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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 Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen

Hovedadresse Kommandanthøjen 2
3700 Rønne

Kontaktoplysninger Tlf.: 56927650
E-mail: Line.Jeppsen@brk.dk
Hjemmeside: http://www.brk.dk

Tilbudsleder Line Jeppsen

CVR-nr. 26696348

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Pladser i alt 25

Målgrupper Anden psykisk vanskelighed
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Solvej Mailund
Susanne Hellstrøm

Tilsynsbesøg 24-03-2022 14:00, Uanmeldt, Socialpsykiatrisk Botilbud, Kommandanthøjen

Afdeling   Målgrupper
Pladser i
alt   Afdelinger  

Socialpsykiatrisk Botilbud,
Kommandanthøjen

Anden psykisk vanskelighed, Angst, Depression,
Personlighedsforstyrrelse, Forandret virkelighedsopfattelse

15 Midlertidigt botilbud, § 107

10 Almen ældrebolig/-handicapvenlig
bolig, ABL § 105 stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)
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Kommandanthøjen er godkendt til 15 pladser efter servicelovens § 107 samt 10 pladser, jf. almenboliglovens §105, hvor borgerne modtager støtte
efter servicelovens § 85 

Tilbuddets målgruppe er borgere med væsentlige psykisk og/eller sociale udfordringer. Inden for tilbuddets målgruppe kan borgernes udfordringer
komme til udtryk i form af skizofreni, angst, personlighedsforstyrrelse og borgere med dobbeltdiagnoser. Fælles for borgerne i målgruppen er, at de
har behov for et døgnbemandet tilbud.

Socialtilsynet har været på et uanmeldt tilsynsbesøg den 25. marts 2022, hvor følgende temaer var særligt i fokus: 

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Fysiske rammer

Desuden er der fulgt op på udviklingspunkter fra sidste tilsyn, og den nye indikator 9.d., omhandlende ikke-fastansatte medarbejdere samt indikator
9.b og 9.c har været behandlet i temaet Organisation og ledelse.

Øvrige temaer, kriterier og indikatorer er ikke gennemgået, og vurderinger fra tidligere tilsyn er fortsat gældende.

Borgerperspektivet er inddraget gennem dialog med borgere under det uanmeldte tilsynsbesøg, hvor en borger også fremviste sin bolig. Data fra
dialog med borgere, medarbejder og leder er trianguleret med indhentet data, oplysninger på Tilbudsportalen mv. 

Det er Socialtilsyn Hovedstadens samlede vurdering, at Kommandanthøjen opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, jf. §§ 6 og 11a-18 i lov
om socialtilsyn. 

Borgerne er glade for at bo i tilbuddet, driften er stabil, ledelse og medarbejdere er kompetente. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige
tilgange og metoder som er relevante for målgruppen, ligesom tilbuddet har systematik omkring den pædagogiske indsats og
dokumentationsarbejdet, som sikrer, at der bliver fulgt løbende op på den faglige indsats. 

En stor del af borgere er aktuelt ikke i ekstern uddannelse eller beskæftigelse men har i stedet mulighed for at deltage i eksempelvis krea- og
motionsaktiviteter i og udenfor tilbuddet. Borgernes udfordringer og funktionsniveau er en del af forklaringen herpå, men socialtilsynet vurderer
samtidig, at tilbuddet med fordel fortsat kan have fokus på, hvorvidt indsatsen omkring borgernes mulighed for at deltage i beskæftigelse,
uddannelse eller aktivitets- og samværstilbud kan styrkes. 

Det er vurderingen, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer. Desuden har borgerne kontakt til
pårørende og netværk i det omfang de ønsker det.  

De fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling; borgerne har velindrettede, selvstændige boliger med adgang til fællesarealer, som
bl.a. anvendes til fælles aktiviteter og spisning.

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

Temaerne Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer og Fysiske rammer. Derudover er der fulgt op på udviklingspunkter fra sidste
tilsyn.
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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

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

Uddannelse og beskæftigelse

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

Socialtilsynet vurderer, at Kommandanthøjen under hensyntagen til borgernes ønsker og forudsætninger støtter borgerne i at opnå tilknytning til
arbejdsmarkedet, i form af deltagelse i ekstern praktik- eller aktivitetstilbud eller i parathed hertil for de borgere, hvor dette vurderes muligt.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats tager afsæt i individuelle mål, som direkte eller indirekte understøtter dette, og at der følges
op på målene. 

