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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

Side 3 af 20

http://www.socialstyrelsen.dk/


Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Ungehuset

Hovedadresse Sveasvej 3
3700 Rønne

Kontaktoplysninger Tlf.: 51672560
E-mail: Charlotte.Bjaler@brk.dk
Hjemmeside: http://brk.dk

Tilbudsleder Charlotte Bjaler

CVR-nr. 26696348

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Pladser i alt 4

Målgrupper Selvskadende adfærd
Omsorgssvigt
Anden udviklingsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Stofmisbrug
Opmærksomhedsforstyrrelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Nanna Aaby Rævsager
Randi Larsen

Dato for tilsynsbesøg 24-06-2020 13:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Ungehuset 4 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført anmeldt driftsorienteret tilsyn i Ungehuset den 24. juni 2020. Fokus for tilsynet er behandling af tilbuddets
Økonomi og temaerne Sundhed og trivsel samt Organisation og ledelse. De øvrige temaer er overført fra sidste tilsyn. 

Socialtilsynet har forud for tilsynet modtaget dokumentation og ved tilsynet interviewet ledelse og medarbejdere. Socialtilsynet har besigtiget
tilbuddets fysiske rammer og interviewet en ud af tre indskrevne unge via telefon. Derudover har socialtilsynet modtaget svar på spørgsmål fra tre
ud af tre eksterne samarbejdsparter i visiterende kommune. 

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af det aflagte tilsynsbesøg, samt den udførte triangulering af dokumentdata, interviews og observationer, at
Ungehuset fortsat lever op til kvalitetsmodellens krav til godkendte sociale tilbud. Ungehuset Bornholm, som er godkendt som kommunal
døgninstitution i medfør af lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, til at modtage 4 unge i alderen 15 til 17 år i døgnanbringelse, med mulighed for
efterværn til unge i alderen 18 til 22 år. Ungehusets døgntilbud er en del af en større organisation, der leverer støtte til udsatte børn og familier på
Bornholm. 

Socialtilsynet vurderer, at Ungehuset drives af en fagligt kompetent leder og kvalificerede medarbejdere. Ungehuset har lavt sygefravær og lav
personalegennemstrømning i forhold til sammenlignelige tilbud. 

Ungehuset oplyser i forbindelse med det aktuelle tilsyn, at Ungehuset pr. 1. juli 2020 modtager en ekstra bevilling målrettet et kvalitetsløft af
normeringen i tilbuddet. Det betyder, at der pr. 1. juli 2020 er to pædagoger 30 timer om ugen i tilbuddet, ud over de timer, som de unge har med
deres ungekonsulent. Bevillingen løber til udgangen af 2021 og skal evalueres til maj 2021, med henblik på implementering. Socialtilsynet er enig
med Bornholms Regionskommune i den opnormering, der foretages, med henblik på i højere grad at yde støtte til målgruppen.

Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet leverer 5,67 timer pr. plads pr. uge med afsæt i grundtaksten, hvilket afspejler en lav normering i
forhold til målgruppen. Socialtilsynet er af ledelsen oplyst om, at der sjældent indskrives unge på grundtaksten, idet de unge ofte har større
støttebehov. 

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Ungehuset har fokus på de unges sundhed og trivsel, samt at Ungehuset understøtter de unges
selvbestemmelse og medbestemmelse. Medarbejdere og leder besidder relevante socialfaglige kompetencer i forhold til at yde kvalificeret støtte til
målgruppen, og tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører i forhold til at understøtte de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. De
unge giver ved gentagne tilsyn udtryk for, at de oplever at blive mødt anerkendende og respektfuldt af medarbejderne.  

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Ungehuset har fokus på og arbejder med at forebygge vold og overgreb. Tilbuddet gennemgår to gange
årligt kommunens beredskabsplan på personalemøder og arbejder løbende mere intensivt med udvalgte temaer. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Ungehusets pædagogiske tilgange og metoder, som de er beskrevet på Tilbudsportalen og af leder,
medarbejdere såvel som unge, medvirker til at forebygge magtanvendelser og konflikter generelt. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes tilgang
til de unge er konfliktnedtrappende og fokuserede på de unges langsigtede udvikling. Socialtilsynet vil ved næstkommende tilsyn følge op på
medarbejdernes viden om lovgivning på magtanvendelsesområdet for unge under og over 18 år.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets medarbejdere kan redegøre for tilbuddets målsætning og indsatser, og ved tidligere tilsyn er det drøftet,
hvordan der arbejdes med individuelle SMART-mål.

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet. De
økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og i nogen grad de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i
forbindelse med driftstilsynet. Socialtilsynet vil anbefale, at Bornholms Regionskommune sikrer, at økonomioplysninger og oplysningerne på
Tilbudsportalen i højere grad stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet, i forhold til ledelsestid og de indsatser, der reelt set leveres. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har ved det driftsorienterede tilsyn 2020 behandlet Ungehusets økonomi samt temaerne: Sundhed og trivsel samt Organisation og
ledelse.
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Særligt fokus i tilsynet
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Vurdering af tema

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

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og
indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes
værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv
samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder
dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet
forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Ungehuset har fokus på de unges sundhed og trivsel, samt at Ungehuset understøtter de unges
selvbestemmelse og medbestemmelse. Medarbejdere og leder besidder relevante socialfaglige kompetencer i forhold til at yde kvalificeret støtte til
målgruppen, og tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører i forhold til at understøtte de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel.
De unge giver ved gentagne tilsyn udtryk for, at de oplever at blive mødt anerkendende og respektfuldt af medarbejderne.  

