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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 Døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken

Hovedadresse Pihls Alle 10
3782 Klemensker

Kontaktoplysninger Tlf.: 56926470
E-mail: karina.jensen@brk.dk
Hjemmeside: http://www.brk.dk

Tilbudsleder Karina Jensen

CVR-nr. 26696348

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Pladser i alt 13

Målgrupper Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Nanna Aaby Rævsager
Birgitte Barkholt

Tilsynsbesøg 02-06-2021 10:00, Anmeldt, Aflastningsafdeling
02-06-2021 10:00, Anmeldt, Døgnafdeling

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Aflastningsafdeling 3 Midlertidigt botilbud, § 107

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

Døgnafdeling 3 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

3 Midlertidigt botilbud, § 107
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Socialtilsynet har aflagt anmeldt driftsorienteret tilsyn på Døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken den 2. juni 2021. Fokus for tilsynet er
følgende af kvalitetsmodellens temaer: Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer,
samt behandling af tilbuddets økonomi. 

Socialtilsynet har forud for tilsynet modtaget dokumentation og ved tilsynsbesøget besigtiget de fysiske rammer og observeret enkelte borgere.
Socialtilsynet har interviewet ledelse og medarbejdere og desuden modtaget oplysninger fra visiterende kommuner og pårørende. 

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af det aflagte tilsynsbesøg samt den udførte triangulering af dokumentdata, interviews og observationer, at
Løvstikken fortsat lever op til kvalitetsmodellens krav til godkendte sociale tilbud.

Løvstikken er godkendt til et samlet antal pladser på 13, fordelt med 6 pladser i døgntilbuddet og 7 pladser i aflastningstilbuddet. Døgntilbuddet er
inddelt i en børne/ungdomsafdeling og en ungdoms/voksenafdeling med:

3 pladser godkendt i medfør af SEL § 66, stk. 1, nr. 6, til børn og unge i alderen 0 til 17 år.
3 pladser godkendt i medfør af SEL § 107, til unge og voksne i alderen 18 til 23 år. Pladserne i døgntilbuddet for unge og voksne kan benyttes
fleksibelt til unge ned til 15 år. 

I aflastningstilbuddet er Løvstikken godkendt til:

4 pladser godkendt i medfør af SEL § 107, til unge og voksne i alderen 18 til 40 år.
3 pladser godkendt i medfør af SEL §§ 84 og/eller SEL § 52, stk. 3, nr. 5, til børn og unge i alderen 0 til 17 år. 

Løvstikkens målgruppe er borgere med betydelige og varige funktionsnedsættelser. De borgere, der er indskrevet på Løvstikken, har behov for pleje
og omsorg samt støtte i de fleste dagligdags funktioner og aktiviteter. Socialtilsynet vurderer, at Løvstikkens valg af faglige tilgange og metoder er
relevante i forhold til målgruppen. 

Samtidig vurderer socialtilsynet, at Løvstikken har en høj andel af medarbejdere uden relevant kompetencegivende uddannelse, hvilket har
betydning for specialiseringsgraden i tilbuddet. Socialsynet vurderer derfor, at Løvstikken bør arbejde målrettet med opkvalificering af den samlede
medarbejdergruppe og dermed sikre, at medarbejderne har tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med specialpædagogiske tilgange og metoder,
der kan understøtte borgernes udvikling og trivsel. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør skærpe sin visitation og sikre, at der dels er overensstemmelse mellem borgernes primære
visitationsårsag og tilbuddets godkendte målgruppe, og dels at medarbejdernes og ledelsens kompetencer modsvarer borgernes særligt komplekse
støttebehov. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent daglig leder, der har mange års anciennitet på Løvstikken. Socialtilsynet bemærker positivt, at
der er sket en stabilisering på Løvstikken, med et fald i både sygefravær og personalegennemstrømning. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at Løvstikken
støtter op omkring, at borgerne modtager behandling i sundhedsvæsenet, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse, og at
indsatserne til borgerne tilrettelægges med udgangspunkt i konkrete, individuelle målsætninger. Borgerne behandles med anerkendelse og respekt,
og Løvstikken har relevant fokus på forebyggelse af magtanvendelse og overgreb.  

Socialtilsynet vurderer ved det aktuelle tilsyn, at Løvstikken samarbejder aktivt med eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgernes
døgn- eller aflastningstilbud opfyldes. Løvstikken arbejder aktivt med at forbedre sin dokumentationspraksis, og socialtilsynet vurderer, at det har
skabt øget sammenhæng mellem visiterende kommuners handleplaner og de mål, der arbejdes med på Løvstikken. 

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer imødekommer borgernes behov for særlig indretning med hjælpemidler, der imødekommer et
omfattende støtte- og plejebehov. Socialtilsynet vurderer, at borgenes værelser i døgntilbuddet afspejler hjemlighed, med hjælp fra pårørende.
Socialtilsynet vurderer samlet set, at de fysiske rammer og indretningen på Løvstikkens fællesarealer er institutionspræget, og tilbuddet kan med
fordel søge ekstern viden om indretning af fysiske rammer til målgruppen, der kan gøre rammerne mere hjemlige. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Fokus for dette tilsyn er behandling af følgende af kvalitetsmodellens temaer: Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og trivsel, Organisation og
ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema
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Målgruppe, metoder og resultater

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

Løvstikken er godkendt til et samlet antal pladser på 13, fordelt med 6 pladser i døgntilbuddet og 7 pladser i aflastningstilbuddet. Døgntilbuddet er
inddelt i en børne/ungdomsafdeling og en ungdoms/voksenafdeling med:

3 pladser godkendt i medfør af SEL § 66, stk. 1, nr. 6, til børn og unge i alderen 0 til 17 år. 
3 pladser godkendt i medfør af SEL § 107, til unge og voksne i alderen 18 til 23 år. Pladserne i døgntilbuddet for unge og voksne kan benyttes
fleksibelt til unge ned til 15 år. 

I aflastningstilbuddet er Løvstikken godkendt til:

4 pladser godkendt i medfør af SEL § 107, til unge og voksne i alderen 18 til 40 år.
3 pladser godkendt i medfør af SEL §§ 84 og/eller SEL § 52, stk. 3, nr. 5, til børn og unge i alderen 0 til 17 år. 

Løvstikkens målgruppe er borgere med betydelige og varige funktionsnedsættelser. De borgere, der er indskrevet på Løvstikken, har behov for
pleje og omsorg samt støtte i de fleste dagligdags funktioner og aktiviteter. Socialtilsynet vurderer, at Løvstikkens valg af faglige tilgange og
metoder er relevante i forhold til målgruppen. Samtidig vurderer socialtilsynet, at en opkvalificering af den samlede medarbejdergruppe vil kunne
understøtte, at disse tilgange og metoder i højere grad anvendes konsekvent. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør skærpe sin visitation og sikre, at der dels er overensstemmelse mellem borgernes primære
visitationsårsag og tilbuddets godkendte målgruppe, og dels at medarbejdernes og ledelsens kompetencer modsvarer borgernes særligt
komplekse støttebehov. 

Socialtilsynet vurderer ved det aktuelle tilsyn, at Løvstikken samarbejder aktivt med eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgernes
døgn- eller aflastningstilbud opfyldes. Løvstikken arbejder aktivt med at forbedre sin dokumentationspraksis, og socialtilsynet vurderer, at det har
skabt øget sammenhæng mellem visiterende kommuners handleplaner og de mål, der arbejdes med på Løvstikken. Løvstikken kan med fordel
fortsætte sit effektive arbejde med at systematisere dokumentationen. 

 

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

Opmærksomhedspunkter
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør skærpe sin visitation og sikre, at der dels er overensstemmelse mellem borgernes primære
visitationsårsag og tilbuddets godkendte målgruppe, og dels at medarbejdernes og ledelsens kompetencer modsvarer borgernes særligt
komplekse støttebehov. 
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Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Løvstikkens godkendte målgruppe er tydeligt beskrevet på Tilbudsportalen, og at valgte faglige tilgange og metoder er
relevante i forhold til målgruppens behov.

Løvstikkens målgruppe er borgere med betydelige og varige funktionsnedsættelser. De borgere, der er indskrevet på Løvstikken, har behov for
pleje og omsorg samt støtte i de fleste dagligdags funktioner og aktiviteter. Leder såvel som medarbejdere har beskrevet ved tidligere tilsynsbesøg,
at de borgere, Løvstikken modtager, i udgangspunktet har fået større og større støttebehov, og i højere grad end tidligere har dårlig begavelse og
bevægelseshæmninger.

Ved det aktuelle tilsyn vurderer socialtilsynet, at borgere profiterer af Løvstikkens aflastnings- og døgntilbud. Socialtilsynet vurderer samtidig, at én
borger ikke har profiteret af tilbuddet, og at denne borger derfor er udskrevet af aflastningstilbuddet. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af den
udførte triangulering, at Løvstikken ikke har kunnet imødekomme borgerens særlige støttebehov, som i høj grad centrerer sig omkring borgerens
autismespektrum diagnose og deraf afledte adfærd. 

