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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 Bornholms Regionskommune Røbo

Hovedadresse Rø Skolevej 8
3760 Gudhjem

Kontaktoplysninger Tlf.: 30388331
E-mail: natasja.sander.mortensen@brk.dk
Hjemmeside: http://www.brk.dk

Tilbudsleder Natasja Rikke Mortensen

CVR-nr. 26696348

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1

Pladser i alt 32

Målgrupper Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Angst
Autismespektrum
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Susanne Hellstrøm
Bitten Mailund

Tilsynsbesøg 13-04-2022 13:00, Uanmeldt, Bornholms Regionskommune Røbo
22-03-2022 09:00, Anmeldt, Bornholms Regionskommune Røbo

Afdeling   Målgrupper
Pladser i
alt   Afdelinger  

Bornholms
Regionskommune Røbo

Udviklingshæmning, Autismespektrum, Anden
intellektuel/kognitiv forstyrrelse, Angst

16 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

16 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig,
ABL § 105 stk. 1
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Tilbuddet Bornholms Regionskommune Røbo er et tilbud til 16 voksne borgere med varigt fysisk og psykisk funktionsnedsættelse oprettet efter ABL
§105 stk. 1 med støtte i henhold til SEL § 85  og med et § 104 dagtilbud med 16 pladser. 

Socialtilsynet har været på anmeldt tilsyn den 22. marts 2022 og på uanmeldt tilsyn den 13. april 2022.

Socialtilsynet har foretaget interviews med henholdsvis to borgere, 5 medarbejdere og leder. 5 pårørende har svaret på et spørgeskema fra
Socialtilsynet vedrørende deres oplevelser at kvaliteten i tilbuddet. Derudover blev fysiske rammer besigtiget og i den forbindelse hilste
socialtilsynet på en række borgere.

Viden fra interviews og kortvarige observationer trianguleres med data fra dokumenter fremsendt forud for tilsynet.

Ved dette tilsyn har der været fokus på 3 temaer i Kvalitetsmodellen, Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse og Fysiske rammer.  Øvrige temaer
i Kvalitetsmodellen er ikke gennemgået ved dette tilsyn og vurderinger af disse temaer sker ud fra tilsynet juli 2021.

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet fortsat lever op til kvaliteten jf. Kvalitetsmodellens syv temaer og har den fornødne kvalitet til
at varetage borgernes individuelle behov. Herunder er det socialtilsynets vurdering, at borgerne trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurdere ,at tilbuddet vægter borgernes mulighed for selv- og medbestemmelse i hverdagen ud fra borgernes kognitive
forudsætninger. Tilbuddet bruger understøttende kommunikation, for at øge borgernes mulighed for at kommunikere og ved at skabe en
forudsigelige og struktureret hverdag.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne støtter borgernes fysiske og mentale trivsel, ved at have fokus på kost og motion og på at skabe oplevelser
for borgerne, som giver dem livskvalitet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent leder, som er faglig kompetent og som med ledelsesmæssige og personlige kompetencer kan
understøtte såvel den daglige som den strategiske udvikling af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets leder har en ledelsesstil som skaber
følgeskab og anerkendelse i medarbejdergruppen.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdergruppen har relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder, men at kun
halvdelen af medarbejdere i botilbuddet  har relevant faglig grunduddannelse - men mange års erfaring med målgruppen. Medarbejderne tilbydes
kurser og efteruddannelse i relevante faglige emner, og der er derudover planlagt fælles uddannelse for alle medarbejdere i KRAP, som igangsættes i
2022. Socialtilsynet lægger vægt på, at  ledelsen har et et strategisk fokus på kompetenceudvikling, og på at opkvalificerer ufaglærte medarbejder og
ved rekruttering af fagligt uddannede medarbejdere.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgernes trivsel, og at der er mulighed for privatliv i egne lejligheder og muligheder for
fællesskab med øvrige borgere, efter behov.

I dagcentret, som ligger i en tidligere skole, er der gode muligheder for, dels at borgerne kan være i mindre grupper og dels ved at der kan afholdes
større sociale arrangementer, når der er behov for det. Derudover har borgerne, muligheder for at vælge mellem mange forskellige aktiviteter
såsom, gåture, kreative aktiviteter mv.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold til del 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 og nøgletal fra årsrapport for 2021. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på
oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Tema 4-5-7
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema

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

Sundhed og trivsel

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

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet , bliver hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne inddrages i beslutninger omkring sig selv og i
hverdagen i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har fokus på borgernes trivsel og fysiske og mentale sundhed i dagligdagen .

