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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

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

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

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

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

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

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

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

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.

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

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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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 Anden psykisk vanskelighed
Kriminalitet, ikke-personfarlig
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Nanna Aaby Rævsager
Randi Larsen

Tilsynsbesøg 03-06-2021 10:00, Anmeldt, Ungehuset
02-06-2021 17:00, Uanmeldt, Ungehuset

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Ungehuset 4 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
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Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført driftsorienteret tilsyn i Ungehuset ved uanmeldt tilsyn den 2. juni 2021 og anmeldt tilsyn den 3. juni 2021.
Fokus for tilsynet er behandling af tilbuddets Økonomi og temaerne Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer. 

Socialtilsynet har forud for tilsynet modtaget dokumentation og ved tilsynet besigtiget de fysiske rammer og interviewet ledelse, medarbejdere og
alle indskrevne unge. Socialtilsynet har desuden modtaget oplysninger fra visiterende kommune og pårørende. Socialtilsynet har forsøgt at kontakte
tidligere anbragte unge, ved hjælp fra tilbuddets ledelse, dog uden held. 

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, 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, lav
personalegennemstrømning og lavt vikarforbrug i forhold til sammenlignelige tilbud. 

Ungehuset har fået en permanent opnormering, der betyder, at de unge har betydelig mere kontakt til pædagogisk personale, hvilket socialtilsynet
vurderer, de unge har profiteret godt af. Socialtilsynet vurderer, at opnormeringen i højere grad muliggør at afdække de unges udviklingspotentialer
og tilrettelægge en målrettet pædagogisk indsats. De unge mødes af kompetent personale, og ledelsen har sikret en relevant organisering af
tilbuddet, der varetages af henholdsvis ungekonsulenter og såkaldt ATA/ansigt-til-ansigt medarbejdere. 

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, og at tilbuddet har fokus på at
støtte de unge i forhold til deres rettigheder, grænser og færden på eksempelvis sociale medier. 

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. Socialtilsynet vurderer på baggrund af tilsynet, at medarbejderne fremstår vidende om lovgivningen på
området. 

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i middel grad er velegnede til Ungehusets målgruppe og målsætning. Ungehusets tilbud har siden
sidste tilsyn ændret karakter, med tilførsel af mere støtte og øget personaledækning, og de unge kommer potentielt til at bo i tilbuddet i længere tid
end tidligere. Dette, vurderer socialtilsynet, fordrer en skærpet opmærksomhed på de fysiske rammers overensstemmelse med ungegruppens
behov for at leve deres selvstændige liv i hjemlige rammer. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Fokus for tilsynet er behandling af følgende af kvalitetsmodellens temaer: Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske
rammer, samt behandling af tilbuddets økonomi. Socialtilsynet har forsøgt at komme i dialog med tidligere anbragte unge, med hjælp fra tilbuddets
ledelse, som har videreformidlet socialtilsynets kontaktoplysninger og medfølgende brev til tidligere anbragte unge. Socialtilsynet har ikke haft held
med at komme i dialog med tidligere anbragte unge.
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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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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, og at tilbuddet har relevant
fokus på de unges seksualitet, grænser og færden på sociale medier. 

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. Siden sidste tilsyn har Ungehuset haft en temadag om
lovgivning på magtanvendelsesområdet, og ved tilsynsbesøget fremstår medarbejderne vidende herom.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,8

Udviklingspunkter
Socialtilsynet er enig med ledelsens vurdering af behov for øget viden omkring medicinhåndtering, og vil ved næstkommende tilsyn følge op på,
at medarbejderne er vidende om og helt trygge i, hvordan de skal agere ift. medicinhåndtering og dokumentation heraf. 

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 sidste års 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.

På baggrund af gentagne tilsynsbesøg, er det socialtilsynets vurdering, at de unge i meget høj grad 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. 

De unge beskriver selv, at de oplever at blive behandlet ordentligt. 

Sagsbehandler bekræfter ved det aktuelle tilsyn, at Ungehuset tager sig godt af de unge og behandler konkret ung med anerkendelse og respekt. 

 

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 sænker bedømmelsen fra 5 til 4.

Socialtilsynet lægger vægt på de unges oplysninger om, at de har selv- og medbestemmelse i forhold til hverdagen i tilbuddet, og at
medarbejderne fremstår reflekterede og vidende omkring de unges rettigheder. Ungehuset har relevante husregler, som skal sikre de unges
udvikling og trivsel, men generelt har de unge frihed under ansvar. Sagsbehandler bekræfter, at ung selv- og medbestemmelse understøttes.

Besøg og overnattende gæster sker i dialog med forældre til gæsterne. To unge oplever, at det er hæmmende for dem, at man kun må have en
gæst ad gangen, hvilket dog aktuelt skyldes Covid-19. 

Ungehuset har tidligere haft ungemøder, men det er ifølge de unge gået i stå. 

Når socialtilsynet sænker bedømmelsen, er det med vægt på de unges beskrivelser af, at de ikke har indflydelse på, at de skal dele fx vaskemaskine
og toilet/bad med andre, hvilket tilsyneladende påvirker flere i den aktuelle ungegruppe. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og medarbejderne har
en relevant opmærksomhed på at finde en løsning ift. tilbuddets fysiske rammer, som i højere grad skal kunne stemme overens med, at unge bor i
tilbuddet længere tid, hvilket stiller andre og højere krav til hjemlighed og eneret til fællesarealerne. 