Socialtilsynet anser det for en skærpende omstændighed, at tilbuddet også tidligere har måtte udskrive en borger fra døgntilbuddet, der grundet sit
kognitive funktionsniveau var uden for tilbuddets godkendte målgruppe, og hvis autismespektrum forstyrrelse betød, at medarbejderne og
ledelsen af Løvstikken ikke havde tilstrækkelige kompetencer til at imødekomme borgerens støttebehov. Socialtilsynet udstedte, på baggrund af
den nævnte sag, påbud til Løvstikken i 2019.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet skal skærpe sin visitation og sikre, at der dels er overensstemmelse mellem borgernes primære
visitationsårsag og tilbuddets godkendte målgruppe, og dels at medarbejdernes og ledelsens kompetencer modsvarer borgernes særligt
komplekse støttebehov. 

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
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen. 

Socialtilsynet lægger vægt på, at tilbuddets grundlæggende metoder vurderes egnede i forhold til tilbuddets målsætning og godkendte målgruppe.
Løvstikken beskriver på Tilbudsportalen, at de anvender intensive interaction, PECS, social færdighedstræning, Tegn-til-tale og trykbørstning. 

Ved det aktuelle tilsyn beskriver enkelte medarbejdere, hvordan de har omsat viden fra kursus ASK, hvilket ifølge medarbejderne har været
særdeles meningsfuldt i forhold til målgruppen. Leder redegør for, at alle teams mødes månedligt og drøfter de faglige tilgange og metoder. 

Sagsbehandlere oplyser over for socialtilsynet, at tilbuddet benytter relevante faglige tilgange og metoder, mens det af både forældre og
sagsbehandler oplyses, at Løvstikken har et udviklingspotentiale i forhold til at benytte kommunikative hjælpemidler såsom podd og tegn-til-tale
mere systematisk og konsekvent. Samtidig beskrives det af interviewede sagsbehandlere, at borgerne profiterer af tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af interview med medarbejdere i døgntilbud og aflastningstilbud samt oplysninger fra sagsbehandlere og
forældre, at der er forskel på, om de enkelte medarbejdere benytter sig systematisk af de valgte faglige tilgange og metoder, og i hvor høj grad
medarbejderne har kompetencerne til at benytte disse. Socialtilsynet vurderer, at det i den sammenhæng har betydning, at andelen af
medarbejdere uden relevant kompetencegivende uddannelse er høj. 

Socialtilsynet anerkender, at sagsbehandlere og forældre beskriver, at tilgangen til borgerne er respektfuld, anerkendende og understøttende for
borgernes selv- og medbestemmelse, og at enkelte medarbejdere bliver fremhævet som stabile i borgernes liv, med positiv betydning for deres
trivsel og udvikling. Samtidig beskrives det af særligt forældrene, at der har været en del udskiftning i nogle af tilbuddets medarbejderteams,
hvilket har negativ indflydelse på stabiliteten og forudsigeligheden omkring borgerne. 

Socialtilsynet har siden 2019, hvor socialtilsynet udstedte påbud til Løvstikken, haft skærpet fokus på, at Løvstikken alene indskriver borgere inden
for tilbuddets målgruppe, herunder at de anvendte faglige tilgange og metoder modsvarer borgernes behov. Ved det aktuelle tilsyn konstaterer
socialtilsynet, at Løvstikkens indsats til en borger ikke har været tilstrækkelig.

Ovenstående begrunder samlet set, at scoren på 3 fastholdes. 
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Indikator 3.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.b
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og lægger vægt på tilbuddets skriftlige opfølgning på udviklingspunkt, formuleret af socialtilsynet ved sidste
års tilsyn. En del af udviklingspunktet omhandlede tydeliggørelse af, at der arbejdes med konkrete mål, og at der dokumenteres med afsæt heri. 

Som opfølgning på udviklingspunktet skriver ledelsen følgende: 

Løvstikken arbejder ud fra udviklingsplaner, der er udarbejdet med afsæt i sagsbehandlernes handleplaner. (§ 66).
Løvstikken arbejder ud fra de mål og delmål der er udarbejdet af sagsbehandler (§ 107). Der er en smule forskel i hvordan sagsbehandlerne ønsker det fra
henholdsvis børne og voksenområdet. Halvårligt udarbejdes statusrapporter, som dokumenterer om borgeren har flyttet sig, om den pædagogiske praksis
vi har udført har været tilstrækkelig eller om der skal sættes ind andre steder eller opsættes nye mål. I vores dagligdag skrives journalnotater i vores
elektroniske system CURA. Her er opstillet relevante punkter for den enkelte fx aktiviteter så man kan se om der er blevet lavet nogle af de aktiviteter der er
med i målene og hvordan brugeren har reageret på dette. Vi er blevet mere opmærksomme på at sætte faste punkter ind i CURA ved dagbogsnotater, der
beskriver hvad der har været omkring den enkelte borger den enkelte dag for at følge udviklingen og evt. ændringer.

Socialtilsynet har modtaget og gennemgået to stikprøver på dokumentation, og det er socialtilsynets vurdering, at der i den ene stikprøve ses
overensstemmelse mellem ovenstående redegørelse for tilbuddets dokumentationspraksis og den fremsendte dokumentation. Socialtilsynet har fx
modtaget en udviklingsplan for en borger, hvor der ses tydelig sammenhæng ml. visiterende kommunes handleplan og de konkrete mål, der er
opstillet i udviklingsplanen. Der ses ligeledes opfølgning på nogle af målene i fremsendte dagbogsnotater, idet nogle af målene er omsat til et
enkelt ord, fx "tandbørstning", som der således følges op på i dagligdagen.

Den anden stikprøve, socialtilsynet har modtaget, er ikke nær så systematisk ift. målopstilling og opfølgning.

Løvstikken kan således med fordel fortsætte sit arbejde med at gøre dokumentationen endnu mere systematisk i forhold til de mål og delmål, der
er udarbejdet for borgerne. 

Endelig lægger socialtilsynet vægt på forældre og sagsbehandler, der oplyser, at Løvstikken kan styrke sin brug af kommunikative hjælpemidler,
som er en del af målsætningen for indsatsen for flere af borgerne. Socialtilsynet bemærker tilsvarende i fremsendt dokumentation, at fx tegn-til-
tale og podd benyttes af nogle medarbejdere, mens der ligeledes er andre medarbejdere, der ikke mestrer metoderne. Dette begrunder, at scoren
fastholdes på 4. 
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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  3

Bedømmelse af Indikator 3.c
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet lægger vægt på fremsendt dokumentation, hvor der ses en øget sammenhæng mellem de mål, visiterende kommuner har opstillet
for borgernes ophold og den indsats, der arbejdes med i tilbuddet. 

På baggrund af statusrapporterne er det socialtilsynets indtryk, at der er tale om borgere i positiv udvikling, og at der fortsat er en række
udviklingsmål at arbejde med. 

Om sin dokumentationspraksis oplyser leder af Løvstikken følgende: Løvstikken arbejder ud fra udviklingsplaner, der er udarbejdet med afsæt i
sagsbehandlernes handleplaner (§ 66). Løvstikken arbejder ud fra de mål og delmål der er udarbejdet af sagsbehandler (§ 107). Der er en smule forskel i
hvordan sagsbehandlerne ønsker det fra henholdsvis børne og voksenområdet. Halvårligt udarbejdes statusrapporter, som dokumenterer om borgeren
har flyttet sig, om den pædagogiske praksis vi har udført har været tilstrækkelig eller om der skal sættes ind andre steder eller opsættes nye mål.

Socialtilsynet vurderer, at Løvstikkens dokumentationspraksis er blevet mere sammenhængende, men at det med fordel kan skrives mere tydeligt
frem i statusrapporterne, om og hvordan borgeren har udviklet sig siden sidst.  

Endvidere lægger socialtilsynet vægt på oplysninger fra sagsbehandlere til borgere i henholdsvis aflastningstilbuddet og døgntilbuddet, der oplyser
til socialtilsynet, at borgerne udvikler sig. Borgeren i aflastning udvikler sig ifølge sagsbehandlere stille og roligt i aflastningen og bliver mere og
mere tryg ved at være der. Sagsbehandleren oplyser, at Løvstikken arbejder ud fra en fælles handleplan, der er lavet i samarbejde mellem
myndighed, Løvstikken, hjemmet og borgerens uddannelsestilbud.

Sagsbehandler til borger i døgntilbuddet oplyser, at Løvstikken udarbejder grundige statusrapporter, der beskriver en rivende udvikling hos en
konkret borger på flere områder. Den samme sagsbehandler giver samtidig udtryk for, at Løvstikken kan styrke sin brug af kommunikative
hjælpemidler, for i højere grad at understøtte positive resultater. 

Endelig lægger socialtilsynet vægt på, at Løvstikken har måttet udskrive en borger med autisme fra aflastningstilbuddet, fordi Løvstikken ikke har
kunnet imødekomme borgerens støttebehov. Socialtilsynet anser det for en skærpende omstændighed, at socialtilsynet har udstedt påbud tilbage i
2019, fordi Løvstikken på daværende tidspunkt havde indskrevet en borger med autisme, som heller ikke kunne rummes i tilbuddet og måtte
modtage støtte fra personale fra sit dagtilbud en længere periode. 