Tilbuddet lægger vægt på borgernes mulighed for selv- og medbestemmelse i hverdagen ud fra borgernes kognitive forudsætninger. Tilbuddet
bruger understøttende kommunikation, for at øge borgernes mulighed for at kommunikere og ved at skabe en forudsigelig og struktureret
hverdag.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne støtter borgernes fysiske og mentale trivsel, ved at have fokus på kost og motion og på at skabe
oplevelser for borgerne, som giver dem livskvalitet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet igennem en systematisk pædagogisk indsats er lykkedes med at forbygge voldsom adfærd hos de borgere,
som havde denne udfordring.

Tilbuddet har ingen magtanvendelser og kender til håndtering af eventuelle magtanvendelser og medarbejderne kan tydelige redegøre for den
pædagogiske indsats, der generelt ydes for at forebygge eventuelle magtanvendelser.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse ud fra borgernes forskellige kognitive funktioner og behov.

Tilbuddet har et individuelt fokus på borgernes ønsker og behov . Det fremgår, at tilbuddet på forskellig måder understøtter borgernes selv- og
medbestemmelse. Tilbuddet benytter sig fx af strukturtavler, tegn til tale, kontakt ø, for at understøtte at borgerne bliver hørt og kunne træffe
forskellige valg. Medarbejdere og ledelse lægger vægt på at borgere er inddraget og medbestemmende i eget liv i forhold til, hvad de har lyst til.
Det sker på et individuelt niveau og i forhold til fællesskabet ved afholdelse af beboermøde. Dette bekræftes positivt af både borgere og
pårørende.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Det er vægtet, at borgene oplyser, at medarbejderne er gode til at lytte til dem og, at der er en god stemning og en god kontakt til medarbejderne.
Borgerne oplyser, at de i dagtilbuddet altid kan vælge de aktiviteter, de ønsker at deltage i den pågældende dag. På dagtilbuddet starter dagen med
en fælles møde, hvor der tales om hvad der skal ske på dagen, og hvilke aktiviteter der vil være.

De pårørende oplyser, at borgerne i botilbuddet bliver hørt og respekteret, og at borgerne bliver hørt i forhold til deres ønsker. En pårørende
oplyser, at vedkommendes pårørende bliver spurgt og får den nødvendige tid til at tænke sig om, og at nye ting aftales i god tid, og at
vedkommende udvikler sig positivt og selvstændigt.

Af de fremsendte dokumenter ses eksempler på, hvordan borgers ønsker til deres handleplan imødekommes

Af Tilbudsportalen og de fremsendte dokumenter ses, at medarbejderne bruger Tegn til tale, Kontakt ø, pictogrammer mv. i forhold til
kommunikationen med borgerne.

Endvidere ses strukturtavler hos borgere, hvoraf det fremgår hvilke aktiviteter borgeren har for dagen og for ugen.

Medarbejdere og ledelse lægger vægt på, at borgere er inddraget og medbestemmende i eget liv i forhold til, hvad de har lyst til. Det sker på et
individuelt niveau og i forhold til fællesskabet.

Medarbejderne oplyser, at man har ændret i organiseringen på dagtilbuddet, så borgerne deltager i mindre grupper. Det er en erfaring man har
gjort sig efter tiden med Corona, at borgerne trivedes meget bedre i de små grupper, og derfor har man besluttet at bibeholde dette.

Scoren er uændret på 5 og bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Indikator 4.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Borgerne oplyser, at de inddrages i forskellige beslutninger som skal tage både på dagcentret og i botilbuddet. Der afholdes brugermøder på
dagcenteret og beboermøder på botilbuddet. Af

referater fra dagcentret og botilbuddet fremgår det, at borgerne inddrages i beslutninger og hvordan der drøftes forhold, der er vedkommende for
borgerne. 

Af den fremsendte dokumentation, ses eksempler på hvordan en borger inddrages i alle beslutninger omkring sig selv, bla. ved at der jævnligt
afholdes møder med borgeren og de aftaler der er lavet.

