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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.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

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

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

Basisinformation

Tilbuddets navn Den selvejende institution Søholm

Hovedadresse Nellikevej 48
4060 Kirke Såby

Kontaktoplysninger Tlf.: 51525275
E-mail: kirsten@soeholm.com
Hjemmeside: http://www.soeholm.com

Tilbudsleder Kirsten Bondo

CVR-nr. 21085383

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Længerevarende botilbud, § 108

Pladser i alt 18

Målgrupper Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Jesper Stage Petersen
Susan Mia Christensen

Tilsynsbesøg 08-02-2021 10:00, Anmeldt, Den selvejende institution Søholm
19-01-2021 12:00, Anmeldt, Torsholm

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Den selvejende institution Søholm 7 Midlertidigt botilbud, § 107

7 Længerevarende botilbud, § 108

Enkeltmandsprojekt 1 Længerevarende botilbud, § 108

Torsholm 3 Midlertidigt botilbud, § 107

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation (Afdelinger)$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og
dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige
og private tilbud efter lov om social service.

Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejde målrettet med at sikre og opkvalificere det pædagogiske arbejde, herunder handleplansmål med
borgerne. Borgerne føler sig hørt og godt behandlet og er glade for de medarbejderne, der hjælper dem i det daglige.

Der er tale om et tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige
behov. Metodiske tilgange som KRAP og den Etiske Profil er velimplementerede i tilbuddet og medarbejderne kan redegøre for dem. Medarbejderne
oplever, at ledelsens tydelige fokus på faglighed resulterer i arbejdsglæde for medarbejderne samt trivsel og udvikling for borgerne.  

Tilbuddet har ansøgt om væsentlig ændring: 

Oprette 4 nye pladser med fleksibilitet mellem §107 og §108 i 4 nyopførte rækkehuse/lejligheder.
Lukke 3 §107 pladser og 1 §108 plads på afdeling Torsholm, Huginsvænget 2, 4060 Kirke Såby. 
Ændre 4 eksisterende §108-pladser på Nellikevej 48, 4060 Kirke Såby til 4 pladser med fleksibilitet mellem §§107 og 108.

 

Godkendelse (med vilkår om besigtigelse efter endt byggeproces).  

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin
godkendelse jf. lov om social service.

 

Søholm er fremadrettet godkendt til:

18 borgere efter lov om Social Service §§ 107 og 108. De 18 pladser kan fungere som flexpladser med fleksibilitet mellem SEL §§ 107 og 108.

Målgruppen er udviklingshæmmede - evt. med lettere psykiatriske eller adfærdsmæssige problemstillinger. Dette således, at målgruppen altid har
udviklingshæmning som hovedproblematik.

Adressen er Nellikevej 48, 4060 Kirke Såby.

 

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Spørgsmål på tværs af temaer med henblik på at indhente data til behandlingen af en ansøgning om væsentlig ændring.

$eg-print-section-heading-start$Særligt fokus i tilsynet$eg-print-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet
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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 Den selvejende institution Søholm i meget høj grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i
form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte borger.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder aktivt med eksterne aktører.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad prioriterer borgernes inklusion med det omgivende samfund.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til beskæftigelse / uddannelse /
samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har opmærksomhed på, at borgerne trives i deres aktivitetstilbud.

At tilbuddet støtter borgerne i deres aktivitetstilbud.

At tilbuddet prioriterer inklusion med det omgivende samfund.

At tilbuddet samarbejder med og inddrager andre aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af borgernes aktivitetstilbud.  

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  5

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud,
dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund af interview af ledelse og medarbejdere. Borgerne bliver indskrevet i
dagtilbuddet med det samme de kommer til Søholm. Søholm understøtter borgernes dagligdag igennem en struktur, hvori der også samarbejdes
med aktivitetsstedet. Der tages individuelle hensyn til borgerne, i forhold til hvilken støtte borgeren har brug for og hvilke krav der stilles.   

 

Tilbuddet inddrager borgerne i at sætte egne mål for deltagelse i beskæftigelse- / uddannelses- / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på
baggrund af interview med en borger, ledelse og medarbejdere. Medarbejderne taler med borgerne om, hvad deres ønsker er og hvor deres
ressourcer er. Der tales herefter om hvad der fremadrettet skal ske. I forhold til borgerne som er "ude af huset" i praktik, samarbejdes der med
arbejdspladsen de er på. 

 

Andet i forhold til indikator 1a:

Ledelsen udtaler, at alle borgerne er i beskæftigelse i Søholms aktivitetstilbud og det er aktivitetstilbuddet, der laver målene for beskæftigelsen. 
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Indikator 1.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Borgerne er i beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra teamleder og indsendt
materiale. Alle borgerne er tilknyttet Søholms aktivitetstilbud. Alle borgere er mødestabile på nær en enkelt, som gerne vil afsted, men som kan
være svær at motivere. En anden borger er udfordret af angst for i forhold til corona.  
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

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.