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. De unge er indskrevet
med egen økonomi, men kan deltage i morgenmad og fællesspisning om aftenen dagligt, ligesom der er mulighed for at få madpakke med. 

Socialtilsynet vurderer, at opnormeringen i Ungehuset øger mulighederne for at afdække de unges fysiske og mentale støttebehov, ligesom der er
højere grad er mulighed for at tilbyde de unge ADL-træning og gøre de unge parate til eksempelvis at flytte i egen bolig. På baggrund af interview
med ledelse og medarbejdere vurderer socialtilsynet, at de unge har profiteret særdeles godt af den øgede personalestøtte. 
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet vurderer, på baggrund af interview med samtlige indskrevne unge, at de unge trives i meget høj grad i tilbuddets rammer, og derfor
hæves bedømmelsen fra 4 til 5. 

Det er socialtilsynets vurdering, på baggrund af de unges udtalelser og medarbejdernes beskrivelse af den pædagogiske praksis, at de unge
tilbydes stabile og relevante relationer i Ungehuset, som er understøttende for de unges trivsel.

De unge svarer ja til, at medarbejderne virker til at vide noget om det, der er vigtigt for de unge. De unge får medbestemmelse og behandles
generelt med respekt og anerkendelse.

Forælder til ung oplyser, at ung trives i tilbuddet og modtager den hjælp og støtte, den unge har behov for. Forælderen oplever, at der er forskel
på, hvor godt den unge kommer ud af det med medarbejderne.

Sagsbehandler til indskrevet ung oplyser til socialtilsynet, at den unge ikke længere er velplaceret i tilbuddet, men at den unge trives som sådan.
Derfor er der tilført ekstra støtte med mere specifik viden omkring den unges udfordringer, og igangsat en overgang til egen bolig.
Sagsbehandleren beskriver samtidig, at Ungehuset tilbyder rammer, der sikrer en tryg base med omsorg i dagligdagen, at den unge er modnet i
tiden i tilbuddet, og nu vurderes at være klar til fraflytning. Ungehuset samarbejder ifølge sagsbehandler med støtteperson fra andet tilbud om en
samlet indsats omkring den unge, hvor den primære kontakt til borgeren lige så stille overgår til støttepersonen fra det andet tilbud.

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 de fremgår af interview med medarbejdere, unge og fremsendt dokumentation, at de unge har adgang til
relevante sundhedsydelser i overensstemmelse med deres individuelle behov. Dette bekræftes af sagsbehandler. 

Ungehuset har i høj grad fokus på at etablere samarbejder med eksterne aktører, for at understøtte de unges fysiske og mentale sundhed og
trivsel, og det er socialtilsynets indtryk, at ledelsen og medarbejderne er reflekterede i forhold til, når de som tilbud ikke kan levere den fornødne
støtte til en unge. Dette bekræftes af forælder til ung, der kan give eksempel på, at Ungehuset har støttet en ung i at modtage ekstern psykologisk
behandling.

Socialtilsynet vurderer, at opnormeringen i tilbuddet kan betyde, at Ungehuset i højere grad får afdækket de unges behov for fx sundhedsfaglig
behandling, hvilket bekræftes af medarbejderne. 
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  4

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

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 har 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. Medarbejderne og ledelsen beskriver ved gentagne tilsyn, 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. Dette ses ligeledes af fremsendt dokumentation. 

Ved det aktuelle tilsyn oplyser en sagsbehandler til socialtilsynet, at tilbuddets viden og indsats aktuelt/ikke længere modsvarer en borgers behov,
og at borgeren er på vej videre i et andet tilbud. Det er sagsbehandlerens oplevelse, at tilbuddet ikke har tilstrækkelig viden om specifikke
udfordringer, der præger den unge. Socialtilsynet har ved gentagne tilsyn drøftet samme unge med tilbuddet, ligesom at socialtilsynet har talt med
den unge selv. Det er socialtilsynets indtryk, at ledelsen og medarbejderne er vidende om, at Ungehuset ikke er målrettet den unges specifikke
diagnose, men tilbuddet og den unge selv har kunne beskrive en betydelig udvikling, der nu har gjort den unge klar til at komme i egen bolig med
støtte. Tilbuddet, den unge og anbringende myndighed er tilsyneladende enige i, at den unge er klar til at flytte, hvilket har været længe undervejs. 

Det er generelt socialtilsynets indtryk, at Ungehuset etablerer samarbejde med relevante eksterne aktører omkring de unges specifikke
udfordringer; det være sig rusmiddelforbrug/misbrug, selvskadende adfærd eller andre psykiske/psykiatriske problemstillinger. Dette underbygges
af både dokumentation og interviews. Forælder til ung oplever, at den unge har alvorlige psykiske/psykiatriske udfordringer, og at den unge har
selvskadende adfærd. Det er forælderens oplevelse, at Ungehuset har støttet op omkring at få etableret relevant behandling for den unge. 