Pårørende oplyser, at borgerne støttes i at træffe beslutninger omkring sig selv. En pårørende oplever, at vedkommendes pårørende inddraget i
det omfang, vedkommende ønsker det og at den pårørende ikke har hørt om tiltag vedrørende borgerne ,uden at de er informeret eller inddraget i
beslutninger.

Medarbejderne på dagcentret oplyser, at man altid starter dagen med et brugermøde, hvor borgerne får lov til selv at være med til at bestemme
aktiviteter, de ønsker at deltage i. Valgmulighederne tilpasses den enkelte borger, således at nogen borgere får mulighed for at vælge mellem to
ting, mens andre borgere kan håndtere at have flere muligheder.

I botilbuddet kan borgerne være med til at bestemme alt muligt. Her kommer ønsker om ture ud af huset, ønsker til mad, mv. I en enkelte afdeling
giver det ikke mening af afholde beboermøder, men følger medarbejderne den viden de har om borgernes ønsker til fx mad og ture ud af huset
mv.

Ved tidligere tilsyn har leder oplyst,  at der er udarbejdet skabeloner for en spørgeguide i de tre bo grupper, tilpasset beboer sammensætningen i
den enkelte gruppe. Også her gør det sig gældende, at der er forskel på om det foregår i grupper eller gennem individuelle interview, efter behov.
Der er lagt beboermøder ind i de grupper, hvor det er muligt for beboerne, at deltage i et møde. For andre, er der lavet skemaer til individuelle
samtaler/interview

På baggrund af ovenstående ændres scoren fra 4 til 5 og bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet og at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det vurderes, at
medarbejderne har tilstrækkelig viden og erfaring i forhold til målgruppen, og at der samarbejdes relevant med eksterne sundhedsaktører ved
behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har kendskab til hvornår den enkelte borger trives, og at der en plan for hvordan som har perioder hvor
de har det svært, kommer i trivsel igen.

Tilbuddet har en bred viden om indsatser, som understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og medarbejderne tilbydes
kompetenceudvikling i forhold til denne viden.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Det vægtes, at borgerne oplyser at de trives i tilbuddet, at der er en god stemning og at medarbejderne er imødekommende og hjælpsomme.

Pårørende oplever, at de borgere de kender, trives i tilbuddet og at de udtrykker dette enten gennem ord eller ved deres kropssprog, ligesom de
beskriver at borgerne udvikler sig positivt og bliver støttes i deres behov for hjælp.

Medarbejderne oplever, at borgerne trives i tilbuddet. Medarbejderne vægter, at de oplever at borgerne er glade og at de føler sig trygge i
tilbuddet. Medarbejderne oplyser, om hvordan de støtter borgere, der i perioder ikke trives eller har det svært. Der er udarbejdet "trafiklys" på
flertallet af borgere, som gør at medarbejderne ved hvordan de skal støtte en borger, der har det svært, til at komme i bedre trivsel.

Derudover oplyser medarbejderne, at borgernes trivsel på dagcentret er blevet bedre, efter at borgerne nu er sammen i mindre grupper.

På den baggrund ændres scoren fra 4 til 5 og bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Det vægter, at medarbejdere og leder oplyser, at borgerne støttes i deres kontakt til relevante sundhedsydelser i det omfang de har behov for det.
Der samarbejdes med egen læge, som er tilknyttet de fleste af borgerne i tilbuddet og der er samarbejde med psykiater, oligofreniklinikken ,
sygeplejersker mv.

Tilbuddet kan trække på seksualvejleder i det omfang der er behov og der er borgere, som understøttes i psykologisk behandling.

Indikatoren  er uændret på 5 og bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
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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
Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at de generelt har en tilstrækkelig viden omkring borgernes fysiske og mentale sundhed, og at de indhenter
særlig viden i forhold til konkrete borgere, hvis der er behov for det.

Medarbejderne oplyser, at der lægges vægt på, at borgerne er trygge i dagligdagen og at de også udfordres i et vist omfang.