Dette begrunder, at scoren på 3 fastholdes. 

Indikator 3.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Bedømmelsen af denne indikator sænkes fra 5 til 4. 

Socialtilsynet lægger vægt på, at det fremgår af dokumentation og interviews med ledelse og medarbejdere, at tilbuddet samarbejder med VISO og
andre eksterne aktører omkring konkrete borgere, for at understøtte, at målene for borgernes anbringelse/aflastning opnås. Samtidig er det
socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samarbejder med hjemmesygeplejerske i kommunen. 

Tilbuddet samarbejder ligeledes med sagsbehandlere i visiterende kommuner og forældre. 

Sagsbehandlere i visiterende kommuner beskriver over for socialtilsynet, at Løvstikken samarbejder ved at arbejde ud fra de mål, der er opstillet
for døgnanbringelsen/ aflastningen og ved at deltage i møder og sende yderligere dokumentation efter handlekommunens ønske. En
sagsbehandler redegør for, at tilbuddet har ageret relevant i forbindelse med netværksmøder og håndteret potentielle uenigheder med pårørende
på en hensigtsmæssig og anerkendende måde.

En sagsbehandler oplyser endvidere, at tilbuddet har et udviklingspotentiale i forhold til at benytte samme kommunikative hjælpemiddel, som
anvendes i hjemmet med en borger, for i højere grad at understøtten en positiv udvikling. 

På baggrund af det aktuelle tilsyn er det socialtilsynets vurdering, at enkelte forældre oplever, at samarbejdet med tilbuddets leder er udfordret,
mens disse forældre har enkelte medarbejdere, de kommunikerer med. Generelt udtrykker forældre, at de kommunikerer mere med personalet
end med leder. Forældrene oplever generelt at blive orienteret relevant af tilbuddet, mens enkelte forældre giver udtryk for, at de burde være
orienteret på tidligere tidspunkter, i forbindelse med konkrete hændelser. 

Enkelte forældre oplever, at medarbejderne i nogle tilfælde ikke responderer professionelt i dialogen med forældrene, og en enkelt forælder har
oplevet, at medarbejderne har fremstået irriterede på en borger. 
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Vurdering af tema

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

Sundhed og trivsel

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at Løvstikken støtter op omkring, at borgerne modtager behandling i sundhedsvæsenet, og at der løbende observeres og
dokumenteres, for at afdække borgernes sundhedsmæssige behov. Samtidig vurderer socialtilsynet, at Løvstikken har en høj andel af
medarbejdere uden relevant kompetencegivende uddannelse, hvilket har betydning for specialiseringsgraden i tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at indsatserne
til borgerne tilrettelægges individuelt, og at borgerne behandles med anerkendelse og respekt. 

Tilbuddet har fokus på og forebygger magtanvendelser og overgreb, og Løvstikken har generelt et lavt antal magtanvendelser. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at Løvstikken genoptager sin plan om at gennemgå tilbuddets politik vedrørende vold og overgreb, og at ledelsen sikrer,
at den samlede medarbejdergruppe er i stand til at opspore og håndtere vold, overgreb eller anden grænseoverskridende adfærd, som
borgerne har risiko for at være udsat for i eller uden for tilbuddet.

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet henstiller til, at tilbuddet fjerner diverse arbejdsgangsbeskrivelser til personalet, som hænger synligt fremme på fællesarealer og
synligt fremme på borgernes egne værelser.
Socialtilsynet observerer en låsemekanisme på en borgers badeværelse, som ifølge leder er et levn fra gammel tid, hvor det pågældende
baderum blev anvendt til opbevaring. Socialtilsynet forventer, at tilbuddet demonterer låsemekanismen omgående.

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at indsatserne
til borgerne tilrettelægges individuelt. 

Tilbuddet kan ved gentagne tilsyn redegøre for, hvorledes borgerne inddrages i valg af aktiviteter, og at tilbuddet har fokus på borgernes signaler
og medarbejdernes tolkning af disse. Socialtilsynet vurderer samtidig, at tilbuddet har et udviklingspotentiale i forhold til at opkvalificere den
samlede medarbejdergruppes kompetencer, herunder at styrke brugen af kommunikative metoder systematisk. 

Ved tidligere tilsyn har socialtilsynet påtalt, at der hænger arbejdsgangsbeskrivelser til personalet fremme på fællesarealer og fremme på
borgernes egne værelser. Ved det aktuelle tilsyn observerer socialtilsynet fortsat eksempler på, at der hænger arbejdsgangsbeskrivelser fremme,
bl.a. med private oplysninger omkring håndtering af personlig pleje. Socialtilsynet skal henstille til, at tilbuddet fjerner disse
arbejdsgangsbeskrivelser.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet lægger positivt vægt på, at sagsbehandlere og forældre samstemmigt giver udtryk for, at borgerne behandles med anerkendelse og
respekt. Forældre til borgere giver udtryk for at blive kontaktet omkring relevante episoder, og at medarbejderne i høj grad yder omsorg for deres
børn. Forældrene oplever generelt, at borgerne bliver behandlet med ordentlighed, at magtanvendelse forebygges, og at borgernes selv- og
medbestemmelse understøttes. Socialtilsynet får samme indtryk i dialogen med ledelse og medarbejdere. 

Enkelte forældre oplever, at aftaler omkring borgerne ikke altid overholdes af tilbuddet, eller at vigtig information kan gå tabt. Generelt er det dog
socialtilsynets vurdering, at alle forældrene har nogle faste medarbejdere omkring borgerne, som de har et samarbejde med. 

Enkelt forælder oplever, at medarbejderne kan være uenige om, hvad der er bedst for borgerne, fx i forhold til at deltage i sociale aktiviteter. En
anden forælder har erfaret, at nogle medarbejdere er blevet irriteret på en borger, fordi medarbejderne øjensynligt havde svært ved at håndtere
borgeren og imødekomme borgerens behov. 

Ved tidligere tilsyn har socialtilsynet påtalt, at der hænger arbejdsgangsbeskrivelser til personalet fremme på fællesarealer og fremme på
borgernes egne værelser. Ved det aktuelle tilsyn observerer socialtilsynet fortsat eksempler på, at der hænger arbejdsgangsbeskrivelser fremme,
bl.a. med private oplysninger omkring håndtering af personlig pleje. Socialtilsynet vurderer, at dette er et udtryk for den potentielle forråelse, der
kan opstå i arbejdet med borgere med et lavt kognitivt funktionsniveau, og socialtilsynet henstiller til, at arbejdsgangsbeskrivelserne tages ned. 

Indikator 4.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen. 

Medarbejderne redegør ved aktuelle tilsyn for, at de har fokus på at understøtte borgernes selvstændighed, ved at lade borgerne gøre så meget
som muligt selv. Medarbejderne giver eksempler vedr. praktiske opgaver, selvhjulpenhed og til- og fravalg. Det ses desuden af fremsendt
dokumentation, at der opstilles mål vedr. borgernes selvhjulpenhed, kommunikation, motorik. 

Leder og medarbejdere oplyser desuden, at borgerne har været inddraget i indretning af deres værelser, sammen med pårørende, hvilket i høj
grad bliver illustreret ved rundvisning. Det ses desuden ved rundvisning, at der anvendes piktogrammer til at forberede borgerne på, hvad de skal,
og til at lade borgerne træffe valg. 

Endelig fremgår det af interviews såvel som fremsendt dokumentation, at der anvendes visuelle virkemidler og kommunikative metoder til at
understøtte borgernes indflydelse på eget liv. Medarbejderne redegør for, hvordan de benytter sig af fx tegn-til-tale og podd, hvilket kun i nogen
grad bekræftes af forældre og sagsbehandlere. På baggrund af triangulering med forældre og sagsbehandlere er det socialtilsynets vurdering, at
tilbuddet har et udviklingspotentiale i forhold til at styrke brugen af de kommunikative hjælpemidler. 

Enkelte forældre oplever desuden, at medarbejderne sommetider mistolker borgernes signaler, hvilket kan komme til udtryk, når medarbejderne
kommunikerer til forældrene. I den sammenhæng beskriver forældrene, at det har en betydning, at der sommetider ikke er fast personale omkring
borgerne, hvilket gør, at viden omkring borgerne ikke videreføres tilstrækkeligt, ifølge forældrene. 
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Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af
tilsynsbesøget og den udførte triangulering, at de aktuelt indskrevne borgere er velplacerede i tilbuddet. 

Socialtilsynet har løbende en opmærksomhed på, at aldersspredningen i aflastningstilbuddet er stor, og medarbejderne redegør ved det aktuelle
tilsyn relevant for, at de forsøger at understøtte borgernes trivsel og udvikling med individuelle aktiviteter og fælles, når de giver mening. 

Socialtilsynet vurderer, at opdelingen af døgntilbuddet med en børne/ungdomsafdeling og en ungdoms/voksenafdeling er relevant, mens enkelte
forældre oplever, at opdelingen har afskåret de yngste nogle udfoldelsesmuligheder i de fysiske rammer. 