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Ungehuset har fokus på og arbejder med at forebygge vold og overgreb. Tilbuddet gennemgår to gange
årligt kommunens beredskabsplan på personalemøder og arbejder løbende mere intensivt med udvalgte temaer. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Ungehusets pædagogiske tilgange og metoder, som de er beskrevet på Tilbudsportalen og af leder,
medarbejdere såvel som unge, medvirker til at forebygge magtanvendelser og konflikter generelt. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes
tilgang til de unge er konfliktnedtrappende og fokuserede på de unges langsigtede udvikling. Socialtilsynet vil ved næstkommende tilsyn følge op
på medarbejdernes viden om lovgivning på magtanvendelsesområdet for unge under og over 18 år.

Endelig vurderer socialtilsynet, at Ungehuset har ageret relevant under Covid-19 og fulgt myndighedernes retningslinjer, ved hjælp af ekstra
personale i Ungehuset. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vil ved næstkommende tilsyn følge op på medarbejdernes viden om lovgivning på magtanvendelsesområdet for unge under og
over 18 år.
Socialtilsynet opfordrer til, at tilbuddet fortsætter dialogen med de unge omkring færden på de sociale medier og skærper sit fokus på de
unges indskrevne unges individuelle brug af sociale medier. 

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Ungehuset har fokus på og understøtter de unges selvbestemmelse og medbestemmelse. Socialtilsynet
har i vurderingen lagt vægt på, at de unge ved gentagne tilsyn beskriver, at de oplever at blive mødt anerkendende og respektfuldt af
medarbejderne, og ved det aktuelle tilsyn beskriver en ung, at Ungehuset har givet den unge frihed. Den unge beskriver endvidere, at
medarbejderne er gode til at gå i dialog med de unge omkring husreglerne og de unges overholdelse heraf. 

Socialtilsynet har i forbindelse med det aktuelle tilsyn fået fremsendt Ungehusets husregler fra tilbuddet. Husreglerne angiver, i hvilke tidsrum de
unge må have gæster på værelserne til hverdag og i weekender, og at man ikke må have gæster, når man ikke selv er til stede. Socialtilsynet
bemærker, at de unges gæster skal gå kl. 22.00 både i hverdage og weekender, og at gæsters overnatning skal aftales med ungekonsulenten eller
vagten.

Derudover omfatter husreglerne forbud ift. kæledyr, tobaksrygning, opbevaring og indtag af alkohol og euforiserende stoffer på værelserne.  

Endelig fremgår det af husreglerne, at hvis ungekonsulenten/vagten er i tvivl om den unges tilstand, så må ungekonsulenten/vagten låse sig ind på
værelset, efter at have banket på døren/kaldt på den unge adskillige gange. Det fremgår af husreglerne, at dette kun må praktiseres, når den unge
er under 18 år.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet lægger vægt på interview med leder og medarbejdere, hvor det er afspejlet, at de unge bliver hørt, respekteret og anerkendt. Leder
og medarbejdere fremstår fagligt og personligt kompetente, med stor interesse for de unges livsbetingelser og dermed forudsætninger og
motivation for at indgå i og modtage støtte fra Ungehuset. Leder og medarbejdere har en realistisk tilgang til arbejdet med de unge, med stor
forståelse og erfaring i forhold til, hvordan de unge er påvirket af deres levede liv. 

Socialtilsynet lægger endvidere vægt på interview med ung, der beskriver, at Ungehuset giver en frihed og plads, og at personalet er søde og til at
stole på. De taler på en ordentlig måde og er gode til at gå i dialog med de unge. 

Ved tidligere tilsyn har ung ligeledes beskrevet, at den unge oplevede sig anerkendt og mødt af medarbejderne, og herigennem opnåede tillid til, at
medarbejdere fra kommunen kan hjælpe og støtte den unge videre, hvilket ikke var tilfældet i tidligere foranstaltninger. 

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
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet lægger vægt på ungs oplysninger om, at der generelt er frihed i Ungehuset, og at personalet er gode til at indgå i dialog med de unge,
hvis de unge ikke overholder Ungehusets regler. Den unge beskriver samtidig, at vedkommende oplever, at Ungehuset tager husreglerne alvorligt,
og at der eksempelvis ikke må indtages alkohol og euforiserende stoffer i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem
den måde leder og medarbejdere beskriver Ungehusets værdiggrundlag, metoder og tilgange, og den måder de unge beskriver selvsamme.

Ved tidligere tilsyn har unge tilsvarende givet udtryk for, at de i meget høj grad inddrages og har indflydelse på deres hverdag og beslutninger
vedrørende dem selv. De unge fremhæver eksempelvis, at de inddrages i egen udvikling i forhold til deres ønsker for deres fremtidigt liv,
eksempelvis i forhold til skole, uddannelse og boform mv. Derudover at de har indflydelse på de forskellige regler, der er i tilbuddet, i forhold til
sengetider, rengøring, indkøb, gæster mv. 

Medarbejder beskriver ved det aktuelle tilsyn, at den opnormering, der er iværksat i Ungehuset, kan medvirke til at sikre, at de unges stemmer
bliver hørt eksempelvis på ungemøder. 

Endelig lægger socialtilsynet vægt på svar fra sagsbehandlere, der oplever, at Ungehuset inddrager de unges perspektiver, og en af
sagsbehandlerne fremhæver, at medarbejderne støtter de unge til selv at tale med myndigheder og bruge egne ord om egen situation.

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af dialogen med ledelsen, at konkret episode i forhold til tidligere indskrevet ung har givet anledning til øget
opmærksomhed på tilbuddets beføjelser og tilgang i forhold til at få adgang til de unges værelser, mens de ikke er hjemme. Socialtilsynet vurderer
på baggrund af leders oplysninger, at tilbuddet har fokus på at indgå individuelle aftaler med de unge, fx i forhold til at slukke lys og lukke vinduer,
hvis de unge har glemt det, men ikke er hjemme. 