Medarbejderne oplyser, at der to gange om ugen er tilbud om massage til borgerne, der er tilbud om gåture hverdag og tilbud om andre aktiviteter
og borgerne vælger selv om de vil deltage. En medarbejder oplyser, at en borger gerne vil gå tur hver dag, og at det er vigtigt at det bliver en god
oplevelse,  derfor forholder medarbejderne sig observerende til, hvor at  borgere er meget motiveret til at gå på de helt lige stier og bliver meget
utryg så snart terrænet er mere ujævnt og vil så hellere hjem til botilbuddet.

Et tidligere kærestepar på dagtilbuddet, mødte i deres kaffe pauser i løbet af dagen, selv om de var i hver sin gruppe. Borgerne kan blive udfordret
i forhold til at sidde ved et rundt bord og spille spil i stedet for et firkantet bord.

Derudover er der  en gang imellem mulighed for fælles aktiviteter som bowling mv med alle de øvrige borgere i tilbuddet.

Medarbejderne oplyser, at de ser en særlig udfordring hos målgruppen, at de ikke selv kan give udtryk for deres symptomer ved sygdom, så
medarbejderne forholder sig observerende i forhold til borgerne. Derudover er der fokus på  tidlig opsporing af demens hos borgere med Downs
syndrom.

Indikatoren er uændret på 4 og bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderes tilbuddets pædagogiske indsatser forebygger magtanvendelser og tilbuddet har en procedure for håndtering af eventuelle
magtanvendelser.

Leder og nogle medarbejdere har modtaget undervisning om retningslinjerne i forhold til magtanvendelser.

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Det vægtes, at tilbuddet ikke har indberettet nogen magtanvendelse i 2021. Medarbejderne oplyser, at der er borgere, som har behov for en tæt
medarbejderkontakt, for at støtte borgerne i ikke at gå i affekt. Der er udarbejdet "trafiklys" på alle borgere, som gør at medarbejderne kan
identificere om en borger er på vej i affekt og dermed kan give borgeren den nødvendige støtte til at blive mere roligt. Derudover oplyser
medarbejderne, at de afleder borgerne, bruger Low Arousel, skifter medarbejdere mv, for at undgå at konflikter optrappes. 

Indikatoren er uændret på 5 og bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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
Det vægter, at leder oplyser, at medarbejderne kender til håndtering af eventuelle magtanvendelser, som altid følges op på førstkommende
personalemøde.

Indikatoren er uændret på 5 og bedømmes i meget høj grad opfyldt
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Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogiske indsatser i høj grad forebygger vold og overgreb. Der sker registrering af episoder mellem
borgere og medarbejdere og mellem borgere. 

Det fremgår af fremsendte registreringer, at der er registreret 17 hændelser af voldsom adfærd mellem borgere og medarbejdere Leder oplyser, at
der ikke sker vold og overgreb borgerne imellem. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder proaktivt i forhold til at vurderer borgernes trivsel,
og på den måde er observerende på hvordan borgerne har det, og kan imødegå uhensigtsmæssig adfærd hvis en borger ikke er i trivsel.

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Af den fremsendte dokumentation, fremgår at der er registreret 17 episoder af vold og overgreb ( både fysiske og verbale), med fokus på særligt to
borgere.
Tilbuddet har siden sidste tilsyn markant nedbragt antallet af episoder af voldsom adfærd.
Leder og medarbejdere beskriver, hvordan de arbejder forebyggende f.eks. i forhold til borgere med voldsom truende adfærd med at sætte
grænser, affektsmitte og Low arousal tilgang og oplyser, at der er udarbejdet "trafiklys" på alle borgere, og at der laves trivselsvurdering dagligt på
alle borgere. 
På den baggrund ændres vurderingen af indikatoren fra 3 til 4 og bedømmes i høj grad opfyldt.
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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. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Socialtilsynet konkluderer at Røbo har en leder, som er fagligt kompetent og som med ledelsesmæssige og personlige kompetencer kan
understøtte såvel den daglige som den strategiske udvikling af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets leder har en ledelsesstil som skaber
følgeskab og anerkendelse i medarbejdergruppen.

Udover leder, er der to faglige koordinatorer, som er med til at varetage den daglige pædagogiske udvikling.

Tilbuddet er organiseret i 3 bo-grupper og et dagtilbud.