Ved det aktuelle tilsyn bliver socialtilsynet opmærksom på, at tilbuddet bør indhente viden omkring håndtering af medicin. Ungehuset har en
medicinansvarlig, der laver lister med ordineret medicin, mens det dog fremgår af tilsynet, at Ungehuset har behov for øget viden og en
systematisk praksis for, hvis de unge har behov for fx hovedpinepiller eller anden medicin ad hoc. I høringssvar til tilsynsrapporten oplyser
Ungehusets ledelse følgende: Ungehuset har indført retningslinjer for korrekt og systematisk håndtering af såvel lægeordineret og PN medicin. Alle
medarbejdere er orienteret om instruksen og skal skrive under på  
Medarbejderen bekræfter med sin underskrift:
�    At have læst instruksen for medicinhåndtering i Ungehuset
�    At vide hvilke opgaver, der skal udføres
�    At vide hvordan opgaverne skal udføres
�    At vide hvad der skal observeres, rapporteres og dokumenteres i forbindelse med udførelsen af opgaverne
�    At vide, hvornår man henvender sig andre, herunder sundhedsfaglig ekspertise udenfor institutionen 
�    At forpligte sig til at sige fra, hvis hun bliver stillet overfor en opgave, som hun ikke føler sig kompetent til at varetage.

Endelig vurderer socialtilsynet, at Ungehuset i højere grad kan dokumentere tilbuddets indsats i forhold til de enkelte unge. I vurderingen heraf,
lægges der vægt på fremsendte notater på de unge, som kan give et ikke helt tilstrækkeligt/retvisende billede af tilbuddets pædagogiske indsats ift.
den enkelte unge. I høringssvar til tilsynsrapporten bekræfter ledelsen af Ungehuset, at Ungehuset er bevidst om, at der i forhold til dokumentation
er behov for mere ensartethed, i takt med at flere medarbejdere noterer i de unges sag. 

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 de unge ved gentagne tilsynsbesøg, medvirker til at forebygge magtanvendelse. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes tilgang til de
unge generelt er konfliktnedtrappende, og ved det aktuelle tilsyn kan medarbejderne på relevant vis beskrive, hvordan temadag om lovgivning på
området har givet anledning til interne faglige refleksioner, fx i forhold til måden, hvorpå medarbejderne tilgår de unge på deres værelser.
Medarbejderne giver eksempler på, hvordan de også taler med de unge om de unges rettigheder, og er eksplicitte omkring deres rolle ift. at
varetage disse rettigheder. 

Ved det aktuelle tilsyn er det socialtilsynets indtryk, at medarbejderne er vidende om magtanvendelseslovgivningen, og at de primært har fokus på,
for de unge der er over 18 år, at det ikke er tilladt at anvende magt. Socialtilsynet drøfter ligeledes med såvel ledelse og medarbejdere, hvornår
medarbejderne skal registrere og indberette handlinger som magtanvendelse, og det er socialtilsynets indtryk, at medarbejderne er vidende
herom. 
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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.

Ungehuset har ikke indberettet magtanvendelser siden sidste tilsyn, og det er socialtilsynets vurdering, at leder og medarbejderne er vidende om,
hvornår der er tale om magtanvendelse, der skal registreres og indberettes.

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 medarbejderne introduceres til gældende regler på området, og ved ansættelse skriver under på, at de har
gennemgået materiale herom. Siden sidste tilsyn har medarbejderne modtaget undervisning/afholdt temadag omkring lovgivning på området, og
ved det aktuelle tilsyn fremstår såvel leder og medarbejdere vidende omkring reglerne. 

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 er tidligere oplyst
om, at Ungehuset følger og gennemgår kommunens beredskabsplan på området to gange årligt på personalemøder, samt at tilbuddet arbejder
løbende med udvalgte temaer. Ved det aktuelle tilsyn får socialtilsynet det indtryk, at dette ikke har været praktiseret tilsvarende tidligere år,
hvilket skyldes Covid-19 og begrænsede muligheder for at mødes hele personalegruppen. Det er socialtilsynets indtryk, at leder og medarbejdere
har relevant opmærksomhed herpå. 

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, 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 sidste års tilsyn oplyste leder og medarbejdere om, at der havde været
afholdt oplæg om adfærd på de sociale medier i Ungehusets café, og ved det aktuelle tilsyn oplyser leder, at Ungehuset har mulighed for at trække
på kommunens trivsels- og digitaliseringskonsulent i den sammenhæng. 

Endvidere indikerer medarbejdernes fintfølende, nuancerede 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. Medarbejderne fremstår opmærksomme på de unges samspil med hinanden, ligesom tilbuddets husregler og dermed rammer for
overnattende gæster kan medvirke til forebyggelse af vold og overgreb. 
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

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

Jf. fremsendt oplysningsskema, har Ungehuset ikke haft episoder med trusler, vold, overgreb eller grænseoverskridende adfærd hverken unge i
mellem, eller unge og medarbejdere i mellem. Dette bekræftes af sagsbehandler til en indskrevet ung. 

Socialtilsynet lægger vægt på, at medarbejderne fremstår kompetente i forhold til de unges individuelle udfordringer og behov for støtte og
guidning i forhold til grænsesætning. Tilbuddet har en relevant opmærksomhed på de unges seksualitet og færden på sociale medier.
Medarbejderne fortæller, at de har haft eksterne oplægsholdere i Ungecafeen til at tale om seksualitet og grænser, og leder oplyser, at de har
mulighed for at trække på kommunen trivsels- og digitaliseringskonsulent vedrørende adfærd på sociale medier. 