Socialtilsynet vurderer, at Løvstikken støtter op omkring, at borgerne modtager behandling i sundhedsvæsenet, og at der løbende observeres og
dokumenteres, for at afdække borgernes sundhedsmæssige behov. Samtidig vurderer socialtilsynet, at Løvstikken har en høj andel af
medarbejdere uden relevant kompetencegivende uddannelse, hvilket har betydning for specialiseringsgraden i tilbuddet. 

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  4

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

Socialtilsynet lægger vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere om, at borgerne generelt er velplacerede og i trivsel og udvikling i tilbuddet.
Løvstikken har dog udskrevet en borger af aflastningstilbuddet, fordi denne borger ikke trivedes i tilbuddets fysiske rammer, og fordi
medarbejderne ikke kunne imødekomme borgerens støttebehov. Det er socialtilsynets vurdering, at andre borgere i forløbet har været udsat på
deres tryghed og trivsel, fordi Løvstikken ikke har formået at få skabt en struktur omkring borgeren, som flere gange har opsøgt andre borgere.

Dette har ifølge tilbuddet medført, at medarbejderne, i enkelte situationer, har låst døren indefra, mens de har opholdt sig på badeværelset med
borgere. Dette for at sikre, at anden borger ikke kan komme ind på badeværelset og dermed overværer fx hygiejnesituationer. 

Sagsbehandlere oplyser, at de borgere, de er sagsbehandlere for, trives og udvikler sig i tilbuddet. Den ene sagsbehandler redegør detaljeret for, at
en borger trives og er i rivende udvikling på flere områder. 

På baggrund af oplysninger fra pårørende, er det desuden socialtilsynets vurdering, at borgerne trives i tilbuddet. Pårørende oplever, at borgerne
bliver behandlet ordentligt, med respekt og anerkendelse. Samtidig oplyser flere pårørende, at personaleudskiftningen på Løvstikken over tid har
haft en negativ påvirkning på borgernes tryghed og trivsel, men de fremhæver alle nogle enkelte primære medarbejdere, som har været stabile og
har haft/har en positiv betydning for borgernes trivsel. 

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Socialtilsynet hæver bedømmelsen fra 4 til 5. 

Det er generelt gældende for Løvstikkens målgruppe, at indsatsen til borgeren fordrer specialistviden og behandling. Derfor indgår borgerne
generelt set i udrednings- og/eller behandlingsforløb i sundhedsvæsenet.

Socialtilsynet lægger vægt på fremsendt dokumentation og interview med ledelse og medarbejdere, hvor det bliver beskrevet, at borgerne har
adgang til relevante sundhedsydelser, med støtte fra tilbuddet. Tilsvarende oplyser forældre og sagsbehandlere, at tilbuddet støtter borgerne i at
blive undersøgt og behandlet i sundhedsvæsenet. En sagsbehandler redegør for, at medarbejdere tager afsted til hospitalsbesøg på Sjælland med
borger og pårørende, og at dette anses for et ud over det sædvanlige engagement i forhold til at støtte op omkring barnet og familien. 
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen. 

Socialtilsynet lægger positiv vægt på, at det fremgår af fremsendt dokumentation, at tilbuddet løbende foretager og dokumenterer observationer af
borgernes adfærd, og at tilbuddet iværksætter initiativer for at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed. Dette ses i den løbende
dokumentation samt i de mål, der er opstillet for borgerne. Tilsvarende oplyser sagsbehandlere, at Løvstikken har fokus på at understøtte
borgernes sundhed, og at tilbuddets viden og indsats modsvarer borgernes behov. 

Af fremsendt liste over medarbejdere, ses det, at flere medarbejdere har førstehjælpskursus, og leder oplyser, at der er planlagt
førstehjælpskursus af todages varighed for alle medarbejdere i foråret 2021. Tilbuddet samarbejder med hjemmesygeplejersken, og leder
beskriver et fokus på at sikre, at tilbuddet efterlever hjemmesygeplejerskens anvisninger i alle tilfælde. 

Tilbuddet har en aflåst medicinrum, og jf. fremsendte liste over medarbejdere, har en andel af medarbejderne medicinhåndtering kursus. Leder
har tidligere oplyst, at samtlige personaler, der omgås medicin/dispenserer, har kursus i medicinhåndtering. Borgere, der er omfattet af kompleks
medicinhåndtering, har ikke personaler som fx timelønnede tilkaldevikarer uden kursus omkring sig. 

Det er socialtilsynets vurdering, at enkelte forældre har en oplevelse af, at Løvstikkens viden og indsats i forhold til borgernes fysiske og mentale
sundhed ikke er tilstrækkelig. Dette kan omhandle medicin, kost eller brug af fx stå-sejl i modstrid med fagprofessionelles vurdering af, at en
borger ikke er fysisk stærk nok til at benytte sig heraf. En forælder oplever bl.a., at forælderens barn er blevet mere overvægtig og mere svag
under anbringelsen. 

Endelig vægter socialtilsynet i bedømmelsen, at Løvstikken har en høj andel af medarbejdere uden relevant kompetencegivende uddannelse,
samtidig med at tilbuddets borgere har en række komplekse fysiske og psykiske varige funktionsnedsættelser. Socialtilsynet forudsætter, at dette
fordrer viden om specialpædagogiske tilgange og metoder samt relevant erfaring, jf. temaet Kompetencer. 

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Løvstikken har et lavt antal magtanvendelser, og at tilbuddet kan redegøre for procedure for håndtering og registrering af
magtanvendelser. Hvis der undtagelsesvist foretages en magtanvendelse, drøftes denne efterfølgende på personalemøde. 

På baggrund af tilsynet og løbende dialog med ledelsen, er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet foretager de nødvendige
forhåndsgodkendelser og løbende registreringer af forhåndsgodkendte magtanvendelser hos anbringende myndighed, hvilket har været
dokumenteret over for socialtilsynet i forbindelse med det aktuelle tilsyn. 

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har søgt viden omkring gældende lovgivning både på børne- og voksenområdet, og at fremsendt
dokumentation samt interview med ledelse, medarbejdere, pårørende og sagsbehandlere afspejler, at Løvstikken forebygger magtanvendelser. 
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Indikator 6.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen. 

Socialtilsynet lægger vægt på, at tilbuddet beskriver en pædagogisk praksis med fokus på forebyggelse af anvendelse af magt. Dette ses desuden
bekræftet i fremsendt dokumentation på borger, hvor der er illustreret et fokus på at forebygge brugen af magt fx ved tandbørstning.
Medarbejdere beskriver bl.a. også, hvordan de øver tandlægebesøg med borger, for at understøtte frivillighed under tandlægebesøg. 

Tilsvarende oplyser både forældre og sagsbehandlere, at Løvstikken i høj grad har fokus på at forebygge magtanvendelse. Adspurgt føler forældre
sig inddraget, hvis Løvstikken undtagelsesvist føler sig nødt til at anvende magt, for fx at sikre borgernes sundhed, hvilket dog ifølge de adspurgte
forældre ikke er sket for nylig. Forældrene oplever ikke, at Løvstikkens medarbejdere gør noget imod borgernes vilje. 

Sagsbehandler beskriver observationer af, at medarbejderne har en omsorgsfuld tilgang med fokus på borgerens selv- og medbestemmelse. En
anden sagsbehandler oplyser, at Løvstikken er kvalificeret til at forebygge overgreb, krænkelser og magtanvendelser. 

Socialtilsynet har modtaget én magtanvendelsesindberetning siden sidste tilsyn, som er foretaget i aflastningstilbuddet. Magtanvendelsens formål
var at undgå, at en borger kastede en vase og dermed kunne udløse forskrækkelse og eventuelt krampeanfald hos anden borger. I indberetningen
fremgår det endvidere, at medarbejderen ønskede at hindre personskade. Tilbuddet fremstår ved tilsynsbesøget vidende om, at det ikke er tilladt
at foretage magtanvendelser i aflastningstilbuddet. 

Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget en låsemekanisme på en borgers badeværelse, som ifølge leder er et levn fra gammel tid, hvor det
pågældende baderum blev anvendt til opbevaring. Socialtilsynet forventer, at tilbuddet demonterer låsemekanismen hurtigst muligt. 

Indikator 6.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.b
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen. 

Ved det driftsorienterede tilsyn i 2020 opstillede socialtilsynet følgende udviklingspunkt: Tilbuddet bør, jf. magtanvendelseslovgivning på
voksenområdet, være opmærksom på gældende regler omkring brug af stofseler og bløde bespændinger og indhente forhånds godkendelser til disse .
Tillige skal disse fremsendes til socialtilsynet, ligesom de løbende registreringer. Leder oplyser ved det aktuelle tilsyn, at Løvstikken ikke benytter
stofseler til borgere over 18 år.

Leder oplyser, at der er søgt visiterende myndighed om at anvende fysisk magt ved tandbørstning på en konkret borger over 18 år, og leder er
vidende om, at socialtilsynet skal modtage denne tilladelse samt månedlige registreringer.  Leder har efter tilsynsbesøget tjekket op på, om der har
været anvendt magt i forbindelse med tandbørstning, hvilket ikke har været tilfældet. 