Det konkluderes, at en stor del af medarbejderne har en lang anciennitet i tilbuddet og har kendskab til borgerne, men ikke har en
pædagogisk/sundhedsfaglig grunduddannelse. Leder har fokus på efteruddannelse af alle medarbejdere og der er planlagt efteruddannelse for alle
medarbejdere i KRAP.

Socialtilsynet vurderer, at den samlede medarbejdergruppe, har den nødvendige viden og erfaring i forhold til målgruppens fysiske og mentale
behov, og at borgerne har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer.

Medarbejdere og ledelse modtager ekstern supervision.

Socialtilsynet vurderer, at personalegennemstrømningen er meget lav og sygefraværet er højere end på sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet
vurderer, at de fem ressourcepersoner som er fastansat , giver mulighed for at borgerne i højere grad mødes af kendte personer, ved det faste
personales sygdom og ferier.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,4

Udviklingspunkter
Socialtilsynet ser der som et forsat udviklingspunkt, at øge andelen af medarbejdere med en faglig grunduddannelse.

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at leder af Røbo har fagfaglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, til at lede tilbuddet kompetent.

Såvel medarbejdere og pårørende udtrykker, at leder er tydelig i sin ledelsesstil og har en retning for arbejdet i tilbuddet ,og at leder samtidig har
en omsorgsfuld kontakt til borgere.

Socialtilsynet vurderer, at leder har fokus på  den strategiske udvikling af tilbuddet.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet vurderer, at leder har  faglig uddannelse og efteruddannelse til at lede tilbuddet. Leder har siden sidste tilsyn ansat to faglige
koordinatorer, som deltager i teammøderne.

Medarbejderne beskriver ledelsen, som dygtig, som bakker op, lyttende og tilgængelige. Medarbejderne oplever, at de faglige koordinatorer er
gode til faglig sparring, og der er sket en udvikling fagligt og i forhold til dokumentationen. Medarbejderne oplever, at der er blevet kortere til
ledelsen med de nye koordinatorer, og at nogen af udfordringerne bliver løst hurtigere.

Socialtilsynet vurderer, at det systematiske arbejde i forhold til arbejdet med at nedbringe antallet af voldsomme hændelser, i høj grad skyldes en
ledelsesmæssigt indsats, hvor ledelsen har haft fokus på at bringe den nødvendige faglige viden ind i tilbuddet ved at bakke medarbejderne op i
løsningen af opgaven.

Pårørende oplyser, at de oplever en god og konstruktiv dialog generelt med tilbuddet og med ledelsen.

Bedømmelsen på 5 er uændret og bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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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
Medarbejderne  og leder oplyser, at de modtager ekstern supervision med den neuroaffektive tilgang 3-4 gange om året.

Bedømmelsen på 5 er uændret og bedømmes i meget høj grad opfyldt.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at leder har stort fokus på den daglige drift af tilbuddet og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at arbejde
med en bred målgruppe. 

Tilbuddet er kendetegnet ved at have en medarbejdergruppe med lang erfaring indenfor målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat
har stor opmærksomhed på at udvikle kompetencer hos medarbejderne samt at sikre stabilitet og kontinuitet hos borgerne ved fokus på at
reducere sygefraværet. 

Pårørende oplever, at den daglige drift varetages kompetent. 

 

Socialtilsynet ser det fortsat som et udviklingspunkt, at øge andelen af medarbejdere med faglig relevant grunduddannelse i botilbuddet.

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.a
I tilbuddet er der ansat 14 pædagogisk uddannede medarbejdere, 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut, 1 Sosu assistent, 2 SoSu hjælpere, 7
medarbejdere uddannet som pædagogisk assistent, og 19 omsorgsmedhjælpere.

Flertallet af medarbejderne har været ansat i tilbuddet i flere år, og har kendskab til borgerne i tilbuddet.

Af den fremsendte dokumentation fremgår det, at 10 medarbejder har taget en diplomuddannelse i autisme, 5 medarbejdere har taget
efteruddannelse i sanseintegration, 6 medarbejdere har deltage i introkursus omkring autisme/neruropædagogik, samt andre kurser. Derudover er
alle medarbejdere tilmeldt KRAP kursus, som løber fra 2022- 2025.