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer i høj grad, at Ungehuset understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. De unge har adgang til relevante
sundhedsydelser, og det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets viden og indsats medvirker til øget trivsel og udvikling. Socialtilsynet vurderer
samlet set, at de aktuelt indskrevne unge trives i middel grad, idet alene en ud af tre indskrevne unge benytter døgntilbuddet på tidspunktet for
tilsynet. Dette skyldes bl.a., at de unges trivsel i Ungehuset har været udfordret af restriktioner og retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Det er
socialtilsynets vurdering, at den ene unge, der benytter døgntilbuddet, trives i meget høj grad.

Socialtilsynet lægger i bedømmelsen af kriteriet endvidere vægt på, at leder har sikret ekstra bemanding under Covid-19, som har støttet op
omkring de unges dagligdag og medvirket til at sikre, at besøgsrestriktioner er blevet overholdt. Alle unge er ifølge ledelsen blevet instrueret i og
fået støtte til at overholde myndighedernes retningslinjer.

Adspurgt svarer sagsbehandlere i den sammenhæng, at de oplever, at Ungehuset har søgt information – internt og eksternt – i forhold til at
tilrettelægge indsatsen i Ungehuset under hensyn til myndighedernes retningslinjer. Sagsbehandlerne svarer samstemmigt, at de har oplevet, at
Ungehuset har levet op til gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne under Covid-19. 
En sagsbehandler skriver endvidere: Jeg har ikke oplevet at være i tvivl om, hvorledes jeg skulle samarbejde med Ungehuset under Corona. Jeg har
oplevet løbende korrespondance med medarbejderne omkring de indskrevne unge, for at sikre at den tilbudte støtte under Covid-19 var
tilstrækkelig til at imødekomme de unges behov.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 5 til 4.

Socialtilsynet lægger på den ene side vægt på interview med ung, der beskriver, at vedkommende har været i Ungehuset i to måneder, hvorefter
den unge valgte at flytte hjem igen. Den unge giver udtryk for, at vedkommende godt kunne lide at være i Ungehuset i perioden, og at man kan
stole på de voksne i Ungehuset. Adspurgt til, om den unge ville anbefale Ungehuset til andre, der ikke kan bo hjemme, svarer den unge ja, med
vægt på den frihed og plads, som den unge har oplevet at få. Den unge har også oplevet, at andre unge er blevet behandlet ordentlig af
personalet. 

Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at på tidspunktet for tilsynet er det alene en ud af tre indskrevne unge, der benytter sig af døgntilbuddet.
Dette er ifølge leder og medarbejdere bl.a. betinget af, at de unge ikke har kunne trives under de forhold, som har været affødt af bl.a.
besøgsrestriktioner under Covid-19 samt de øvrige begrænsninger, pandemien og sundhedsmyndighedernes retningslinjer har skabt. De
indskrevne unge har uændret kontakt til deres ungekonsulenter, der samarbejder med den unge såvel som forældrene om at nedbringe
konfliktniveauet i hjemmet. Leder og medarbejdere beskriver på relevant vis de unges generelle mistrivsel, og de negative konsekvenser Covid-19
og medfølgende restriktioner har haft for de unges ophold i Ungehuset for en periode. I høringssvaret skriver Ungehuset supplerende: "Det er
særligt en af de unge, der, i perioden med besøgsrestriktioner, vælger at trække sig fra ophold på værelset. Den anden ung er, efter aftale, mere i
hjemmet som en del af en hjemgivelsesplan, hvilket må betragtes som meget positivt, idet det er en del af handleplansmålet. Der opretholdes dog et
værelse til ham som buffer for aktuelle konflikter med forældrene. Vi oplever ikke, at konflikterne er eksisterende i perioden, og der effektueres fuld
hjemgivelse d. xx" 

På baggrund af medarbejdere og leders oplysninger er det socialtilsynets vurdering, at den unge, der benytter sig af Ungehusets døgntilbud, trives i
høj grad.

Socialtilsynet bemærker, at leder gør sig relevante refleksioner i forhold til de unges trivsel, med fokus på de unges livsbetingelser og betydning
heraf for de unges mulighed for at trives. Derudover har leder relevant opmærksomhed på muligheder og begrænsninger ved de rammer,
Ungehuset kan tilbyde med afsæt i tilbuddets organisering. På baggrund af interview med medarbejderne bemærker socialtilsynet beskrivelser af
den ro, et ophold i Ungehuset kan give de unge, samt eksempler på unge, der har fået et bedre og mindre konfliktfyldt forhold til sine forældre.

Endelig lægger socialtilsynet vægt på oplysninger fra visiterende kommuner. En sagsbehandler angiver kort, at det er vedkommende oplevelse, at
de unge trives og bliver understøttet af de ansatte. 
En anden sagsbehandler beskriver, at konkret ung har haft svært ved at være i Ungehuset, men at det ikke nødvendigvis har haft så meget at gøre
med Ungehuset, som det har haft at gøre med personlige udfordringer.
En anden sagsbehandler beskriver, at de unge, vedkommende har haft kontakt med, har været positive omkring deres kontakt til Ungehuset. De
unge beskriver, ifølge sagsbehandleren, en positiv kontakt til personalet, og at de gør god brug at de tilbud, der er til rådighed såsom caféen.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet lægger vægt på, at indskrevet ung oplyser, at tilbuddet har støttet op omkring hjælp til at bearbejde traumatiserende oplevelser,
hvilket ligeledes fremgår af dialogen med leder og medarbejdere. Socialtilsynet lægger desuden vægt på oplysninger fra sagsbehandlere, der
angiver, at Ungehuset støtter de unge i forhold til at modtage hjælp og støtte i sundhedsvæsenet. 

En medarbejder beskriver, hvordan der i forhold til konkret ung arbejdes med at motivere den unge til at indgå i misbrugsbehandling, som er
bevilget ugentlig efter den unges eget ønske. Medarbejderne redegør desuden for, at de støtter de unge efter behov ift. lægebesøg mv. 