Ungehuset har, når der ikke er forsamlingsrestriktioner, praksis for at gennemgå kommunens beredskabsplan på området minimum 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. Så vidt socialtilsynet er orienteret, har emnet ikke været drøftet på personalemøde i 2020/2021 grundet Covid-19. 

Socialtilsynet har i forbindelse med tidligere tilsyn 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

Medarbejdere og leder har ved tidligere og aktuelt tilsyn beskrevet vigtigheden i,  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. 

Endelig lægger socialtilsynet vægt på, at Ungehusets permanente opnormering har en positiv betydning i forhold til mulighed for forebyggelse af
vold og 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, veluddannede 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 over flere år har haft lavt sygefravær, lavt vikarforbrug og lav personalegennemstrømning i forhold
til sammenlignelige tilbud, hvilket anses for et udtryk for, at tilbuddet ledes og drives forsvarligt og kompetent. Medarbejderne modtager
kontinuerligt supervision intern i centeret, og leder har mulighed for ekstern supervison og understøttes i øvrigt af centerledelsen i Bornholms
Regionskommune. Socialtilsynet vurderer, at dette er udtryk for kompetent og forsvarlig ledelse, 

Siden sidste tilsynsbesøg har Ungehuset fået en permanent opnormering, hvilket socialtilsynet vurderer som værende et relevant unde, der
medvirker til at kvalificere mulighederne for at levere målrettet, pædagogisk arbejde, med positive effekt for de unges trivsel og udvikling. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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, der sikrer en kompetent og stabil medarbejdergruppe,
samt en stabil og kvalificeret drift af Ungehuset. Socialtilsynet har det indtryk, at leder er vellidt af medarbejderne, og at medarbejderne føler sig
bakket op fagligt og personligt. 

Ungehuset har lavt vikarforbrug, lavt sygefravær og lav personalegennemstrømning, hvilket socialtilsynet vurderer som et udtryk for kompetent
ledelse. 

Endelig lægger socialtilsynet vægt på, at leder sikrer supervision og kompetenceudvikling til tilbuddets medarbejdere, som er med til at sikre
forankring af de valgte faglige tilgange og metoder. Leder sætter retning for et anerkendende og nuanceret børnesyn, som gennemsyrer tilbuddet
og måden, både ledelse og medarbejdere omtaler de unges og kompleksiteten af de unges udfordringer.

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. 

Leder modtager sparring fra centerledelsen i BRK og har mulighed for at modtage ekstern ledelsessupervision. 

Socialtilsynet vurderer, at leder fremstår fagligt kompetent og har sikret en relevant organisering med den nye opnormering. Leder fremstår
reflekteret og i meget høj grad optaget af såvel kerneopgaven, de unge, som personaleledelsen af medarbejdergruppen. 
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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 fastholder bedømmelsen. 

Tilbuddets medarbejdere modtager ifølge ledelsen fortsat supervision, fra supervisor ansat i BRK. Leder har mulighed for ekstern supervision, og
det er fortsat socialtilsynets indtryk, at medarbejderne har mulighed for yderligere supervision individuelt eller i mindre grupper. 

Ifølge tilbuddets seneste indberetning på Tilbudsportalen, er alle nye medarbejdere er blevet opkvalificeret i den neuroaffektive forståelsesramme,
der er afholdt tre temadage med psykolog, med fokus på kerneopgaver og udvikling af døgnbemanding, temadag om voksenansvarsloven og fire-
dages kursus i narrativ praksis for nye medarbejdere. 

De faglige tilgange og metoders anvendelse i praksis understøttes ligeledes af interne mødefora, hvilke dog har været på lavt blus grundet Covid-
19. 

På baggrund af ovenstående, har socialtilsynet ikke fundet anledning til at ændre scoren. 

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.

Socialtilsynet anerkender i meget høj grad, at der er sket en betydelig opnormering i Ungehuset, som betyder, at tilbuddet i højere grad har
mulighed for at understøtte de unges trivsel og udvikling og målrette en pædagogisk indsats. 
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet hæver scoren fra 4 til 5.

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 unge. 

De unge bekræfter, at de oplever at have tilstrækkeligt kontakt til personale, og de kan beskrive, hvordan de får forskellig hjælp og støtte af
henholdsvis ungekonsulenter og ATA-medarbejdere. Ungehuset benytter sig sjældent af vikarer, og hvis det er tilfældet, er det interne, velkendte
vikarer. Personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavt, hvilket ligeledes begrunder den høje score. Ofte kaldes nattevagterne ind, hvis der
er sygdom eller ferie, og de faste dækker ind for hinanden. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at ledelse og medarbejdere gør sig relevante refleksioner i forhold til, hvad de ATA-medarbejdere/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 er
blevet muligt at sparre i personalegruppen omkring de unges trivsel og udvikling, fordi der foretages flere observationer. 

I takt med Ungehusets udvidelse i form af en opnormering, forventer ledelsen, at nogle unge vil komme til at bo i Ungehuset længere tid,
sammenlignet med tidligere, hvor Ungehusets primære opgave har været at afdække de unges støttebehov, med henblik på egen bolig,
hjemgivelse eventuelt med støtte eller andre videre foranstaltninger. 