Medarbejderne oplyser, at der i gruppe 1 er en medarbejder på arbejde til 4 borgere. I gruppe 2 er der en medarbejder på arbejder til 6. I gruppe
tre er der to på arbejde til 5 og derudover en borger som har 1:1 støtte.

I dagcentret er der 4-5 medarbejdere på arbejde til 14 borgere, og derudover er der to borgere som har 1:1 normering.

Medarbejderne oplever, at de har den nødvendige tid til den enkelte borger og at der er et samarbejde mellem bo og dagtilbud ved sygdom og
lign.

Socialtilsynet vurdere, at tilbuddet fortsat har en for stor gruppe af medarbejdere som er uuddannede og vægter også at tilbuddet har fokus på
efteruddannelse af alle medarbejderne. Medarbejderne oplyser, at kompetenceudviklingen giver god mulighed for et fælles sprog og en fælles
retning i forhold til det pædagogiske arbejde.

Bedømmelsen af indikatoren er ændret fra 4  til 3 og bedømmes i middel grad opfyldt. Det lægges til grund for bedømmelsen, at det at den
fremsendte dokumentation, at en forholdsvis mindre andel af medarbejderne har relevant faglig bagrund, set i forhold til den godkendte
målgruppe.
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Det vægtes i bedømmelsen at tilbuddet på Tilbudsportalen har oplyst at personalegennemstrømningen i 2020 er opgivet til 5%. Leder oplyser, at
der er i 2021 er ophørt 3 medarbejdere. 

Medarbejderne oplever, at der ikke er en stor personalegennemstrømning.

Socialtilsynet vurderer, at gennemstrømningen er mindre end på sammenlignelige tilbud.

Bedømmelsen af indikatoren vurderes uændret på 5 og bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Det fremgår af Årsrapport på Tilbudsportalen at der har været et sygefravær i tilbuddet i 2020 på 27 dage pr medarbejdere. Af fremsendte fraværs
oversigt  for 2021 fremgår det at sygefraværet er faldet til gennemsnitlig 21dage pr medarbejder.

Medarbejderne og ledelsen oplyser, at der er flere langtidssygemeldte men oplever ikke så meget "løs" sygdom. Corona har haft betydning for
sygefraværet.

Socialtilsynet vurderer, at sygefraværet er højere end på sammenlignelige tilbud.

På den baggrund fastholdes bedømmelsen på 3 og vurderes i middel grad opfyldt.

Indikator 9.d

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk
pædagogisk indsats.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.d
Leder oplyser, at man i tilbuddet har en gruppe af 5 fastansatte vikarer, som kaldes ressourcerpersoner. De er ansat mellem 25 og 30 timer, og
arbejder hver 2. weekend og indgår i rulleplanen.

Derudover er der enkelte løse vikarer. Medarbejderne introduceres til arbejdet gennem følgevagter og et fastlagt introduktionsprogram.

Der afholdes personalemøder i ressourceteamet hver anden måned.

Socialtilsynet vurderer, at ikke fastansatte medarbejdere introduceres til den pædagogiske indsats, som gør dem i stand til at sikre en systematisk
indsats, ligesom det vægtes at der afholdes regelmæssige personalemøder.

På den baggrund bedømmes indikatoren til 4 og bedømmes i høj grad opfyldt.
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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 er velegnet til målgruppens behov. De vide rammer i botilbuddet er med til at understøtte
forskellige aktiviteter og behov hos borgerne. I bodelen er der hjemlig hygge og familiære rammer. Borgerne færdes frit i hele tilbuddet, 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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 de fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Borgerne har mulighed for privatliv i egne lejligheder og for samvær med øvrige borgere på fællesarealerne. I dagcentret er der mulighed for at
tilbyde mange forskellige aktiviteter, og for at skærme borgere, som har behov for det. Ved tilsynet observeredes, at der var borgere som havde
nøgler hvormed de kunne låse og åbne døre og vil ved næste tilsyn have fokus på, hvad det betyder for andre borgeres færden og tilgængelighed i
hele tilbuddet.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
De fysiske rammer i botilbuddet og dagcentret blev besigtiget.