Endelig lægger socialtilsynet vægt på, at medarbejderne redegør for, at de samarbejder med eksterne aktører på sundhedsområdet, bl.a. ift.
problematikker vedr. spiseforstyrrelser. 
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet lægger vægt på, at medarbejderne generelt besidder relevante socialfaglige kompetencer i forhold til at yde kvalificeret støtte til
målgruppen. Medarbejderne har ved tidligere tilsyn beskrevet, at de har fokus på at støtte de unge i sund levevis, herunder sund kost, fysiske
aktiviteter og oplevelser. De unge tilbydes aftensmad to gange om unge i Ungehusets café. Derudover har de unge mulighed for fysisk træning i
motionscenter og via de sportsgrupper, der er etableret i Ungehuset. Tilbuddet har fokus på de unges forbrug af rusmidler, og der tilbydes NADA.

Socialtilsynet vurderer, at ovenstående indsatser har været udfordret af Covid-19. Socialtilsynet er desuden oplyst om, at kun en ud af Ungehusets
tre unge benytter sig af tilbuddet ved tidspunktet for tilsynsbesøget, og at dette bl.a. er betinget af, at de unges trivsel i tilbuddet har været
udfordret af besøgsrestriktioner under Covid-19. 

En medarbejder beskriver ved det aktuelle tilsyn, at Ungehuset, før Covid-19, havde sportsdag om torsdagen, og at hver ungekonsulent har fokus
på sundhed i arbejdet med den enkelte unge. Medarbejderen beskriver, at vedkommende er opsøgende på de unges interesser, samt hvilke
muligheder der evt. er for, at den unge kan indgå i en lokal sportsforening. Medarbejderne kan ud fra en konkret vurdering følge de unge til
aktiviteter, mens andre selv tager fx i motionscenter. 

Medarbejderne beskriver desuden, at de er opsøgende på, hvis den unge har et forbrug eller misbrug af rusmidler, og indgår i tæt samarbejde med
den unge og dennes sagsbehandler, om eventuel opstart af misbrugsbehandling. 

Endelig lægger socialtilsynet vægt på oplysninger fra visiterende kommune, hvor en sagsbehandler beskriver, at der er mulighed for fysisk aktivitet
i Ungehuset, og at den unge støttes i valg af fødevarer. Samtidig beskriver sagsbehandleren, at indsatsen vedrørende fysisk sundhed har været
afstemt individuelt i forhold til den unge. Sagsbehandleren oplyser endvidere, at Ungehuset har stort fokus på den unges trivsel, og hvad der skal
til for at opnå trivsel. Sagsbehandleren beskriver, at tilbuddet har haft fokus på at støtte den unge i forhold til sine relationer, med henblik på at øge
den unges mentale sundhed, men at dette ikke er lykkedes. 

En anden sagsbehandler skriver, at det er vedkommendes erfaring, at Ungehusets medarbejdere går med de unge til læge og også følger de unge
til andre relevante aftaler såsom Ungerådgivningen, som har fokus på misbrug. Sagsbehandleren beskriver videre, at det er vedkommendes
erfaring, at Ungehusets personale har øje for de vanskeligheder, de unge oplever i hverdagen, herunder også under temaet mental sundhed. Det er
desuden sagsbehandlerens erfaring, at medarbejderne hjælper de unge med at italesætte og erkende egne udfordringer, samtidig med at de
støtter op om relevant støtte og hjælp i andet regi.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer i meget høj grad, at Ungehuset forebygger magtanvendelser.

Socialtilsynet lægger vægt på, at Ungehusets pædagogiske tilgange og metoder, som de er beskrevet på Tilbudsportalen og af leder, medarbejdere
såvel som unge, medvirker til at forebygge magtanvendelse. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes tilgang til de unge generelt er
konfliktnedtrappende og fokuserede på de unges langsigtede udvikling.

Socialtilsynet vil ved næstkommende tilsyn følge op på medarbejdernes viden om lovgivning på magtanvendelsesområdet for unge under og over
18 år.

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet lægger vægt på, at Ungehusets pædagogiske tilgange og metoder, som de er beskrevet på Tilbudsportalen og af leder, medarbejdere
såvel som unge, medvirker til at forebygge magtanvendelse. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes tilgang til de unge generelt er
konfliktnedtrappende og fokuserede på de unges langsigtede udvikling, fremfor at optrappe en konflikt på et tidspunkt, hvor den unge ikke vil
profitere heraf.

Leder beskriver, at konkret episode har givet anledning til øget fokus på magtanvendelsesområdet, som generelt ikke er nærværende, fordi
personalet ikke anvender fysisk magt. 

Socialtilsynet bliver tilsvarende af medarbejderne oplyst om, at der generelt aldrig forekommer magtanvendelser i tilbuddet, og den ene
medarbejder har kun en enkelt gang for år tilbage måtte gå i mellem to unge, der var fysisk konflikt. Socialtilsynet skal for en god ordens skyld gøre
opmærksom på, at en sådan episode ligeledes skal registreres og indberettes som magtanvendelse på de involverede unge, såfremt det skulle
forekomme igen. 
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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
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen 

Socialtilsynet lægger vægt på, at tilsynet med Ungehuset generelt afspejler, at der er fokus på at sparre omkring og følge op på det pædagogiske
arbejde. På den baggrund er socialtilsynet betrygget i, at Ungehuset vil følge op på eventuelle magtanvendelsesepisoder. 