Socialtilsynet vurderer, at Den selvejende institution Søholm i meget høj grad har opmærksomhed på borgernes selvstændighed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgerne i deres relationer og sociale kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker,
behov og forudsætninger.

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

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet  arbejder systematisk med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og selvstændighed.

At tilbuddet tilbyder indsatser, der understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.

At tilbuddet prioriterer samskabelse med det omgivende samfund.

At tilbuddet understøtter borgernes kontakt til familie og netværk.

Det vægtes ikke i bedømmelsen, at enkelte borgere kun ses meget lidt med netværk og familie, når tilbuddet systematisk tilbyder støtte til kontakt.

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
Borgerne inddrages i at sætte egne mål for sociale relationer og selvstændighed. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra borgere,
medarbejdere og ledelse. Borgerne fortæller under rundvisningen, at de kender deres mål og de kan give eksempler på, at de arbejder med at
være selvstændige. De har alle ADL træning. Ligeledes kender de hinanden og har venner i tilbuddet. Medarbejderne beretter, at i forhold til
sociale kompetencer arbejdes der en del med relationer. Både mellem medarbejdere og borgere, men også borger til borger. Borgerne er med i
arbejdet vedrørende handleplansmålene.

Tilbuddet opstiller mål for borgernes sociale relationer og selvstændighed, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund af
udtalelser fra medarbejdere og ledelse, samt indsendt materiale. I indsendt materiale ses der indsatsmål, både i forhold til selvstændighed og
sociale kompetencer. Der er b.la. nævnt mål, som at kunne forvalte sin egen økonomi, støtte ved indkøb og det at kunne sige fra og til overfor
venner.

Andet i forhold til indikator 2a: 

Der arbejdes med sociale kompetencer, både med fokus på at udvikle disse kompetencer hos den enkelte borger og kompetencerne trænes og
udvikles i fællesskaber andre borgere og medarbejdere på stedet. Der foregår social træning, både i botilbuddet og i Aktivitetsstedet. Ledelsen
forklarer, at beboerne rummer alle følelser. Der er store følelser og nogle følelser hører til i fællesskabet og andre hører til i privatlivet og støtten til
at håndtere dette, kan ske i egen bolig. Det udtales, at det at have et liv på Søholm også handler om, at arbejde med sociale kompetencer. Omkring
det pædagogiske arbejde, beskriver ledelsen også, at stedet "pakker folk ud". Dvs. at man hjælper borgerne til stille- og roligt at udvikle sig socialt.
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Borgerne deltager i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra borgere og medarbejdere.
Borgerne beretter, at der er aktiviteter og arrangementer uden for Søholm, men det er ikke altid de har lyst til at deltage. Sjællandsfestival, Handi-
festival, kræmmermarkeder, bowling, weekend ture, Streets of horror i Knuthenborg, overnatning i telte og dyreskue nævnes som eksempler. 

Tilbuddet har en systematisk praksis for at understøtte den enkelte borgers deltagelse i nærmiljøet, med udgangspunkt i ønsker, behov og
forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af interview af borgere og medarbejdere. Medarbejderne fortæller, at de lytter til borgernes ønsker
om aktiviteter og udflugter og støtter borgerne i deres valg af aktiviteter. Hvert team har en bil og et fælles budget til turaktiviteter. I weekenden
kan man låne yderligere biler af aktivitetstilbuddet. Der holdes også arrangementer på Søholm hvor udefra kommende kan deltage, ex.
julemarked. Borgerne på Søholm er en del af lokalsamfundet og færdes i nærmiljøet efter ønske og mulighed, i forhold til funktionsniveau.
Beboerne har også mulighed til at gå til sport og fritidsaktiviteter i de lokale foreninger.

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
Borgerne har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra borgere og
medarbejdere. Borgerne oplever, at de selv bestemmer i hvilken omfang de ønsker og har kontakt til og samvær med deres familier og netværk i
dagligdagen.

Tilbuddet understøtter borgernes kontakt og samvær med familie og netværk med udgangspunkt i deres ønsker og behov. Dette bedømmes på
baggrund af at leder og medarbejder fortæller, at Søholm har en pårørende- og netværkspolitik. Den foreskriver at samværet tager udgangspunkt i
borgernes ønsker omkring samarbejdet. Der tilstræbes et åbent og godt samarbejde med de pårørende. Al kontakt til pårørende er jf. borgernes
samtykke. Størstedelen kan selv opretholde kontakt, andre ønsker støtte til dette. Mange transporterer sig selv.

Andet i forhold til indikator 2c: Enkelte borgere ses kun meget lidt med familie og netværk, men tilbydes støtte til kontakt omkring højtider. 
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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 Den selvejende institution Søholm i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til borgernes ønsker og behov.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Tilbuddet understøtter i meget høj grad borgernes selv- og medbestemmelse.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.