På tidspunktet for tilsynsbesøget er cirka en fjerdedel af borgerne i enten eksternt praktikforløb eller tilknyttet aktivitets- og samværstilbud efter
SEL § 104. Dette skal samtidig ses i lyset af, tilbuddets målgruppe omfatter borgere, som kan være præget af længerevarende alvorlig psykisk
sygdom og som ikke selv giver udtryk for et ønske om uddannelse eller beskæftigelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet trods dette med fordel fortsat kan have fokus på, hvorvidt indsatsen omkring borgernes mulighed for at
deltage i beskæftigelse, uddannelse eller aktivitets- og samværstilbud kan styrkes. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler i lighed med tidligere tilsyn, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at undersøge og iværksætte, hvordan man eventuelt kan
prioritere indsatsen omkring borgernes muligheder for at deltage i struktureret beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud eller måske
uddannelse. Socialtilsynets anbefaling skal ses i lyset af, at relativt få af borgerne har et sådant tilbud.
Socialtilsynet anerkender samtidig, at tilbuddets målgruppe bl.a. omfatter borgere, som er præget af alvorlig psykisk sygdom og at dette derfor
ikke aktuelt er realistisk for alle borgeres vedkommende.  

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at botilbuddet har fokus på, at borgerne - med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og ønsker - udnytter deres fulde
potentiale i forhold til at deltage i uddannelse eller beskæftigelse. Vurderingen sker på baggrund af interviews med borgere og medarbejdere,
oplysninger der fremgår af tilsendt dokumentation samt oplysninger fra tidligere tilsyn.

Interviewet medarbejder beskriver, at det oftest fordrer motivationsarbejde før borgerne deltager i aktiviteter. Medarbejder giver eksempel på,
hvordan miljøterapi og brug af ugeskemaer samt kendskabet til borgernes udfordringer indgår i dette arbejde. Socialtilsynet observerer under
fremvisning af en borgers bolig, at der hænger et ugeskema, hvilket den pågældende borger giver udtryk for at være en god hjælp som giver
struktur og overblik. 

Det indgår i vurderingen, at tilbudsleder oplyser, at to medarbejdere i løbet af 2022 skal på uddannelse ift. uddannelse og beskæftigelse af psykisk
sårbare. 

Cirka en fjerdedel af borgerne deltager på tidspunktet for tilsynsbesøget i enten praktikforløb, aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104 el. lign.
For de øvrige borgeres vedkommende vurderer socialtilsynet, at tæt målopfølgning bidrager til løbende afklaring af borgernes ønsker og
forudsætninger bl.a. i forhold til at understøtte at borgerne deltager i interne eller eksterne aktiviteter og måske på et tidspunkt bliver i stand til at
deltage i f.eks. et eksterne praktikforløb el. lign. 

En del af borgerne har, jf. tilbuddets beskrevne målgruppe, et psykisk helbred som aktuelt eller i perioder betyder, at det ikke er realistisk at
deltage i hhv. uddannelse, beskæftigelse eller strukturerede aktiviteter. 
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Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller
samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
På baggrund af interview med medarbejder samt fremvisning af borgerrettet dokumentation under tilsynsbesøget vurderer socialtilsynet, at
tilbuddet - i samarbejde med borgerne - opstiller konkrete individuelle SMART-mål for borgerne. Det er desuden vurderingen, at der følges op
herpå. Socialtilsynet vurderer dog, at ikke alle borgere har mål som direkte knytter sig til at opnå deltagelse i uddannelse, beskæftigelse eller
visiteret aktivitets- og samværstilbud. 

Målene, der beskrives, er eksempelvis mål omkring "bustræning" eller deltagelse i faste aktiviteter internt i tilbuddet, som kan understøtte, at en
borger på længere sigt vil kunne f.eks. deltage i praktikforløb el. lign.

Interviewede borgere bekræfter, at de har mål for deres ophold, men målene knytter sig ikke nødvendigvis til uddannelse eller beskæftigelse. 

På baggrund af ovenstående ændres scoren fra 5 til 4, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Indikator 1.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 1.b
Det fremgår af fremsendt dokumentation, at cirka en fjerdedel af borgerne er i praktikforløb, aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104 eller
lignende. 

Derudover deltager en del af borgerne i faste eksterne eller interne aktiviteter, hvilket socialtilsynet vurderer bidrager til at skabe en meningsfuld
hverdag for borgerne. Det kan eksempelvis være motionstilbud i form af svømning, cykel-, gå- og løbeture, kreative aktiviteter eller mindre
arbejdsopgaver i botilbuddets køkken, afhængigt af borgernes ønsker og forudsætninger. Socialtilsynet oplyses om, at der i sommerhalvåret
desuden er mulighed for at være med til at passe fårehold. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet igennem en recovery-understøttende tilgang og brug af "motiverende samtale" i den socialfaglige
indsats har fokus på borgernes motivation for at deltage i forskellige former for aktiviteter for derigennem at stimulere udvikling og en
meningsfuld hverdag. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at tilbuddets målgruppe omfatter borgere, som er præget af alvorlig psykisk
sygdom og for nogles vedkommende også somatisk sygdom, hvilket kan betyde, at de aktuelt eller i perioder ikke formår at deltage i f.eks.
strukturerede aktiviteter eller ekstern beskæftigelse. 