Socialtilsynet er siden sidste tilsyn orienteret om en konkret episode i tilbuddet, som ikke omhandler fysisk magtanvendelse, men dilemma
forbundet med personales adgang til de unges værelser samt de unges opbevaring af personlige eventuelt risikofyldte genstande. Der var i det
konkrete tilfælde tale om en magtanvendelse, hvor personalet, ud fra socialtilsynets vurdering, har ageret uden for lovens rammer. Socialtilsynet
er enig med ledelsen i, at episoden har givet anledning til, at voksenansvarsloven bliver mere nærværende i medarbejdere og ledelses bevidsthed.
Det er socialtilsynets vurdering, at episoden har været drøftet på personale- og teammøder og givet anledning til relevante, faglige refleksioner i
tilbuddet. Leder beskriver bl.a. drøftelser omkring at kunne rumme de udfordringer, de unge har, god etik, de unges opbevaring af alkohol osv.
Socialtilsynet anerkender, at leder har taget kontakt til socialtilsynet efter episoden, og at leder har handlet aktivt og hurtigt efter episoden og
planlagt undervisning i voksenansvarsloven efter sommerferien, efter det blev aflyst pga. Covid-19. 

Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen ligeledes sikrer, at personalet er klædt på til, hvilke magtbeføjelser de har i forhold til unge over 18 år, henset til
at Ungehuset også er godkendt til unge i efterværn. 

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Ungehuset har fokus på og arbejder med at forebygge vold og overgreb. Socialtilsynet har i vurderingen
lagt vægt på, at tilbuddet fortsat følger og gennemgår kommunens beredskabsplan to gange årligt på personalemøder, samt at tilbuddet arbejder
løbende med udvalgte temaer. Derudover er der lagt vægt på, at tilbuddet er opmærksom på at understøtte de unges digitale dannelse og herved
er bevidst om de risici, der er forbundet med de unges færden på de digitale medier og nettet. Ved det aktuelle tilsyn oplyser leder og
medarbejdere om, at der har været afholdt oplæg om adfærd på de sociale medier i Ungehusets café. 

Endvidere indikerer medarbejdernes generelt fintfølende og omsorgsfulde omtale af de unge, at medarbejderne udviser respekt og anerkendelse
for de unge, hvilket forbygger forråelse blandt medarbejderne, sammenlagt med leders opmærksomhed på sekundær traumatisering. På
baggrund af dialogen med medarbejderne omkring de aktuelt indskrevne unges brug af sociale medier, opfordrer socialtilsynet til, at tilbuddet
fortsætter dialogen med de unge omkring færden på de sociale medier og skærper sit fokus på de unges indskrevne unges individuelle brug af
sociale medier. 

Socialtilsynet anerkender, at der er sket en opnormering i tilbuddet pr. 1. juli 2020, som kan medvirke til at forebygge, at der forekommer vold
eller overgreb i tilbuddet, idet normeringen i Ungehuset som udgangspunkt er lav. 

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet lægger vægt på oplysninger fra sidste års tilsyn, hvor leder oplyste, at Ungehuset har haft oplæg af SSP konsulent i relation til digital
dannelse. Derudover er der lagt vægt på, at leder og medarbejdere bekræfter ved det aktuelle tilsyn, at tilbuddet arbejder med kommunens
beredskabsplan, der minimum bliver gennemgået to gange årligt på personalemøder, hvor der udvælges særlige temaer, som der arbejdes i
dybden med. Ifølge fremsendt årshjul var fokus i 2019 fysisk og psykisk vold. Det fremgår ikke, hvilke temaerne der er i fokus i 2020. 

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet modtaget følgende materiale, der dokumenterer Ungehusets fokus på at forebygge og håndtere
eventuel vold og overgreb forsvarligt:

Vold trusler  chikane - politik og retningslinjer maj 2016
PIXI - overgreb begået af børn
PIXI - overgreb begået af ansat
BEREDSKABSPLAN ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge godkendt af BSU september 2014

Medarbejderne beskriver, ligesom leder, at Ungehuset har stor opmærksom på, at beredskaberne skal være nærværende i personalegruppen,
ligesom medarbejderne bl.a. benytter den løbende kollegiale sparring og supervisionsrummet til at drøfte, hvis der forekommer tegn på vold eller
overgreb. Medarbejderne beskriver, at der har været oplæg i Ungehusets café i forhold til adfærd på de sociale medier. På baggrund af dialogen
med medarbejderne omkring de aktuelt indskrevne unges brug af sociale medier, opfordrer socialtilsynet til, at tilbuddet fortsætter dialogen med
de unge omkring færden på de sociale medier og skærper sit fokus på de unges indskrevne unges individuelle brug af sociale medier. 

Socialtilsynet anerkender, at der er sket en opnormering i tilbuddet pr. 1. juli 2020, som kan medvirke til at forebygge, at der forekommer vold
eller overgreb i tilbuddet.
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Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift.

Det er forsat socialtilsynets vurdering, at Ungehuset drives af en fagligt kompetent leder og kvalificerede medarbejdere. Daglig leder er uddannet
afspændingspædagog med efteruddannelse som proceskonsulent, systemisk coach og supervisor. Daglig leder har desuden efteruddannelse i
narrativ samtaleterapi og diplom i ledelse. Leder har været ansat i Ungehuset siden 2012 og har inden da mange års erfaring fra arbejde med
udsatte børn og familier. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Ungehuset har lavt sygefravær og lav personalegennemstrømning i forhold til sammenlignelige tilbud. 

Ungehuset oplyser i forbindelse med det aktuelle tilsyn, at Ungehuset pr. 1. juli 2020 modtager en ekstra bevilling målrettet et kvalitetsløft af
normeringen i tilbuddet. Det betyder, at der pr. 1. juli 2020 er to pædagoger 30 timer om ugen i tilbuddet, ud over de timer, som de unge har med
deres ungekonsulent. Bevillingen løber til udgangen af 2021 og skal evalueres til maj 2021, med henblik på implementering. Socialtilsynet er enig
med Bornholms Regionskommune i den opnormering, der foretages, med henblik på i højere grad at yde støtte til målgruppen.

Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet leverer 5,67 timer pr. plads pr. uge med afsæt i grundtaksten, hvilket afspejler en lav normering i
forhold til målgruppen. Socialtilsynet er af ledelsen oplyst om, at der sjældent indskrives unge på grundtaksten, idet de unge ofte har større
støttebehov. 

Af Tilbudsportalen fremgår det, at leder har 1,7 timer i Ungehusets døgntilbud pr. uge. Ved tilsynet oplyser leder, at leder bruger flere timer end
det angivne. Socialtilsynet anbefaler, at Bornholms Regionskommune sikrer, at økonomioplysninger og oplysningerne på Tilbudsportalen i højere
grad stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet, i forhold til ledelsestid og de indsatser, der reelt set leveres. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat forsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en fagligt kompetent ledelse. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at leder
sikrer en kompetent og stabil medarbejdergruppe, og at Ungehuset har en lav personalegennemstrømning og et lavt sygefravær. Socialtilsynet
vurderer ved gentagne tilsyn, at leder fremstår kompetent og eksempelvis er på forkant i forhold til medarbejdernes risiko for udbrændthed og
arbejdsrelateret sygefravær.

Socialtilsynet har ved tidligere tilsyn særligt hæftet sig ved, at leder i samtalen med socialtilsynet udtalte stor opmærksomhed på de risici, der kan
være forbundet for medarbejderne i det socialpædagogisk arbejde, hvor der kan være høje følelsesmæssige krav og heri risiko for sekundær
traumatisering og udbrændthed. Ved det aktuelle tilsyn bemærker socialtilsynet bl.a., at leder fremstår fagligt reflekteret omkring de indsatser,
Ungehuset kan levere inden for tilbuddets rammer, ligesom leder forholder sig reflekteret til de unges trivsel og udvikling. Socialtilsynet har
desuden bemærket, at leder er optaget af at styrke tilbuddets viden om magtanvendelsesområdet, med afsæt i en konkret episode. Socialtilsynet
anerkender leders fokus herpå.  

Af Tilbudsportalen fremgår det, at leder har 1,7 timer i Ungehusets døgntilbud pr. uge. Ved tilsynet oplyser leder, at leder bruger flere timer end
det angivne, hvilket ligeledes er socialtilsynets indtryk baseret på løbende dialog med leder. Jf. opmærksomhedspunkt under temaet Økonomi
anbefaler socialtilsynet, at økonomioplysninger og oplysningerne på Tilbudsportalen i højere grad stemmer overens med de faktiske forhold i
tilbuddet, i forhold til ledelsestid. 

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet lægger vægt på, at daglig leder er uddannet afspændingspædagog med efteruddannelse som proceskonsulent, systemisk coach og
supervisor. Daglig leder har desuden efteruddannelse i narrativ samtaleterapi og diplom i ledelse. Leder har været ansat i Ungehuset siden 2012
og har inden da mange års erfaring fra arbejde med udsatte børn og familier. 

Socialtilsynet er tidligere oplyst om, at leder modtager ledelsessupervision. Socialtilsynet går ud fra, at dette forsat gør sig gældende. 

Endelig lægger socialtilsynet vægt på, at leder fremstår fagligt kompetent og reflekteret, samt at leder har arbejdet på at sikre en opnormering til
Ungehuset, som vurderes relevant og til gavn for tilbuddets målgruppe. 
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Socialtilsynet har ikke særskilt behandlet indikatoren ved det aktuelle tilsyn, men er ved tidligere tilsyn oplyst om, at personalet modtager ekstern
supervision, og at leder modtager ledelsessupervision. Ved tidligere tilsyn er socialtilsynet oplyst om, at der har været tale om sagssupervision, 1
gang månedligt a’ 3 timer. Derudover kan medarbejderne, på baggrund af tidligere oplysninger, få tilbudt mindre gruppevis eller enkeltvis
sagssupervision efter behov, i form af ekstern supervision.

Socialtilsynet har i forbindelse med det aktuelle tilsyn modtaget årshjul indeholdt oplysninger om temadage og skrivekursus afholdt i 2018 og
2019. Her har der bl.a. været fokus på belastningsreaktioner, den neuroaffektive forståelsesramme, dokumentationspraksis/arbejde med SMART-
mål, akutindskrivninger, samt tilbuddets beredskabsplaner vedr. bl.a. vold/overgreb. Ledelsen beskriver, at Ungehuset to gange årligt arbejder
med beredskabsplanen, og i 2020 er der sat fokus på fysisk og psykisk vold og trusler.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift i høj grad varetages kompetent, og at sygefravær og personalegennemstrømning
ligger på et lavere niveau end i sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at leder har sikret ansættelse af fagligt og
personligt kompetente medarbejdere, som, socialtilsynet vurderer, kan imødekomme målgruppens behov, hvilket også bliver bekræftet af de unge
ved gentagne tilsyn.

Endvidere har socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejderne ved gentagne tilsyn fremstår fagligt refleksive i samtalen med socialtilsynet og kan
perspektivere samt redegøre, for både den pædagogiske praksis, og de dilemmaer der kan opstå i relation til opgaven, indsatserne og
målgruppens udfordringer.