Borgerne har deres egen lejlighed med eget bad og toilet og et lille tekøkken og oplyser, at de er meget glade for deres bolig. Der er ligeledes
tilknyttet en lille terrasse til alle lejligheder. Lejlighederne er i stueplan, hvilket imødekommer borgere, der er gangbesværet. I alle afdelinger er der
køkken-alrum.  Fællesfaciliteter med køkkener og stuer i afdelingerne er indrettet hyggeligt og hjemligt. I botilbuddets grupper ses forskellighed i
udsmykning i de enkelte grupper. 

Dagcenter har fysiske rum til forskellige aktiviteter og der tilbydes fx motion, kreative aktiviteter, computer, deltagelse i madlavning mm.

Botilbuddet kan i weekender benytte dagcentret efter behov.

Bedømmelsen er uændret på 5 og bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov. Det vægtes, at borgerne har mulighed for privatliv i deres
egne lejligheder og at der er mulighed for socialt samvær med de øvrige borgere, efter behov.

I dagcentret er der mulighed for mange aktiviteter og for at kunne mødes i mindre grupper, som tilbuddet efter coronasituationen, har valgt at
bibeholde, da det skaber større tryghed blandt borgerne. Her tilbydes aktiviteter, som  motion, kreative aktiviteter, computer, deltagelse i
madlavning mm. Medarbejderne oplyser, at borgere med autisme har fået det gamle musikrum, som er lydisoleret og imødekommer borgernes
behov for lydskærmning.  Ved tilsynet observeredes, at der var borgere som havde nøgler hvormed de kunne låse og åbne døre og vil ved næste
tilsyn have fokus på, hvad det betyder for andre borgeres færden og tilgængelighed i hele tilbuddet.

Bedømmelsen er uændret på 5 og bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet vægter, at borgernes lejligheder ses at være indrettet, så det afspejler borgernes ønsker og interesser. Fællesarealerne er hyggeligt
indrettet og giver muligheder for samvær med de øvrige borgere. Udendørs er der høns, der skal passes og der er flere steder fx. bålsted hvor
borgerne kan mødes. Alle steder observerer socialtilsynet en tryghed hos borgerne, som færdes hjemmevant.

Bedømmelsen er uændret på 5 og bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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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 til del 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 og nøgletal fra årsrapport for 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 set høj. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i
forhold til målgruppen. Tilbuddet budget er et rammebudget, som suppleres af tillægsbevillinger til borgere med særlige behov jf. oplysninger fra
leder. 

 

Socialtilsynet har den 22.3 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.

 

Leder oplyser, at vedligeholdelse af de fysiske rammer sker ud fra den opsparede kapital og en prioritering af de behov der er for vedligeholdelse
af de fysiske rammer. Det fremgår, at der er investeret i nye køkkener.

 

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 2021 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme år

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i samarbejde med driftskommune er i gang med ny budgetmodel, som i højere grad skal afspejle den
målgruppe og den evt. differentierede indsats der ydes i tilbuddet. Modellen har været undervejs nogle år og socialtilsynet vurderer der er behov
for større gennemskuelighed, for at såvel visiterende kommuner og tilsynet kan danne sig et indtryk af den reelle indsats og dermed udgift. 

Tilbuddet opkræver en servicepakke fra borgerne. Det fremgår ikke at opkrævning sker på baggrund af en individuel vurdering samt at der er en
tilsvarende udgiftspost. 

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.
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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 22.3. 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.

Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2021 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år. 

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

Borgeroversigt
Handleplan
Pædagogiske planer
Tilbudsportalen
Medarbejderoversigt
Opgørelse af sygefravær

Beskrivelse
Oplysningsskema og bilag dertil til Socialtilsynet
Oversigt over medarbejdere og borgere
Referat fra beboermøder og brugerrådsmøder dagtilbud og botilbud
APV handleplan
Arbejdet med udviklingspunkter
Brandsyn
Handleplaner og pædagogiske notater vedr. 2 borgere.
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Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Pårørende
Ledelse

Beskrivelse
Interview med to borgere i tilbuddet
Interview med 5 medarbejdere ansat i dagcenteret og dagtilbuddet - medarbejderne har været ansat i 4 år (2 medarbejdere) 5 år 11 år og 14 år.
Udannelsesmæssigt ergoterapeut, pædagoger, omsorgshjælper, sosu-assistent.
Svar på spørgeskemaundersøgelse fra 5 pårørende
Interview med leder af tilbuddet
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Observationskilder
Kilder
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