Med vægt på at relativt få borgere er i ekstern beskæftigelse eller aktivitets- eller samværstilbud fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes
opfyldt i middel grad. 
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Vurdering af tema
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Selvstændighed og relationer

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerne i indgå i sociale relationer og i udvikling af selvstændighed.

Borgerne støttes således i at indgå i sociale aktiviteter og relationer, herunder kontakten til pårørende samt i at leve et så selvstændigt liv som
muligt i overensstemmelse med deres egne ønsker.

Tilbuddets indsats på disse områder ses at tage udgangspunkt i konkrete, individuelle mål, som borgerne har været inddraget i at udarbejde, og
der følges systematisk og løbende op og justeres på målene.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets faglige indsats styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og aktiviteter og opnå øget
selvstændighed. 

Herunder er det vurderingen, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete og individuelle mål vedrørende dette. 

Leder har i fremsendt dokumentation oplyst, at tilbuddet har to medarbejdere, der fungerer som faglige tovholdere, som har til opgave at sikre
overblik og sparring til kollegaer vedrørende målarbejdet. Tilbuddet har desuden systematiseret opfølgning på den faglige indsats vedrørende
delmål i form af fast interviewprocedure, som varetages af en kollega, der ikke er tæt på den pågældende borger. Socialtilsynet vurderer, at dette
bidrager til en øget kvalitet og dynamik i målarbejdet, herunder evaluering og justering af borgernes mål og delmål.

Det er desuden vurderingen, at tilbuddet støtter borgerne i at indgå i sociale aktiviteter i det omgivende samfund, og at borgerne i det omfang de
ønsker det støttes i at have kontakt til familie og netværk. 

Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Under tilsynsbesøget får socialtilsynet fremvist borgerrettet dokumentation, hvoraf det fremgår, at der opstilles konkrete, individuelle mål
vedrørende borgernes kompetencer til at indgå i sociale aktiviteter og relationer samt i at udvikle større selvstændighed. Målene opstilles som
SMART-mål, og der sker opfølgning sammen med borger 3 gange årligt, hvor der sker en opfølgning i form af at en kollega gennemfører et såkaldt
SMART-måls-interview, hvor vedkommende interviewer borger og støtteperson/tovholder i fællesskab om, hvordan de arbejder med de opsatte
mål. Tilbudsleder oplyser via oplysningsskemaet, at borgers udtalelser efterfølgende evt. drøftes på teammøde f.eks. hvis borger har ønsker om
ændringer indsatsen. Leder oplyser, at SMART-måls-interviews er en succes, idet tilbuddet oplever, at borgeren bliver bevidst om målarbejdet og
oftest føler sig set og hørt i deres recoveryproces.

Interviewede borgere bekræfter, at de har mål for deres ophold i tilbuddet, herunder vedrørende deres selvstændighed, og at de oplever at der er
sket fremskridt i forhold til deres funktionsniveau, f.eks. i forhold til deres generelle trivsel og selvstændighed. 

Interviewet medarbejder giver eksempel på at der er opstillet mål og systematisk følges op vedrørende en borgers deltagelse i socialt samvær. 

På baggrund af ovenstående ændres scoren fra 4 til 5, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Interviewede borgere fortæller at de har kontakt til det omgivende samfund f.eks. igennem praktikplads i genbrugsbutik, eksternt aktivitets- og
samværstilbud og igennem kontakt til familie og venner udenfor tilbuddet. 

Borgerne har desuden kontakt til det omgivende samfund igennem deltagelse i lokale arrangementer, besøg i svømmehal, "Idræt på tværs" mv.
Socialtilsynet observerer endvidere  opslag i tilbuddet vedrørende mulighed for at deltage i aktiviteter i lokalsamfundet. Desuden kommer et lokalt
kor, som er organiseret under socialpsykiatrien, i sommerhalvåret og synger i tilbuddet. Her har også borgerne i tilbuddet mulighed for at deltage. 

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Interviewede borgere giver udtryk for at have jævnlig kontakt til og samvær med familie og netværk i det omfang, de ønsker det. Borgerne oplever
desuden, at deres pårørende er velkomne i botilbuddet. 

På baggrund heraf fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 
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Vurdering af tema

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

Fysiske rammer

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel både som ramme om borgernes liv og som ramme
for den faglige indsats.

Vurderingen sker på baggrund af, at der er tale om selvstændige boliger, som er placeret henholdsvis tæt på fællesarealer og mere individuelt og
tilbagetrukket, ligesom borgerne har adgang til velindrettede fællesområder og faciliteter. 