Leder og medarbejdere refererer tilbage til kursus i magtanvendelseslovning i oktober 2019, og medarbejdere i aflastningstilbuddet fremstår
vidende om, at det ikke er tilladt at anvende magt i aflastningen. Medarbejderne oplyser, at hvis det vurderes nødvendigt at anvende magt i
aflastningen, så registreres og indberettes det. Socialtilsynet kan bekræfte, at Løvstikken har indberettet en magtanvendelse mod en borger i
aflastning. Socialtilsynet har vejledt ledelsen i, at det bør fremgå tydeligt af indberetningen, at der er tale om "Magtanvendelse i øvrigt", og at leder
tydeliggør, at hun er vidende om, at der er tale om ikke ikke-tilladt magtanvendelse. Grundet tvivl omkring antallet af magtanvendelser foretaget
mod den pågældende borger, har leder undersøgt dette, og leder har bekræftet over for socialtilsynet, at der er alene har været foretaget én
fastholdelse, som er registreret og indberettet til socialtilsynet.

Endelig lægger socialtilsynet positiv vægt på, at leder, koordinator og en pædagog i henholdsvis aflastnings- og døgntilbuddet har deltaget i 
"Temadag for fagprofessionelle om de nye regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsen over for voksne".
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Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Løvstikken har fokus på at forebygge vold og overgreb, og at tilbuddet har en politik på området. Løvstikken har
udpeget en ressourceperson på området, og både leder og denne medarbejder er opmærksomme på, at emnet skal drøftes snarest, idet Covid-19
har medført aflysning af temadag om området. Socialtilsynet anbefaler, at Løvstikken genoptager sin plan om at gennemgå tilbuddets politik
vedrørende vold og overgreb, og at ledelsen sikrer, at den samlede medarbejdergruppe er i stand til at opspore og håndtere vold, overgreb eller
anden grænseoverskridende adfærd, som borgerne har risiko for at være udsat for i eller uden for tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse og medarbejdere giver eksempler på episoder, hvor medarbejderne har måttet agere for at undgå
grænseoverskridende adfærd fra en borger. Episoderne afspejler øvrig dialog med tilbuddet omkring, at tilbuddet ikke har de fornødne
kompetencer til at håndtere borgerens adfærd. Undvigelsen af borgerens adfærd har derfor haft karakter af nødløsninger, hvor medarbejdere bl.a.
har låst sig inde på badeværelset sammen med borgere, for at beskytte borgerne imod, at anden borger kommer ind og overværer eksempelvis
hygiejnesituationer. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har ageret relevant ved at vurdere, at borgerens særlige støttebehov ikke længere kan
rummes på Løvstikken. 

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 5 til 4. 

Adspurgt til om der har været episoder med vold, trusler, overgreb eller lignende borgerne i mellem, oplyser leder i fremsendt oplysningsskema,
at nogle af borgerne har været udsat for støj, smadrede glas mv., hvilket har forskrækket nogle af borgerne. Medarbejderne oplyser samstemmigt
over for socialtilsynet, at der har været flere episoder, hvor medarbejderne har måtte skærme sig selv og borgerne fra samme borgers adfærd,
bl.a. ved at låse sig selv og borgere inde på badeværelset for at forebygge, at borger kommer ind på badeværelset og dermed overværer
hygiejnesituationer. Leder oplyser, at VISO har været inddraget, for at styrke Løvstikkens viden om og håndtering af borgerens adfærd, og det har
været forsøgt at skifte aflastningsweekend for at skærme andre borgere.

Adspurgt til Løvstikkens fokus på dialog om forebyggelse af overgreb borgere og medarbejdere imellem, er det socialtilsynets vurdering, at det er
noget tid siden, emnet har været drøftet fælles i personalegruppen. Medarbejder oplyser at være ressourceperson på området, og at der forefindes
en politik på området, som dog ikke har været drøftet som forudsat. På baggrund af interview med medarbejderne er det socialtilsynets vurdering,
at der er forskel på, hvor megen erfaring medarbejderne har med området. 

Socialtilsynet vurderer, at det er med til at forebygge overgreb borgerne imellem, at de fleste borgere har 1:1 støtte. Sagsbehandler beskriver
observationer af, at medarbejderne har en omsorgsfuld tilgang med fokus på borgerens selv- og medbestemmelse. En anden sagsbehandler
oplyser, at Løvstikken er kvalificeret til at forebygge overgreb, krænkelser og magtanvendelser. 

Leder oplyser ved tilsynet, at tilbuddets politik på området skal opdateres i BRK, og at der skulle have været afholdt en temadag herom, som er
aflyst pga. corona. Når socialtilsynet sænker scoren, er det således med vægt på, at socialtilsynet anser det for et udviklingspotentiale, at
Løvstikken genoptager sin plan om at gennemgå tilbuddets politik vedrørende vold og overgreb, og at ledelsen sikrer, at den samlede
medarbejdergruppe er i stand til at opspore og håndtere vold, overgreb eller anden grænseoverskridende adfærd, som borgerne har risiko for at
være udsat for i eller uden for 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.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent daglig leder, der har mange års anciennitet på Løvstikken. Leder har relevant
grunduddannelse og efteruddannelse.

Socialtilsynet vurderer, at der er sket en stabilisering på Løvstikken, med et fald i både sygefravær og personalegennemstrømning, ligesom
tilbuddet har et rimeligt vikarforbrug. 

Socialtilsynet anerkender, at ledelsen, så vidt det er muligt, arbejdsplanlægger på en måde, så børn, unge og voksne i døgn- og aflastningstilbuddet
bliver mødt af kendt personale, men må også konstatere, at dette ikke er altid er muligt. Socialtilsynet har et skærpet fokus på, at der sker en
opkvalificering af den samlede medarbejdergruppe, henset til en høj andel af medarbejdere uden relevant kompetencegivende uddannelse. 

Socialtilsynet er vidende om, at Løvstikken er Bornholms eneste aflastningstilbud, og socialtilsynet forudsætter, at driftsherre og ledelse sikrer sig,
at dette ikke får negative konsekvenser for den faglige kvalitet i tilbuddet, fx ved at der indskrives borgere, som falder uden for tilbuddets
godkendte målgruppe og de støttebehov, som medarbejdernes kompetencer målretter sig. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet er vidende om, at Løvstikken er Bornholms eneste aflastningstilbud, og socialtilsynet forudsætter, at driftsherre og ledelsen sikrer
sig, at dette ikke får negative konsekvenser for den faglige kvalitet i tilbuddet, fx ved at der indskrives borgere, som falder uden for tilbuddets
godkendte målgruppe og de støttebehov, som medarbejdernes kompetencer målretter sig. 

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent daglig leder, der har mange års anciennitet på Løvstikken. Leder har relevant
grunduddannelse og efteruddannelse.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at leder har relevant fokus på, at medarbejdere modtager ekstern supervision og løbende sparring. Socialsynet
vurderer samtidig, at Løvstikkens ledelse bør arbejde målrettet med opkvalificering af den samlede medarbejdergruppe og dermed sikre, at
medarbejderne har tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med specialpædagogiske tilgange og metoder, der kan understøtte borgernes
udvikling og trivsel.

Endvidere vurderer socialtilsynet, at leder i visitationsprocessen bør skærpe sit fokus på alene at indskrive borgere, der falder indenfor tilbuddets
godkendte målgruppe. 
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 5 til 4.

Socialtilsynet lægger fortsat vægt på, at leder er uddannet socialpædagog og har gennemført diplomuddannelse i ledelse samt BRKs interne
lederuddannelse. Leder oplyser ved tilsynsbesøget, at hun er ved at søge efter noget efteruddannelse, eksempelvis inden for det narrative. Dette
stemmer overens med den ledelsesstil, leder tidligere har redegjort for, hun bestræber sig på at benytte sig af. 

Leder fremstår anerkendende og reflekteret i sin omtale af såvel borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere. Ved det aktuelle tilsyn har
leder selv oplyst, at der er kommet en skriftlig bekymringsskrivelse fra en forælder omhandlende tilbuddet og leder. Socialtilsynet konstaterer, ved
triangulering med pårørende, at de pårørende primært har kontakt til medarbejderne. Enkelte forældre udtrykker mistillid til leder. En forælder
oplever, at leder skaber splid i medarbejdergruppen, at aftaler omkring borgerne sommetider ikke overholdes, og/eller at forælderens
forventninger til samarbejdets ikke indfries. 

Leder har været ansat på Løvstikken, siden hun blev færdiguddannet og har været konstitueret leder flere gange, før hun blev fastansat i stillingen. 

Når socialtilsynet sænker bedømmelsen, er det med den begrundelse, at Løvstikken har måtte udskrive en borger med autisme fra
aflastningstilbuddet, fordi Løvstikken ikke har kunnet imødekomme borgerens støttebehov. Det er socialtilsynets vurdering, at leder har forsøgt at
indhente viden hos VISO, for at kunne levere en tilstrækkelig indsats til borgeren, og at leder ligeledes gør sig relevante refleksioner omkring, at
borgerens støttebehov ikke kan imødekommes på Løvstikken. 