Ungehuset oplyser i forbindelse med det aktuelle tilsyn, at Ungehuset pr. 1. juli 2020 modtager en ekstra bevilling målrettet et kvalitetsløft af
normeringen i tilbuddet. Det betyder, at der pr. 1. juli 2020 er to pædagoger 30 timer om ugen i tilbuddet, ud over de timer, som de unge har med
deres ungekonsulent. Bevillingen løber til udgangen af 2021 og skal evalueres til maj 2021, med henblik på implementering. Socialtilsynet er enig
med Bornholms Regionskommune i den opnormering, der foretages, med henblik på i højere grad at yde støtte til målgruppen.
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.
Socialtilsynet lægger vægt på, at medarbejdergruppen samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets
tilgange og metoder. De interviewede medarbejdere fremstår kompetente med indgående kendskab til de indskrevne unge. 
Interviewet ung giver udtryk for, at man kan stole på personalet, og at personalet er gode til at tale pænt og gå i en fornuftig dialog med de unge,
hvis de unge eksempelvis bryder reglerne i tilbuddet. Den unge benytter sig ikke længere af døgntilbuddet i Ungehuset, men har fortsat sin
ungekonsulent tilknyttet. Den unge beskriver, at vedkommende modtager relevant støtte i forhold til at komme op om morgenen, og den unge
beskriver at have modtaget hjælp til at komme til psykolog.

Ungehuset oplyser i forbindelse med det aktuelle tilsyn, at Ungehuset pr. 1. juli 2020 modtager en ekstra bevilling målrettet et kvalitetsløft af
normeringen i tilbuddet. Det betyder, at der pr. 1. juli 2020 er to pædagoger 30 timer om ugen i tilbuddet, ud over de timer, som de unge har med
deres ungekonsulent. Bevillingen løber til udgangen af 2021 og skal evalueres til maj 2021, med henblik på implementering.

Socialtilsynet er enig med Bornholms Regionskommune i den opnormering, der foretages, med henblik på i højere grad at yde støtte til
målgruppen.

Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet leverer 5,67 timer pr. plads pr. uge med afsæt i grundtaksten, hvilket afspejler en lav normering i
forhold til målgruppen. Socialtilsynet er af ledelsen oplyst om, at der sjældent indskrives unge på grundtaksten, idet de unge ofte har større
støttebehov. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere gør sig relevante refleksioner i forhold til, hvad de faste pædagogers rolle i Ungehuset skal
være, over for ungekonsulenternes. Pædagogerne skal sikre den daglige støtte og omsorg i de unges hverdag, mens ungekonsulenten i højere grad
er tovholder på indsatsen til den unge og ansvarlig for målarbejdet såvel som den unges aftaler, skolegang mv. Medarbejderne oplyser, at
personalet i hverdagen kan støtte op omkring de unges ADL funktioner, og at det med opnormeringen i højere grad vil blive muligt at tage på ture
og arrangere fælles måltider på andre tidspunkter end forinden.

Socialtilsynet ved tilsynet i dialog med ledelse og medarbejdere om, hvilke udfordringer de unge kan have inden for Ungehusets ramme.
Medarbejdere og ledelse beskriver, at Ungehuset opgave i meget høj grad er at afdække de unges støttebehov, med henblik på egen bolig,
hjemgivelse eventuelt med støtte eller andre videre foranstaltninger. Af Ungehusets ydelsesbeskrivelse fremgår det, at en typisk anbringelse varer
3 til 6 måneder. Socialtilsynet konstaterer dog, at det varierer i meget høj grad.

På baggrund af dialogen omkring tyngden af de udfordringer, der kan rummes i regi af Ungehusets døgnpladser, vurderer socialtilsynet, at ledelse
og medarbejdere gør sig relevante refleksioner ift. bl.a. udadreagerende adfærd, massivt misbrug og psykiatriske diagnoser. 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og lægger vægt på, at der er fratrådt én medarbejder det seneste år på Ungehuset. 

I 2019 er der ikke ansat nye medarbejdere i Ungehuset, men i 2020 er der ansat to ungekonsulenter og tre nattevagter. 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og bemærker positivt, at Ungehuset over de seneste tilsyn har haft et faldende sygefravær. I 2019 lå
sygefraværet på 6,9 dage pr. medarbejder, holdt op i mod 7,07 dage pr. medarbejder i 2018 og 9,57 dage pr. medarbejder i 2017. Ifølge
oplysninger fra tilbuddet ligger sygefraværet i 2020 aktuelt på 3,5 dage. 

Socialtilsynet vurderer således fortsat, at Ungehusets sygefravær ligger på et lavere niveau end sammenlignelige tilbud.
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Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er tilstrækkeligt gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift. Socialtilsynet
vurderer, at der er overensstemmelse mellem pris og kvalitet i Ungehuset. 

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2020 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2018, idet nøgletal for
2019 ikke er indberettet på Tilbudsportalen. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på
Tilbudsportalen.

Ungehuset oplyser i forbindelse med det aktuelle tilsyn, at Ungehuset pr. 1. juli 2020 modtager
en ekstra bevilling målrettet et kvalitetsløft af normeringen i tilbuddet. Det betyder, at der pr. 1. juli 2020 er to pædagoger 30 timer om ugen i
tilbuddet, ud over de timer, som de unge har med deres ungekonsulent. Bevillingen løber til udgangen af 2021 og skal evalueres til maj 2021, med
henblik på implementering. 

Socialtilsynet er enig med Bornholms Regionskommune i den opnormering, der foretages, med henblik på i højere grad at yde støtte til
målgruppen. 

Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet leverer 5,67 timer pr. plads pr. uge med afsæt i grundtaksten, hvilket afspejler en lav normering i
forhold til målgruppen. Socialtilsynet er af ledelsen oplyst om, at der sjældent indskrives unge på grundtaksten, idet de unge ofte har større
støttebehov. Af Tilbudsportalen fremgår det, at leder har 1,7 timer i Ungehusets døgntilbud pr. uge. Ved tilsynet oplyser leder, at leder bruger flere
timer end det angivne. 

Socialtilsynet vil anbefale, at Bornholms Regionskommune sikrer, at økonomioplysninger og oplysningerne på Tilbudsportalen i højere grad
stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet, i forhold til ledelsestid og de indsatser, der reelt set leveres. 

Socialtilsynet har godkendt tilbuddets årsbudget for 2020, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold: 
*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet. 

De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og i nogen grad de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i
forbindelse med driftstilsynet. 