Socialtilsynet hæfter sig ved ledelsens beskrivelse af, at personalenormeringen er højere, end den ses illustreret i budget 2021, hvilket ligeledes
kan forklare, hvorfor der er en væsentlig difference mellem oplysninger om antal årsværk i budget/på Tilbudsportalen og de fremsendte
medarbejderlister, hvor der er dobbelt så mange medarbejdere. Socialtilsynet har i dialog med ledelsen konstateret, at der har været fejl i
oplysningerne omkring ungekonsulenternes faktiske arbejdstid i Ungehusets døgndel. 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Socialtilsynet vurderer fortsat, at Ungehusets personalegennemstrømning ligger på et lavt niveau. Når personalegennemstrømningen ligger højere
i 2020 end tidligere år (15,79%), skyldes det Ungehusets permanente opnormering, der har betydet flere ansættelser. Jf. fremsendte
medarbejderliste har der ikke været fratrædelser i 2020 eller 2021. 

 

 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Socialtilsynet vurderer fortsat, at sygefraværet på Ungehuset er lavt. Ifølge oplysninger på Tilbudsportalen har sygefraværet i 2020 ligget på 3,56
dage pr. medarbejder. Sygefraværet har ifølge leder ligget højere i 2021 grundet en længerevarende sygemeldinger, men generelt vurderer
socialtilsynet, at Ungehuset har haft en forholdsvis lavt sygefravær set henover flere år.

En sagsbehandler bekræfter, at der har været øget sygefravær den sidste tid, hvilket har betydet udskiftning i hvem, der har kunne levere støtte til
en konkret ung, når behovene for støtte har været der.

Socialtilsynet fastholder dog bedømmelsen, idet sygefraværet fortsat vurderes lavt i sammenligning med tilsvarende tilbud.
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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.

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Ungehusets medarbejdergruppe i meget høj grad besidder relevante faglige og personlige kompetencer i
forhold til målgruppens behov og tilbuddets tilgang og metoder. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at hovedparten af medarbejderne
har socialfaglig grunduddannelse, og at en stor andel af medarbejderne har gennemført 1-årige grunduddannelser indenfor den narrativ
samtalepraksis, kognitiv terapi, systemisk grunduddannelse og lignende. 

Siden sidste tilsyn har tilbuddet organiseret sig med en faglig koordinator, der dækker hele Ungehuset (inklusiv de indsatser socialtilsynet ikke
fører tilsyn med). Derudover er døgntilbuddet blevet organiseret med en koordinerende ungekonsulent, i takt med tilbuddets opnormering. 

Det er socialtilsynets vurdering, at indsatserne i Ungehuset kvalificeres af lavt sygefravær, lavt vikarforbrug og lav personalegennemstrømning, og
ved at de faglige tilgange og metoders anvendelse i praksis bliver understøttet af supervision.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere i meget høj grad besidder relevante faglige og personlige kompetencer i forhold
til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilbuddet har et lavt vikarforbrug, benytter sig kun af interne vikarer og har generelt en vel grund- og
efteruddannet personalegruppe med relevant erfaring i forhold til målgruppen. 

Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen i høj grad har fokus på at understøtte de faglige tilgange og metoders anvendelse ved brug af
supervision og interne faglige mødefora. Medarbejderne oplever, at leder i høj grad bakker op omkring kompetenceudvikling af medarbejdere, i
det omfang dette ligger inden for leders råderum. Medarbejdere oplyser dog også, at meget af den kompetenceudvikling, medarbejderne har, er
noget de har med fra tidligere ansættelser. 

Socialtilsynet har modtaget oplysninger fra en sagsbehandler, til en ung der aktuelt er på vej i et andet tilbud. Sagsbehandleren beskriver, at
Ungehusets medarbejdere ikke har tilstrækkelige kompetencer i forhold til at imødekomme opgaven, som den ser ud nu, men at den unge er
modnet i tiden i Ungehuset, og nu er klar til at fraflytte tilbuddet. Der pågår aktuelt en overgang fra Ungehuset til andet tilbud. Socialtilsynet har
løbende været i dialog med tilbuddet omkring selvsamme unge, som har nogle udfordringer, der teoretisk set ligger uden for tilbuddets primære
målgruppe. Samtidig er det socialtilsynets indtryk, på baggrund af tilsyn og dialog med leder, medarbejdere og den unge selv, at den unge har
trivedes og udviklet sig i tilbuddet, men nu er klar til noget andet. 

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet vurderer fortsat, at medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og
tilbuddets metoder. Ved bedømmelsen lægges der vægt på fremsendte medarbejderlister, hvoraf det ses, at medarbejdergruppen er relevant
sammensat af personale med relevante socialfaglige uddannelser og efteruddannelser. Ungehuset har generelt en høj andel faguddannet
personale, og det er socialtilsynets vurdering, at de faglige tilgange og metoders anvendelse i praksis understøttes af supervision og teammøder.
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Socialtilsynet fastholder, at det i meget høj grad er afspejlet i medarbejdernes samspil med de unge, at medarbejderne har relevante kompetencer.
Socialtilsynet lægger vægt på de unges beskrivelser af samspillet, med beskrivelse af eksempler på, hvordan medarbejderne har hjulpet de unge i
konkrete situationer, og de unge generelt udtaler en oplevelse af, at medarbejderne har relevant viden om det, de unge har behov for, at
medarbejderne ved noget om. De unge oplever, at der kun er én medarbejder, der fremstår uengageret i arbejdet i Ungehuset, hvilket ledelsen
gøres opmærksom på under tilsynsbesøget. Ledelsen har sidenhen oplyst overfor socialtilsynet, at der er tale om en timelønnet vikar, der meget
sjældent er på arbejde, og at denne vikar ikke længere er ansat i Ungehuset, da der er ansat en ny vikar. 