Socialtilsynet anser det dog for en skærpende omstændighed, at socialtilsynet har udstedt påbud tilbage i 2019, fordi Løvstikken på daværende
tidspunkt havde indskrevet en borger med autisme, som heller ikke kunne rummes i tilbuddet og måtte modtage støtte fra personale fra sit
dagtilbud en længere periode.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skal skærpe sin visitation og sikre, at der dels er overensstemmelse mellem borgernes primære visitationsårsag
og tilbuddets godkendte målgruppe, og dels at medarbejdernes og ledelsens kompetencer modsvarer borgernes særligt komplekse støttebehov. 

Socialtilsynet er vidende om, at Løvstikken er Bornholms eneste aflastningstilbud, og socialtilsynet forudsætter, at driftsherre og ledelsen sikrer sig,
at dette ikke får negative konsekvenser for den faglige kvalitet i tilbuddet, fx ved at der indskrives borgere, som falder uden for tilbuddets
godkendte målgruppe og de støttebehov, som medarbejdernes kompetencer målretter sig. 

Ved tidligere tilsyn har socialtilsynet påtalt, at der hænger arbejdsgangsbeskrivelser til personalet fremme på fællesarealer og fremme på
borgernes egne værelser. Ved det aktuelle tilsyn observerer socialtilsynet fortsat eksempler på, at der hænger arbejdsgangsbeskrivelser fremme,
bl.a. med private oplysninger omkring håndtering af personlig pleje. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen bør skærpe sin opmærksomhed på den
konstante risiko for forråelse, der er forbundet med at arbejde med en målgruppe med et lavt kognitivt funktionsniveau. Dette med henblik på at
sikre, at borgerne behandles ligeværdigt. 

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 fastholder bedømmelsen og lægger vægt på, at Løvstikkens faste team-medarbejdere fortsat modtager månedlig supervision.
Supervisor er ansat psykolog i Bornholms Regionskommune. Dette foregår uden leders deltagelse. Ved tilsynsbesøget får socialtilsynet det indtryk,
at der er lidt forskel på, om medarbejderne mener, at supervisionen er tilstrækkelig givtig, og det nævnes bl.a., at der har været en del afbud fra
supervisor. 

Leder oplyser, at hun modtager ekstern supervision hver 3. måned. 

Endelig lægger socialtilsynet vægt på, at det fremgår af interview med ledelse, medarbejdere og fremsendt dokumentation, at tilbuddet har haft
yderligere supervision vedrørende konkret borger, med henblik på at sikre en tilstrækkeligt kvalificeret indsats. Derudover hører socialtilsynet flere
eksempler på, at Løvstikken samarbejder med VISO omkring konkrete borgere. 
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at der er sket en stabilisering på Løvstikken, med et fald i både sygefravær og personalegennemstrømning, ligesom
tilbuddet har et rimeligt vikarforbrug. 

Socialtilsynet vurderer, at driften er påvirket af, at Løvstikken generelt ikke kan tilbyde fuldtidsstillinger, og at det kan være en udfordring at
rekruttere kvalificeret personale med relevant erfaring grundet dette, samt grundet tilbuddets beliggenhed. 

Socialtilsynet anerkender, at ledelsen, så vidt det er muligt, arbejdsplanlægger, så børn, unge og voksne i døgn- og aflastningstilbuddet bliver mødt
af kendt personale, men må også konstatere, at dette ikke er altid er muligt. Socialtilsynet har et skærpet fokus på, at der sker en opkvalificering af
den samlede medarbejdergruppe, henset til en høj andel af medarbejdere uden relevant kompetencegivende uddannelse. 

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 sænker bedømmelsen fra 5 til 4. 

Socialtilsynet lægger fortsat vægt på, at der generelt er 1:1 støtte i tilbuddet, afhængig af den enkelte borges støttebehov, og at der er to vågne
nattevagter i tilbuddet. Socialtilsynet har påset, at der er overensstemmelse mellem budget 2021 og fremsendte personalelister, hvilket er
tilfældet. 

I 2020 havde Løvstikken et vikarforbrug på 8,5% og i 2021 ligger vikardækningen i perioden januar-maj 2021 foreløbig på 10,5%.

Socialtilsynet bemærker, at det alene er tilbuddets leder og kok, der er ansat på 37 timer, de resterende medarbejdere er ansat på deltid. Dette
skyldes, at arbejdsplanlægningen beror på de bevilligede døgn i aflastningstilbuddet, og den konkrete borgers støttebehov i døgntilbuddet. Leder
oplyser, at det kan være en udfordring at rekruttere og fastholde fagligt kompetent personale med den rette erfaring og uddannelse, fordi
medarbejderne søger efter fastansættelser med mulighed for at arbejde fuldtid. På tidspunktet for tilsynsbesøget er der ifølge leder tre vakante
stillinger/barselsvikariater, hvoraf to er besat med opstart senere end tilsynsbesøget. 

På baggrund af interview med medarbejdere og forældre, er det socialtilsynets vurdering, at der er forskel på stabiliteten i de enkelte teams
omkring borgerne. Nogle er overvejende stabile, mens minimum en borger er udsat for relativ stor udskiftning i de medarbejdere, der er omkring
borgeren.

Når socialtilsynet sænker bedømmelsen, er det med vægt på øvrige bedømmelser i temaet Målgruppe, metoder og resultater samt Kompetencer. Her
har socialtilsynet vurderet, at Løvstikken bør arbejde målrettet med opkvalificering af den samlede medarbejdergruppe og dermed sikre, at
medarbejderne har tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med specialpædagogiske tilgange og metoder, der kan understøtte borgernes
udvikling og trivsel. 
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Socialtilsynet hæver bedømmelsen fra 2 til 4 og lægger vægt på, at personalegennemstrømningen i 2020 var på 19,35%, jf. indberettede
oplysninger på Tilbudsportalen. Der er tale om en stigning fra året før, hvor personalegennemstrømningen lå på 12,9 %. 

Samtidig lægger socialtilsynet vægt på, at der er fratrådt to medarbejdere i 2021, begge uddannet pædagogisk assistent. Medarbejderne havde
henholdsvis 22 timer i døgntilbuddet og 15 timer i aflastningstilbuddet. 

I 2021 er der jf. fremsendte lister over medarbejdere ansat to medarbejdere i aflastningstilbuddet; 1 pædagog på 15 timer og en pædagogisk
assistent på 15 timer. Derudover er der ansat to timelønnede vikarer uden relevant kompetencegivende uddannelse. Der er ikke nyansat nogen
medarbejdere i døgntilbuddet.

Det er socialtilsynets vurdering, at pårørende til børn og unge på Løvstikken har forskellige erfaringer med personaleudskiftning i teamsne omkring
deres børn; nogle har oplevet stor udskiftning, andre mere stabilitet. Dog bliver det af flere forældre fremhævet positivt, at der har været enkelte
medarbejdere, som har været gennemgående for barnet/den unge og har kendt barnet/den unge i mange år. De sagsbehandlere, socialtilsynet har
været i dialog med, kan både genkende personaleudskiftning og oplyse, at der nu er rimelig stabilitet i personalegruppen. Tilsvarende kan
medarbejdere og ledelse genkende, at der fortsat ses personalegennemstrømning, og at dette bl.a. skyldes, at medarbejderne søger væk efter
fuldtidsstillinger.

 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Socialtilsynet hæver bedømmelsen fra 1 til 4 og lægger vægt på, at der er sket et betydeligt fald i sygefraværet på Løvstikken. I 2020 lå
sygefraværet, jf. årsrapport 2020 indberettet på Tilbudsportalen, på 12,48 dage pr. medarbejder. I 2019 var tallet 36,08 dage. Af fremsendt
oversigt over sygefraværet i perioden januar-maj 2021, ses der yderligere et fald, idet sygefraværet ligger på 4,37 dage pr. medarbejder. 
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere 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 møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på
borgernes retssikkerhed.

Socialtilsynet vurderer i middel grad, at Løvstikkens medarbejdere har relevante kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe og de valgte
faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer, at Løvstikken har medarbejdere med pædagogisk grunduddannelse, men at der er en høj andel
af medarbejdere uden relevant kompetencegivende uddannelse og en mindre andel medarbejdere med pædagogisk assistent uddannelse.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne, uafhængig af uddannelsesbaggrund, har en omsorgsfuld og respektfuld tilgang til borgerne. 

Socialsynet vurderer samlet set, at Løvstikken bør arbejde målrettet med opkvalificering af den samlede medarbejdergruppe for at sikre, at
medarbejderne har tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med specialpædagogiske tilgange og metoder, der kan understøtte borgernes
udvikling og trivsel. 

Aktuelt vurderer socialtilsynet, at der budgetteres med relativt få kompetenceudviklingsmidler, og at dele af kompetenceudviklingsplanerne er
udskudt grundet Covid-19. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler tilbuddet at styrke systematisk anvendelse af kommunikative metoder. 