Socialtilsynet har ikke kunne påse, at tilbuddets årsrapporttal for 2019 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i
samme år, idet der endnu ikke er indberettet nøgletal for 2019 på Tilbudsportalen. 

 

 

Udviklingspunkter
Ungehuset er oplyst om, at budgettet fremadrettet skal indeholde alle minimumsoplysninger. 
Socialtilsynet vil anbefale, at Bornholms Regionskommune sikrer, at økonomioplysninger og oplysningerne på Tilbudsportalen i højere grad
stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet, i forhold til ledelsestid og de indsatser, der reelt set leveres. 
Socialtilsynet vil ved behandling af budget 2021 følge op på de økonomiske konsekvenser af den iværksatte opnormering pr. 1. juli 2020.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet. 

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2020, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

Socialtilsynet er oplyst om en opnormering pr. 1. juli 2020, som ikke er afspejlet i det godkendte budget for 2020. Socialtilsynet vil følge op på de
økonomiske konsekvenser af denne opnormering ved behandling af budget 2021. 
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Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har godkendt tilbuddets årsbudget for 2020, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 
*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 

Ungehuset oplyser i forbindelse med det aktuelle tilsyn, at Ungehuset pr. 1. juli 2020 modtager
en ekstra bevilling målrettet et kvalitetsløft af normeringen i tilbuddet. Det betyder, at der pr. 1. juli 2020 er to pædagoger 30 timer om ugen i
tilbuddet, ud over de timer, som de unge har med deres ungekonsulent. Bevillingen løber til udgangen af 2021 og skal evalueres til maj 2021, med
henblik på implementering. 

Socialtilsynet vil ved behandling af budget 2021 følge op på de økonomiske konsekvenser heraf.

Den faglige kvalitet vurderes på tilfredsstillende niveau, og socialtilsynet er enig med Bornholms Regionskommune i den opnormering, der
foretages, med henblik på i højere grad at yde støtte til målgruppen. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets
kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen. Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet leverer 5,67 timer pr. plads pr. uge med afsæt i
grundtaksten, hvilket afspejler en lav normering. Socialtilsynet er af ledelsen oplyst om, at der sjældent indskrives unge på grundtaksten, idet de
unge ofte har større støttebehov.

Der budgetteres med 0,62 % af tilbuddets samlede økonomi til kompetenceudvikling, hvilket fremstår under niveauet for sammenlignelige tilbud.

Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og i nogen grad de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i
forbindelse med driftstilsynet. 

Socialtilsynet er af ledelsen oplyst om, at der sjældent indskrives unge på grundtaksten, idet de unge ofte har større støttebehov. Dette hænger
sammen med tidligere tilsyn, hvor det er bemærket, at udgiften til borgerrelateret personale var tre gange så høj som budgetteret i 2018. Leder
såvel som økonomikonsulent i Bornholms Kommune bekræftede i forbindelse med sidste tilsyn, at dette hænger sammen med, at en konkret ung
har modtaget tredobbelt støtte i en periode på ca. seks måneder, samt at flere andre unge har modtaget ekstra støtte gennem 2018.

Socialtilsynet har ikke haft mulighed for at drage sammenligning mellem budget 2019 og nøgletal 2019, da de endnu ikke er indberettet på
Tilbudsportalen.

Af Tilbudsportalen fremgår det, at leder har 1,7 timer i Ungehusets døgntilbud pr. uge. Ved tilsynet oplyser leder, at leder bruger flere timer end
det angivne. 

Socialtilsynet bemærker, ved behandling af budget 2020, at der alene budgetteres med 2,1 ud af 4 godkendte pladser. Takstberegningsgrundlaget
tager ikke afsæt i en realistisk belægningsprocent, når der sammenholdes med foregående års nøgletal – i 2018 havde tilbuddet en omsætning på
1.463.345,- kr. samtidig med der fremgår 0,- kr. (nul) i overskud. Der tilbagestår ca. 515.000,- kr. imellem den oplyste indtægt og de realiserede
udgifter i 2018, der umiddelbart ikke kan gennemskues.

Socialtilsynet vil anbefale, at Bornholms Regionskommune sikrer, at økonomioplysninger og oplysningerne på Tilbudsportalen i højere grad
stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet, i forhold til ledelsestid og de indsatser, der reelt set leveres. 
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Medarbejderoversigt
Kompetence og anciennitetsoversigt
Budget
Tilbudsportalen
Magtindberetninger
Godkendelsesbrev
Borgeroversigt

Beskrivelse
Følgende bilag:
Vold trusler chikane - politik og retningslinjer maj 2016
PIXI - overgreb begået af børn
PIXI - overgreb begået af ansat
BEREDSKABSPLAN ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge godkendt af BSU september 2014
Akutindskrivning
Følgebrev til tilsynsbesøg
Husregler U-Huset 
Personale procedure ved indflytning af ung i U-Huset
Pjece Ungehuset
Ungehuset genåbning færdig plan
Ungehuset ydelse 17
Årshjul 2020 måske
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Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Anbringende Kommune
Ledelse

Beskrivelse
STH har interviewet en ud af tre indskrevne unge ved tilsynet på Ungehuset. De øvrige to unge har ikke ønsket at tale med socialtilsynet på dagen,
og det er aftalt med Ungehusets ledelse og medarbejdere, at de opfordrer de unge til tage kontakt til socialtilsynet via telefon. 

STH har kontaktet forældre til indskrevet ung under 18 år, som socialtilsynet ikke fik anledning til at tale med ved tilsynet. Det er både aftalt med
Ungehuset og forældre til den unge, at de opfordrer den unge til at kontakte STH, såfremt den unge har ønske om at tale med STH. 

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

Observationskilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Besigtigelse af de fysiske rammer

Side 17 af 20



Side 18 af 20



Side 19 af 20



Side 20 af 20