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af interview med ledelse, medarbejdere og unge, at Ungehusets nye organisering med ungekonsulenter og
ATA-medarbejdere giver en god dynamik i indsatserne til de unge. De unge fremhæver det positivt, at der er højere normering, og de kan beskrive,
hvad de kan få hjælp til af henholdsvis deres ungekonsulent og ATA-medarbejderne. 

De unge oplever at blive talt pænt til og behandlet med respekt, og det stemmer i høj grad overens med den måde, socialtilsynet hører både leder
og medarbejdere omtale de unge. Forælder oplyser, at forælder observerer et positivt samspil mellem medarbejderne og unge, at medarbejderne
er gode til at motivere de unge, og at medarbejderne er engagerede i de unges færden uden for tilbuddet på en relevant måde. Forælderen
udtrykker: "Jeg har kun ros til medarbejderne, der har været omkring mit barn. De har været der rigtig meget for mig barn."
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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 de fysiske rammer i middel grad er velegnede til Ungehusets målgruppe og målsætning. Ungehusets tilbud har siden
sidste tilsyn ændret karakter, med tilførsel af mere støtte og øget personaledækning, og de unge kommer potentielt til at bo i tilbuddet i længere
tid end tidligere. Dette, vurderer socialtilsynet, fordrer en skærpet opmærksomhed på de fysiske rammers overensstemmelse med ungegruppens
behov for at leve deres selvstændige liv i hjemlige rammer. 

Aktuelt er Ungehuset indrettet således, at de fire godkendte døgnpladser ligger i tæt tilknytning til Ungehusets andet tilbud, Ungecafeen, og
ligeledes i tilknytning til ungekonsulenternes kontorfaciliteter. Opnormeringen i tilbuddet betyder ligeledes, at der skal være flere medarbejdere på
samme areal.

De unge har hver sit værelse med lille the-køkken, deler vaskerum, bad, toilet og entre. De øvrige fællesarealer (køkken og stue/opholdsrum) deles
med andre unge, der kommer udefra, hvilket tilbuddet bør overveje betydningen af, i takt med de unges længerevarende ophold. Aktuelt har
tilbuddet dog løst dilemmaet ved, at de døgnanbragte unge har førsteret til fællesfaciliteterne, og så må de unge, der kommer udefra, vie.
Socialtilsynet vurderer på den ene side, at tilbuddets udfoldelsesmuligheder i de fysiske rammer er blevet mere udfordret, og på den anden side er
det socialtilsynets vurdering, at de unge profiterer af muligheden for adgang til ungecafeen og de andre unge, der benytter sig heraf. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at de fysiske rammer fremstår nedslidte og kunne profitere af en generel vedligeholdelse.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet/driftsherre finder en løsning i forhold til de fysiske rammers begrænsninger, nu hvor de unge potentielt
skal bo i Ungehuset længere tid ad gangen, sammenlignet med tidligere. En løsning, der kan sikre overensstemmelse med ungegruppens øgede
behov for at føle sig hjemme og have eneret over tilbuddets fællesarealer.

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 de fysiske rammer i middel grad er velegnede til Ungehusets målgruppe og målsætning. Ungehusets tilbud har siden
sidste tilsyn ændret karakter, med tilførsel af mere støtte og øget personaledækning, og de unge kommer potentielt til at bo i tilbuddet i længere
tid end tidligere. Dette, vurderer socialtilsynet, fordrer en skærpet opmærksomhed på de fysiske rammers overensstemmelse med ungegruppens
behov for at leve deres selvstændige liv i hjemlige rammer. 
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Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.a
Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 5 til 3. 

Socialtilsynet lægger vægt på interview med de unge, der har forskellige og overvejende kritiske perspektiver på de fysiske rammer. En beskriver at
være påvirket af høj musik og larm, at der mangler mørklægningsgardiner og pynt på gangene, mens at det samtidig er den unges oplevelse, at det
er rart, at der kommer andre unge i cafeen. Ledelsen har i høringssvar til tilsynsrapporten oplyst, at alle unge har fået mørklægningsgardiner, og at
der er opsat rumkøler på værelserne. 

Anden ung oplever, at værelset er for lille, og at det er problematisk at dele vaskemaskine og toilet/badforhold med de øvrige unge i tilbuddet. De
unge fortæller, at de også skal dele vaskemaskine med unge, der bor i ekstern lejlighed på 1. salen og modtager støtte fra Ungehuset. Unge
fortæller, at de sommetider må gå udenfor og tisse, når der er trængsel på toilettet. De unge oplever også, at unge udefra benytter sig af deres
toilet, og at de derfor har fået stjålet shampoo mv. Ledelsen oplyser, at andre unge ikke har adgang til toiletterne, med mindre de unge selv giver
adgang. 