Opmærksomhedspunkter
Socialsynet vurderer, at Løvstikken bør arbejde målrettet med opkvalificering af den samlede medarbejdergruppe og dermed sikre, at
medarbejderne har tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med specialpædagogiske tilgange og metoder, der kan understøtte borgernes
udvikling og trivsel. 

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer samlet set, at Løvstikken bør arbejde målrettet med opkvalificering af den samlede medarbejdergruppe for at sikre, at
medarbejderne har tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med specialpædagogiske tilgange og metoder, der kan understøtte borgernes
udvikling og trivsel. Socialtilsynet anerkender, at der er planlagt enkelte opkvalificerende aktiviteter senere i 2021, men tilbuddet bør reflektere
over, hvilken betydning det har for medarbejdernes samlede kompetenceniveau, at en så høj andel af medarbejderne ikke har en relevant
kompetencegivende uddannelse. 

Ved tidligere tilsyn har socialtilsynet konstateret, at tilbuddet har måtte udskrive en borger med autisme, fordi Løvstikken ikke kunne
imødekomme borgerens støttebehov. Ved det aktuelle tilsyn ses dette gentaget ved, at tilbuddet har måtte udskrive en borger med autisme af
aflastningstilbuddet. Socialtilsynet vurderer på baggrund af disse sager ikke, at Løvstikken har tilstrækkelige kompetencer til at varetage borgere
med autisme.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Af fremsendt liste over aktuelt ansatte medarbejdere, fremgår det, at Løvstikken, foruden leder, har ansat en kok, 9,68 årsværk pædagoguddannet
personale, 2,47 årsværk er uddannet pædagogisk assistent, mens 8,27 årsværk ikke har relevant kompetencegivende uddannelse. Ingen af de
timelønnede vikarer har relevant kompetencegivende uddannelse. Socialtilsynet lægger således vægt på, at tilbuddet har en høj andel af
medarbejdere, der ikke har relevant kompetencegivende uddannelse.

Generelt er medarbejderne tilknyttet enten døgn- eller aflastningstilbuddet, men i praksis kan der være tilfælde, hvor nogle medarbejdere arbejder
begge steder. Socialtilsynet bemærker ved det aktuelle tilsyn, at der kun er få faguddannede medarbejdere i aflastningstilbuddet til at sætte den
pædagogiske retning. 

Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at flere af medarbejderne har høj anciennitet i tilbuddet og dermed erfaring med målgruppen og tilbuddets
metoder. Af fremsendte liste fremgår det ligeledes, at flere medarbejdere har kurser, der er relevante i forhold til målgruppen. Siden sidste tilsyn
har en gruppe medarbejdere bl.a. været på kursus i tegn-til-tale, og der har været afholdt temadag om CVI (hjernebetinget synsnedsættelse).

Medarbejderne på Løvstikken har generelt ikke længerevarende efteruddannelser. 

Socialtilsynet hæfter sig ved, at flere forældre til borgere i tilbuddet angiver enkelte personaler som værende stabile voksne i deres børns liv, men
at flere forældre fremhæver den lave andel af faguddannede medarbejderne som medvirkende til, at de i nogle tilfælde kan føle sig utrygge ved
tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af forældrenes udtalelser, at der kan være forskel på, hvor mange faguddannede personaler der er i
de enkelte teams, og at der ligeledes er nogle teams, hvor der har været en del udskiftning, mens andre har været mere stabile. 

På baggrund af oplysninger fra forældre og sagsbehandlere er det socialtilsynets vurdering, at fx tegn-til-tale ikke anvendes systematisk, og at det
kan have negativ indflydelse på borgernes muligheder for at fastholde og udvikle deres kommunikative evner.

Medarbejdere har ved tidligere tilsynsbesøg udtalt til socialtilsynet, at de har haft behov for opkvalificering i tegn-til-tale. Ved det aktuelle
tilsynsbesøg beskriver medarbejdere over for socialtilsynet, at de har været på kursus på kommunikationscenteret, og at de er meget motiveret for
at få implementeret det lærte i praksis, da de kan se, at det har en særdeles positiv indvirkning på borgerne. Ledelsen oplyser desuden, at der er
planlagt 5 dages uddannelsesforløb i tegn-til-tale i efteråret 2021 for hele personalegruppen. 

Sagsbehandler anerkender, at medarbejderne har været på kursus på kommunikationscenteret, men det er sagsbehandlerens vurdering, at der er
udviklingspotentiale i forhold til implementering af brug af tegn-til-tale og brug af PODD-bog. En anden sagsbehandler til borger i aflastning
vurderer, at medarbejderne har relevante kompetencer i forhold til den visiterende borgers behov.

Socialtilsynet konstaterer ved det aktuelle tilsyn, at tilbuddet har måtte udskrive en borger af aflastningstilbuddet. På baggrund af oplysninger fra
tilbuddet, vurderer socialtilsynet, at medarbejderne ikke har tilstrækkelig viden og erfaring med autismespektrum forstyrrelser. Dette har tilbuddet
ligeledes konstateret for få år tilbage, hvor tilbuddet måtte udskrive en borger af døgntilbuddet, fordi Løvstikken ikke kunne imødekomme
borgerens støttebehov, der primært centrerede sig omkring borgerens autismediagnose. Leder oplyser, at der er planlagt 2-dages undervisning i
autisme i oktober 2021 for hele personalegruppen. 
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Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen. 

På baggrund af interview med medarbejderne, vurderer socialtilsynet, at der er væsentlig forskel på medarbejdernes  pædagogiske refleksions
niveau i forhold til den faglige praksis, og at dette kan hænge sammen med medarbejdernes uddannelsesbaggrund. 

Socialtilsynet konstaterer ved tilsynet, at forældre og sagsbehandlere har forskellige erfaringer med medarbejdernes kompetenceniveau, og at
dette også kan hænge sammen med, hvad der vægtes hos den enkelte informant.

Socialtilsynet lægger positivt vægt på, at sagsbehandlere og forældre generelt beskriver, at borgerne behandles med omsorg, anerkendelse og
respekt.

Samtidig lægger socialtilsynet vægt på, at det går igen i dialog med nogle sagsbehandlere og forældre, at tilbuddet kan styrke brugen af faglige
tilgange og metoder, der kan understøtte borgernes kommunikation. Andre sagsbehandlere og forældre beskriver, at medarbejdernes
kompetencer stemmer overens med borgernes behov. 

Socialtilsynet hæfter sig ved, at enkelte forældre har erfaret, at medarbejdere på Løvstikken mistolker deres børns adfærd, hvilket fx kommer til
udtryk, når medarbejderne kommunikerer til forældrene omkring, hvordan de har det. Enkelte forældre oplever desuden, at der sommetider er
aftaler, der ikke bliver overholdt fra tilbuddets side, eller vigtig information der ikke videregives. Endelig oplever enkelte forældre, at
medarbejderne ikke altid er enige om, hvad der er bedst for borgerne. 

Enkelte forældre oplever, at medarbejderne i nogle tilfælde ikke responderer professionelt i dialogen med forældrene, og en enkelt forælder har
oplevet, at medarbejderne har fremstået irriterede på en borger. 
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Vurdering af tema

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

Fysiske rammer

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

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer imødekommer borgernes behov for særlig indretning med hjælpemidler, der imødeser et
omfattende støtte- og plejebehov.

Socialtilsynet vurderer, at borgenes værelser i døgntilbuddet afspejler hjemlighed, med hjælp fra pårørende. 

Socialtilsynet vurderer, at aflastningstilbuddet er mere neutralt indrettet og målretter sig ikke en konkret aldersgruppe. Socialtilsynet anbefaler, at
tilbuddet i højere grad tager højde for den store aldersspredning hos målgruppen (0-40 år) i indretningen af aflastningstilbuddet, med henblik på at
tilbyde børn, unge og voksne faciliteter, der modsvarer deres alder. 

Socialtilsynet vurderer samlet set, at de fysiske rammer og indretningen på Løvstikkens fællesarealer er institutionspræget, og tilbuddet kan med
fordel søge ekstern viden om indretning af fysiske rammer til målgruppen, der kan gøre rammerne mere hjemlige. 

Tilbuddet råder over en stor have, der er indrettet med flisegange, trampolin, terrasser og legeredskaber og som afspejler udfoldelse og
aktiviteter. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets geografiske placering kan være udfordrende i forhold til at understøtte, at borgerne indgår i det
omgivende samfund.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen på Løvstikkens fællesarealer er institutionsprægede, og tilbuddet kan med fordel
søge ekstern viden om indretning af fysiske rammer til målgruppen, der kan gøre rammerne mere hjemlige. 
Socialtilsynet anbefaler desuden, at tilbuddet i højere grad tager højde for den store aldersspredning hos målgruppen i indretningen af
aflastningstilbuddet, med henblik på at tilbyde børn, unge og voksne nogle faciliteter, der modsvarer deres alder. 

