerne kan få det fornødne til opretholdelse af personlig hygiejne og beklædning - ud over selve opholdet og kosten. I forbindelse
med covid-19 er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har haft relevant fokus på forebyggelse af smittespredning gennem øget rengøring,
begrænset adgang til køkkenet for beboerne og begrænset adgang til tilbuddet for ikke-beboere. tilbuddet har efter ophævelsen af covid-19
restriktionerne valgt at holde fast i enkelte tiltag da disse har haft en overordnet positiv effekt for beboerne på tilbuddet, i form at mindre sygdom
og større trivsel som følge af et roligere bo- og levemiljø. Eget bad og toilet til værelserne, ville under covid-19 restriktionerne have været mere
optimalt, ligesom det i almindelig ville være mere tidssvarende, men borgerne giver udtryk for at det ikke udgør noget praktisk problem i
dagligdagen at dele bad og toilet. Der har været én covid-19 smittet borger i foråret 2021, som med det samme kom i isolation på akutværelse.
smitten blev inddæmmet, og spredte sig ikke til øvrige borgere eller medarbejdere. 

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.a
De borgere Socialtilsynet træffer eller taler med under tilsynet giver samstemmende udtryk for at trives i tilbuddet. borgerne fremhæver at de
fysiske rammer er indbydende og at der generelt hersker ro i tilbuddet. ledelse og medarbejdere lægger vægt på at der, i den udstrækning det er
muligt i en midlertidig foranstaltning, er så høj en grad af hjemlighed, og det konstateres ved gennemgang at der er rent, ryddeligt og at inventar er
i god stand og af en god kvalitet. tilbuddet har i forlængelse af af covid-19 restriktionerne valgt at holde fast i nogle covid-19 tiltag, hvilket betyder
at alle håndtag og greb dagligt sprittes af - og at man har holdt fast i at tilbuddet ikke i samme omfang som tidligere er åbent for borgere, der ikke
bor i tilbuddet. Sidstnævnte tiltag har i særlig grad bidraget til en øget ro i tilbuddet.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.b
tilbuddets fysiske rammer give muligheder for socialt samvær i fællesarealer, men også mulighed for privatliv på eget værelse. Ledelse,
medarbejder og borgere oplyser samstemmende, at man som beboer har mulighed for at modtage besøg fra familie, pårørende og netværk,
hvilket dog var begrænset under covid-19 ned lukningen. Ledelsen orienterer Socialtilsynet om, at borgerne ved indflytning får stillet linned til
rådighed, og i et vist omfang har beboerne ved indflytning, og under opholdet, mulighed for at opdatere deres beklædning fra tilbuddets tøjdepot.

Tilbuddet er ikke egnet til kørestolsbrugere, og fælles toilet og bad bedømmes ikke at være tidssvarende, men Socialtilsynet anerkender at det vil
være vanskeligt at ændre på de fysiske forhold indenfor tilbuddets nuværende fysiske rammer. Socialtilsynet vægter dog borgernes udsagn om
udtrykker tilfredshed med de fysiske rammer. 

I øvrigt henvises til indikator 14.a.

scoren er ændret fra 4 til 3 idet indikatoren bedømmes at være opfyldt i nogen grad.

 

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

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

Spindelvæv

Side 11 af 1209-12-2021



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

Datakilder
Kilder

Dokumentation

Beskrivelse
Der er under tilsynet set eksempler på tilbuddets journaliseringspraksis

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

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
der er gennemført semi-strukturerede interviews med borger, medarbejder og daglig leder af tilbuddet

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

Observationskilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Under tilsynet er de fysiske rammer besigtiget, og medarbejderes og ledelses interaktion med borgere og pårørende er observeret under
besigtigelsen af de fysiske rammer
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