Socialtilsynet får fremvist unges værelser, der er personligt indrettet og fremstår rummelige. Socialtilsynet vurderer, at nogle af de unges udtalelser
omkring de fysiske rammers begrænsninger skal forstås i lyset af, at interviewede unge sammenligner sit værelse med og ønsker sig at bo i de
lejligheder, der ligger på 1. sal i samme bygning, hvor andre unge bor. Dette medvirker til at begrunde, at scoren 3 gives, selvom de unge ikke
udtrykker megen glæde over rammerne. 

Socialtilsynet har en opmærksomhed på, at de unges trivsel i de fysiske rammer potentielt kan påvirkes negativt af tilbuddets udvidelse og har
derfor opstillet et udviklingspunkt i relation hertil. 

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 unges udtalelser omkring de fysiske rammers begrænsninger, som også er beskrevet i indikator 14.a. Hidtil har
socialtilsynet lagt vægt på, at de unge sjældent bor i tilbuddet længere end 6 måneder, men i takt med tilbuddets udvidelse, er det ledelsens
forventning, at de unge kommer til at bo der længere tid, hvilket, socialtilsynet vurderer, fordrer en skærpet opmærksomhed på de fysiske
rammer. De aktuelt indskrevne unge har boet i tilbuddet i ca. 3/4 år eller mere end 2 år, og ved det aktuelle tilsyn beskriver de unge, at rammernes
tilknytning til Ungecafeen både kan være givende og begrænsende. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at værelserne imødekommer målgruppens behov, men at forandringerne i tilbuddet kalder på fællesarealer, som
kun benyttes af de døgnanbragte unge og ikke andre udefra. Værelserne har hver et lille the-køkken, og derudover deler de unge bad/toilet og
vaskemaskine. De unge oplyser, at ekstra toilet er aflåst om aftenen, og at de kan opleve sig begrænset af at skulle dele det samme bad/toilet.
Tilsvarende er det for nogle af de unge frustrerende, at de deler vaskemaskine med unge udefra, mens en ung ikke oplever det som et problem, da
den unge har aftale om fast vaskedag og benytter sig af denne. 

Ledelse og medarbejdere anerkender i høj grad de begrænsninger, der er forbundet med de fysiske rammer, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet
har forsøgt at finde løsninger på, hvordan de unge, der bor i Ungehuset, kan føle ejerskab over fællesarealerne. Dette er dog ikke uden
omkostninger for de unge, der kommer udefra.

Sagsbehandler til indskrevet ung vurderer, at værelserne i Ungehuset er meget små, og at der mangler køkkenfaciliteter, der gør det muligt for den
unge at botræne. Derudover kunne det ifølge sagsbehandleren ønskes, at der var eget bad/toilet, igen med sigter på at træne i at bo for sig selv. 

Når socialtilsynet sænker scoren, er det med vægt på, at de unge, der bor i tilbuddet, ikke har sine egne fællesfaciliteter i form af køkken og
opholdsrum. 
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 5 til 3.

Socialtilsynet lægger vægt på, at både ledelse, medarbejdere og flere unge beskriver begrænsninger forbundet med de fysiske rammer, som er
tiltaget i takt med tilbuddets udvidelse. Socialtilsynet anerkender, at fællesarealerne er forsøgt indrettet hjemligt, og at de unge har mulighed for at
indrette sig personligt på deres værelser. Samtidig lægger socialtilsynet vægt på, at de aktuelt indskrevne unge har boet i tilbuddet længere tid end
gennemsnittet, og at dette fordrer et skærpet fokus på deres udfoldelsesmuligheder og eneret over fællesarealer, som aktuelt deles med andre
unge og aflåses om natten. 

Ledelsen og medarbejderne beskriver, at de forsøger at sikre, at de unge, der bor i tilbuddet, har førsteret til arealerne, men i praksis kan det ifølge
medarbejdere have betydning for arbejdet med de unge, hvis der "pludselig" kommer en ung udefra, mens man er i gang med en fælles aktivitet.  

Tidligere har tilbuddet beskrevet, at der netop ikke skulle være fællesarealer kun til de unge på værelserne, fordi de unge ikke skulle knytte sig for
meget til stedet, og fordi arealerne ikke skulle kalde på for meget ophold. Socialtilsynet vurderer, at tilbudsledelsen og medarbejdernes
perspektiver, på relevant vis, har ændret sig, i takt med at tilbuddet er blevet opnormeret, og de unge forventeligt bor og modtager støtte i
tilbuddet længere tid end tidligere. 
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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 i lav grad er gennemskuelige, og at tilbuddets udarbejdede budget- og
økonomioplysninger i lav grad giver socialtilsynet datagrundlag for vurdering af mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i
forhold til prisen/takst og målgruppens støttebehov. 

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2020 og 2021 samt nøgletal fra Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapporter” for 2019
of 2020. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på øvrige oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

Den faglige kvalitet vurderes på tilfredsstillende  niveau. Det er socialtilsynets konklusion, at der kan være sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet
og tilbuddets pris i forhold til målgruppen men dette ikke kan bedømmes tilstrækkeligt validt på det foreliggende datagrundlag.