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 tilbuddet har fysiske rammer, der understøtter borgernes udvikling og trivsel. Rammerne er egnede til brug af
hjælpemidler, og hver borger har eget værelse, både i aflastnings- og døgntilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets døgnafdeling er relevant opdelt, således at børn bor i den ene ende, og unge/voksne bor i den anden. Denne
opdeling er sket i forbindelse med, at tilbuddet er blevet godkendt til § 107. Ved det aktuelle tilsyn beskriver enkelte forældre, at opdelingen har
begrænset de yngre børns fællesarealer, hvilket begrænser mulighederne for socialt samvær med andre børn og ligeledes begrænser
mulighederne for at lave aktiviteter, når pårørende besøger sine børn. 

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen på Løvstikkens fællesarealer er institutionspræget, og tilbuddet kan med fordel søge
ekstern viden om indretning af fysiske rammer til målgruppen, der kan gøre rammerne mere hjemlige. 

Socialtilsynet har ved gentagne tilsynsbesøg været i dialog med ledelsen omkring synlige arbejdsgangsbeskrivelser og ligeledes borgernes behov
for et visuelt understøttende pædagogisk miljø, der imødeser behov for at skabe begribelighed og læring. Socialtilsynet vurderer fortsat, at
Løvstikken har et udviklingspotentiale i forhold til det, og leder beskriver under tilsynsbesøget, at tilbuddet har søgt midler til indretning af de
fysiske rammer. 

Socialtilsynet anbefaler fortsat, at tilbuddet reflekterer over, hvordan der kan ske en opdeling af børn og voksne i aflastningsafdelingen, således at
de aktiviteter og faciliteter, der danner rammen om den pædagogiske indsats til borgerne i højere grad svarer til deres aldersmæssige behov. I
forlængelse heraf, hvordan tilbuddet kan medvirke til at understøtte, at tilbuddet i videst muligt omfang skaber en henholdsvis børne-, unge- eller
voksenkultur omkring borgerne.
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Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.a
Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 5 til 4. 

Socialtilsynet lægger vægt på oplysninger fra tilbuddet, forældre og sagsbehandlere i visiterende kommuner. Når socialtilsynet sænker
bedømmelsen, er det med vægt på oplysninger om, at de yngre børns udfoldelsesmuligheder er blevet begrænset ved opdelingen af
døgnafdelingen. Derudover lægger socialtilsynet vægt på tilbuddets egne oplysninger om, at en borger i aflastningen ikke trives i de fysiske
rammer, hvilket har været medvirkende årsag til, at aflastningen er ophørt. 

Omvendt lægger socialtilsynet vægt på andre forældre og sagsbehandlere i visiterende kommuners oplysninger om, at borgerne trives i de fysiske
rammer. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere generelt oplever, at de fysiske rammer understøtter borgernes
trivsel. 

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.b
Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 4 til 3.

Socialtilsynet lægger vægt på, at de fysiske rammer giver mulighed for, at borgerne har eget værelse med toilet, samt egen udgang med terrasse.
Tilbuddet råder ligeledes over tilstrækkelige og rummelig badeforhold. 

I aflastningstilbuddet kan borgerne benytte sig af forskellige sektioner med hængekøje, wellness stol, skumredskaber, borde, sofagruppe og
kuglebad. Faciliteterne benyttes også af borgere fra døgntilbuddet, når aflastningen ikke bruger det. 

I døgnafdelingen, som er delt op, har borgerne hver sine mindre fællesarealer. Forælder oplyser ved det aktuelle tilsyn, at fællesarealerne er blevet
begrænset i takt med opdeling af børne- og ungdoms/voksenafdelinger, og at dette begrænser børnenes udfoldelsesmuligheder. Andre forældre
og sagsbehandlere oplever, at de fysiske rammer stemmer overens med borgernes behov. 

Løvstikken råder over et sanserum med vandseng og bobler, men det er på baggrund af dialog med leder socialtilsynets indtryk, at rummet ikke
bruges meget. Tilbuddet har dog søgt fondsmidler til opgradering af rummet. Udendørs er der sandkasse, trampolin og gynge. 

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af det aktuelle tilsyn, at tilbuddet har måttet udskrive en borger, der bl.a. ikke har kunne trives og udvikle sig i
tilbuddets fysiske rammer. 

Socialtilsynet er løbende i dialog med tilbuddet omkring borgernes senge, idet nogle borgere tidligere har haft tremmesenge med
aflåsningsmekanismer. Disse senge er udskiftet, og ved det aktuelle tilsyn udtrykker medarbejdere fortsat tvivl omkring, hvor vidt de må løfte en
sengegavl halvt op, frem for at "putte" borgeren med tæpper mv. Socialtilsynet har henstillet til, at ledelsen samler op på det konkrete dilemma, for
at afdække, hvad baggrunden er herfor. 

Socialtilsynet observerer ved det aktuelle tilsyn en låsemekanisme inde på en borgers badeværelse, som ifølge leder er et levn fra gammel tid, hvor
baderummet er blevet anvendt til opbevaring. Socialtilsynet forventer, at tilbuddet demonterer låsemekanismen øjeblikkeligt. 
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 3 til 2.

Socialtilsynet har ved tilsynsbesøget besigtiget de fysiske rammer og lægger fortsat positiv vægt på, at børnene og de unges værelser i
døgnafdelingen er personligt indrettet, og der er i indretningen er taget højde for, at børnene og de unge skal kunne have deres hjælpemidler til
rådighed.

Alle børn/voksne i aflastningen har aktuelt mulighed for at have deres eget værelse, og det muliggør, at deres personlige ejendele kan stå fremme.
Når borgerne kommer i aflastning, hænges et billede frem på tavle uden for værelset. En enkelt borger i aflastningen opholder sig i døgntilbuddet,
når borgeren er i aflastning. Dette skyldes ifølge ledelsen et individuelt hensyn til denne borgers trivsel. Socialtilsynet anerkender tilbuddet
intention om at sikre tryghed hos denne borger, men anbefaler samtidig tilbuddet at reflektere over, hvilken betydning det har for de
døgnanbragte borgeres ret til hjemlighed og stabilitet i, hvem der opholder sig i deres hjem. I forlængelse heraf oplyser ledelsen følgende i
høringssvar til tilsynsrapporten: Borgerens værelse ligger i døgntilbuddet, som er tættest på nattevagterne, hvilket borgeren er tryggest ved. Som
udgangspunkt opholder borgeren sig i aflastningen, med mindre der ikke er andre deroppe, og det aftales med de andre unge i døgnafdelingen, at de er
sammen under opholdet.

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at det kun i nogen grad er afspejlet i de fysiske rammer, at der er tænkt i at understøtte hhv. børne-
ungdoms- og voksenmiljøer, og at tilbuddet generelt er institutionspræget, herunder indrettet med lange gange, ligesom alle skal igennem
aflastningsafdelingen for at komme til døgnafdelingen. Derfor anbefaler socialtilsynet, at tilbuddet søger ekstern viden om indretning af rammer
for målgruppen. 

Socialtilsynet har ved tidligere tilsynsbesøg henstillet til, at tilbuddet ikke har arbejdsgangsbeskrivelser hængende på fællesarealer. Ved det aktuelle
tilsyn konstaterer socialtilsynet igen, at der hænger arbejdsgangsbeskrivelser fremme på fællesarealer og inde på borgernes værelser.
Socialtilsynet vurderer, at arbejdsgangsbeskrivelserne indeholder private oplysninger, fx omkring hygiejne situationer. Socialtilsynet vurderer, at
redskaberne er tiltænkt medarbejderne, og at det ikke er foreneligt med at skabe hjemlige rammer, at beskrivelserne hænger fremme. Dette
begrunder, at scoren sænkes fra 3 til 2.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe. 

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2020 og 2021 samt budgetnøgletal og nøgletal fra Tilbudsportalens faneblad
”Årsrapport” for 2020. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

Den faglige kvalitet vurderes på tilfredsstillende niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og
tilbuddets pris i forhold til målgruppen.  

Socialtilsynet har den godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, 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 de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet. 

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2020 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år. Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra tidligere år. 

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 2021, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.
Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.

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 2021, 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. 
Derudover indgår det i socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomiske forhold har fremstået stabile over de seneste år 4 budgetår.

Socialtilsynet bemærker, at lønninger til borgerrelateret personale er højere end på sammenlignelige tilbud, og at der er afsat relativt få midler til
kompetenceudvikling. Leder oplyser i den sammenhæng, ved det driftsorienterede tilsyn, at der er overført kompetenceudviklingsmidler fra
tidligere år, grundet aflysninger i forbindelse med Covid-19. 

Den faglige kvalitet vurderes på tilfredsstillende niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og
tilbuddets pris i forhold til målgruppen. 
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2020 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år. Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra tidligere år. 

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

Kompetence og anciennitetsoversigt
Budget
Borgeroversigt
Godkendelsesbrev
Opgørelse af sygefravær
Medarbejderoversigt
Tilbudsportalen
Tidligere tilsynsrapport

Beskrivelse
Opgørelse over vikarforbrug 2020/2021
Oplysningsskema
Notatark til opfølgning på udviklingspunkter fra 2020
Dokumentation - stikprøver på to borgere 
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Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Pårørende
Medarbejdere
Anbringende Kommune
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Observationskilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Fysiske rammer 
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