Tilbuddets juridiske konstruktion omfatter boliger i henhold til både servicelovens § 107 samt almenboliglovens § 105, hvor støtten gives efter
servicelovens § 85. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksomt på, at der er forskel på boligrettighederne i de to boligformer. Tilbuddet
indeholder desuden en akutplads/lejlighed. 

Tilbuddet omfatter individuelle boliger, som fremstår velindrettede og som giver mulighed for privatliv. Fællesarealerne er velholdte og giver
mulighed for at borgerne kan kan spise sammen, have sociale samvær og dyrke forskellige former for aktiviteter, alt efter deres eget ønske og
behov.

Tilbuddet er placeret i udkanten af Rønne, tæt på kollektiv trafik samt i rimelig afstand til indkøb.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

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
På baggrund af interviews med borgere, medarbejder samt besigtigelse af de fysiske rammer er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske
rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. 

Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med deres boliger, som de har mulighed for at indrette efter deres individuelle ønsker og behov.
Fællesfaciliteter er velholdte og giver mulighed for socialt samvær, fællesspisning og aktiviteter. 

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Interviewede borgere giver i lighed med tidligere tilsyn udtryk for at være glade for og trives i de fysiske rammer, og for at boligerne er
velfungerende i forhold til deres behov. 

Medarbejder beskriver, at borgerne benytter fællesområderne inde og ude til samvær, hygge og aktiviteter, hvilket socialtilsynet også observerer
ved dette og tidligere tilsyn.

På den baggrund bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.b
Tilbuddets boliger er alle to-rumsboliger med eget køkken og bad/toilet. Nogle af boligerne ligger tæt på personalekontor og fællesområder, hvilket
giver mulighed for et "nært" pædagogisk miljø, mens andre boliger ligger længere væk fra

fællesarealerne, hvilket understøtter mulighed for at træne selvstændighed samtidig med, at personalet ikke er langt væk.

Socialtilsynet får under tilsynsbesøget fremvist en bolig, som fremstår velholdt og velfungerende for den pågældende borger. 

I forbindelse med tidligere tilsyn har socialtilsynet observeret, at enkelte boliger i tilbuddet ikke fremstod værdige og rene, og interviewet
medarbejder bekræfter ved det aktuelle tilsyn at der i forhold til enkelte borgere fortsat ligger en stor og løbende pædagogisk opgave i at sikre, at
de fysiske rammer understøtter deres trivsel. Medarbejder redegør relevant for, hvordan denne indsats varetages af den medarbejder, der et
tættest på de pågældende borgere, og at der qua et godt kendskab til borgerne laves aftaler med borgerne om, hvordan medarbejderne bedst
støtter dem i at boligen renholdes.

På baggrund af ovenstående ændres scoren fra 3 til 4, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Borgerne giver udtryk for, at de er glade for deres boliger, og en borger fortæller under fremvisning af sin bolig, at vedkommende selv har
indrettet boligen i overensstemmelse med egne ønsker og behov.

Socialtilsynet observerer, at tilbuddets boliger er personligt indrettede og således også understøtter, at de fysiske rammer kan opleves hjemlige for
borgerne.

På den baggrund bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i meget høj grad.
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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 2022 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2020 og 2021.
Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

 

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

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

Socialtilsynet har den 17. februar 2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, 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.

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

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

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

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 og 2021 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 2022, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift

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 22. februar 2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, 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.

Tilbuddets økonomiske forhold har været stabile over de seneste år, og der er ingen oplysninger på Tilbudsportalen om større ændringer i
nærmest fremtid.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet, når pris/takst sammenholdes med målgruppens
støttebehov. 

Niveauet for borgerrelaterede omkostninger pr. plads fremstår noget under det generelle niveau i forhold til sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet
tager tilbudsleders oplysning om, at tilbuddet modtaget puljemidler til fælles aktiviteter til efterretning. 
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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 på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.

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

Budget
Tidligere tilsynsrapport
Borgeroversigt
Øvrige dokumentkilder

Beskrivelse
Udover ovenstående har socialtilsynet i forbindelse med tilsynet modtaget følgende dokumenter og materiale:
- Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet samt opfølgende materiale sendt fra botilbuddet til Arbejdstilsynet
- Referat fra beboermøde
- Notatark til opfølgning på udviklingspunkter
Desuden har socialtilsynet under tilsynsbesøget foretaget stikprøver i den borgerrettede dokumentation, herunder beskrivelse af mål og
opfølgning herpå.
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Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Ledelse

Beskrivelse
Under det uanmeldte tilsynsbesøg har socialtilsynet interviewet to borgere og én medarbejder. Der har efterfølgende været kort telefonisk dialog
med tilbudsleder.

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

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Under tilsynsbesøget observerede socialtilsynet medarbejdernes samspil med borgerne. Desuden blev de fysiske rammer besigtiget.
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