Af tilbuddets 2019 nøgletal fremgår en omsætning på 1.035.988,- kr. og et overskud på 0,- kr. (læs; nul). 
Ved sammenlægning af nøgletal for realiserede omkostninger og budgetterede omkostninger på poster, hvor der ikke er nøgletal (for Ungehusets
vedkommende administrationsomkostninger og borgerrelaterede omkostninger) kan der redegøres/udledes 696.462,- kr.
Derved tilbagestår en difference på 339.526,- kr. - svarende til 32,8 % af tilbuddets omsætning, som der ikke redegøres for. 

Af tilbuddets 2020 nøgletal fremgår en omsætning på 2.123.701,- kr. og et overskud på 0,- kr. (læs; nul). 
Ved sammenlægning af nøgletal for realiserede omkostninger og budgetterede omkostninger på poster, hvor der ikke er nøgletal
(administrationsomkostninger og borgerrelaterede omkostninger) kan der redegøres/udledes 1.298.530,- kr.
Derved tilbagestår en difference på 825.171,- kr. - svarende til 38,8 % af tilbuddets omsætning, som der ikke redegøres for.   

Socialtilsynet har 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. 

Socialtilsynet skal for god ordens skyld understrege, at tilbuddets budgetoplysninger i 2019, 2020 og 2021 har fremstået i overensstemmelse med
kriterierne som skitseret i bekendtgørelse om socialtilsyn § 19 stk. 2 punkt 1-3. Det er tilbuddets realiserede økonomi i budgetårene 2019 og 2020,
der giver grundlag for konklusion om lav grad af gennemskuelighed i Ungehusets realiserede økonomi.

De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger indberettet på Tilbudsportalen, men afspejler ikke de faktiske forhold som oplyst for
socialtilsynet i forbindelse med driftstilsynet. I 2021 budgetterer driftsherre med 6,21 årsværk, af Tilbudsportalen fremgår 6,1 årsværk, men af
fremsendte medarbejderliste forud for tilsynsbesøget fremgår 13,10 årsværk. Ledelsen kan ikke forklare denne difference under tilsynsbesøget, og
socialtilsynet imødeser, at tilbuddet forholder sig hertil i høringsperioden. 

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
På det foreliggende grundlag kan det antages, at Ungehuset har den økonomiske ramme til at opretholde en ansvarlig drift og kunne levere ydelser
af fornødne faglige kvalitet men Socialtilsyn Hovedstaden har som nævnt ikke validt data til at kunne drage en egentlig konklusion.

Hvis det mod forventning forholder sig således at 32,8 % og 38,8 % af tilbuddets samlede økonomi i hhv. 2019 og 2020, reelt udgør
tilbageføringsmidler, kan det være udtryk for manglende sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer samt
manglende ansvarlig forvaltning af offentlige midler.
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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 den 26. januar 2021 godkendt tilbuddets 2021 budgetskema jf. bek. om socialtilsyn § 19 stk.2 punkt 1-3, idet der er lagt vægt på
følgende 3 forhold:
 1) sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer,
2) ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed, og
3) giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

For god ordens skyld skal det pointeres, at tilbuddets 2020 nøgletal selvsagt ikke var udarbejdet og uploadet på Tilbudsportalen. Derudover
fremgår det af bek. om socialtilsyn § 19 stk. 2, at socialtilsynet ikke har hjemmel til at afvise et tilbuds budgetskema, hvis det efterkommer alle tre
nævnte kriterier.

 

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger indberettet på Tilbudsportalen, men afspejler ikke de faktiske forhold som oplyst for
socialtilsynet i forbindelse med driftstilsynet. I 2021 budgetterer driftsherre med 6,21 årsværk, af Tilbudsportalen fremgår 6,1 årsværk, men af
fremsendte medarbejderliste forud for tilsynsbesøget fremgår 13,10 årsværk. Ledelsen kan ikke forklare denne difference under tilsynsbesøget, og
socialtilsynet imødeser, at tilbuddet forholder sig hertil i høringsperioden. 

Derudover henvises til beskrivelserne om manglende gennemsigtighed i Ungehusets økonomi, i denne rapports samlede økonomivurdering.
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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.

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

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

Beskrivelse
Oplysningsskema
Uddrag af overlap fra nattevagt i perioden 1. april til 15. april 2021
Uddrag af dokumentation/dagbogsnotater i perioden 1. april til 15. april 2021
Opgørelse af vikarforbrug 2020/2021
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$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Pårørende
Medarbejdere
Anbringende Kommune
Borgere

Beskrivelse
Socialtilsynet har forsøgt at komme i dialog med tidligere anbragte unge, med hjælp fra tilbuddets ledelse, som har videreformidlet socialtilsynets
kontaktoplysninger og medfølgende brev til tidligere anbragte unge. Socialtilsynet har ikke haft held med at komme i dialog med tidligere anbragte
unge.

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

Observationskilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Socialtilsynet ankom på uanmeldt tilsyn den 2. juni 2021, hvor der var én medarbejder på arbejde, som var sammen med en ung i cafeen. Der var
kun en døgnindskrevet ung hjemme, som ikke ønskede at tale med socialtilsynet, fordi der var lavet aftale om interview på det anmeldte tilsyn
dagen efter. Ved det anmeldte tilsyn den 3. juni 2021 var socialtilsynet til stede i huset gennem dagen og fik fremvist de fysiske rammer af to unge.
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