At tilbuddet prioriterer borgernes muligheder for at kommunikere ønsker og behov.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet tilpasset målgruppens og den
enkelte borgers forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af en samtale med en borger, som gav udtryk for, at han bliver lyttet til og
respekteret. Ved tidligere tilsyn har andre borgere ligeledes udtalt, at de føler sig hørt og set. Borgerne føler sig godt tilpas og syntes at de bestemte
meget selv. Både ledelse og medarbejdere fortæller om konkret praksis, der eksemplificerer at der lyttes til borgerne og at deres valg bliver
respekteret i det omfang det er ladsiggørligt. Ex. respekteres det hvis en borger vil spise i sin egen lejlighed og ikke i fælleshuset. Tilbuddet
anvender den Etiske Profil som et redskab, der kontinuerligt sikrer, at medarbejderne reflekterer fagligt med inddragelse af borgernes perspektiv
og dermed sikrer, at der kan handles ud fra en bevidsthed om borgernes oplevelse, behov og perspektiv. Den Etiske Profil sikrer ligeledes, at der er
faglig bredde i refleksionerne omkring aftaler med borgerne i forhold til at evaluere aftaler og eventuelt lave bedre aftaler. Ledelsen beretter, at der
er fokus på at lytte til borgerens sårbarhed og hjælpe borgeren til at tænke mere selvstændigt.  

Endvidere er der lagt vægt på, at medarbejderne beretter, at beboerne har 1 til 1 tid og faste aftaler på deres hjemmedage. En af medarbejdernes
opgaver på hjemmedage er at forstå det reelle ønske hos en beboer, hvad ligger der bag og hvordan kan det indfries.
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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 i tilbuddet inddrages i beslutninger vedrørende sig selv. Dette bedømmes på baggrund af interview med en borger der fortæller, at han
selv bestemmer mange ting. De bestemmer om de vil være hjemme eller ude og hvor de vil spise. Medarbejderne beretter, at borgerne inddrages i
mange beslutninger, de bliver spurgt om de vil gå på arbejde og de inddrages i handleplaner med mere. 

Borgerne inddrages systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af, at der afholdes beboermøde
hver 6. uge hvor borgerne kan komme med ønsker eller forslag som Brugerrådet bærer videre til ledelsen. Brugerrådet har eksempelvis ønsket en
trampolin og hængekøjer, hvilket de har fået. I forhold til enkeltmandsprojektet er det lidt sværere med selvbestemmelse, da det er en balance
mellem omsorg og selvbestemmelse. Et eksempel kunne være, at borgeren selv vælger tøj, men ikke har forståelse for vejr og temperatur, der
kræves guidning og motivation for, at borgeren vælger noget, der er passende til årstiden.

 

 

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
Tilbuddet understøtter i meget høj grad borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte borgers og målgruppens trivsel.

At tilbuddet har en praksis, der understøtter og prioriterer borgernes adgang til sundhedsydelser.

At tilbuddet prioriterer indsatser, der modsvarer borgernes behov i forbindelse med udvikling og opretholdelse af deres fysiske og mentale
sundhed.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne i tilbuddet trives. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra borgere, ledelse og medarbejdere. Det observeres, at borgeren er
tydelig glad for at bo i tilbuddet og viser stolt rundt og svarer aktivt på socialtilsynets spørgsmål. Medarbejderne udtaler jf. interview, at de kan se
borgere der trives, og er glade for at bo der. Der fortælles blandt andet en historie om en pårørende, der oplever at borger begynder at bruge sit
sprog mere, når borger er på besøg hjemme. Pårørende tager udviklingen som udtryk for trivsel og melder det tilbage til tilbuddet. Ledelsen
fortæller, at der konsekvent arbejdes med trivsel hos beboerne. Journalsystemet bruges til at dokumentere trivsel; f.eks. registreres en borgers
humør kombineret med stemmehøring. På den baggrund laves statistik, så der kan identificeres perioder med stemmehøring og eventuelle
udløsende årsager. Et lignende eksempel gives i forhold til fysisk sundhed og trivsel hos en anden borger. Her bruges også systematiske
registreringer og statistik. Da målgruppen er borgere med kognitive udfordringer, er der også ind imellem borgere, der har nedgang i trivsel.  

Tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for målgruppen, den samlede gruppe
af borgere og for den enkelte borger i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af belæggene nævnt ovenfor samt beskrivelserne af tilbuddets
arbejde med borgernes ejerskab til de fælles regler i huset og den fælles kultur i omgangen med hinanden (se 3.c). 

Andet i forhold til indikator 5a: Det er tydeligt i interview med medarbejder, at medarbejderne trives qua blandt andet tilbuddets fokus på
fagligheden. Personaletrivsel og høj faglighed opfatter socialtilsynet som en faktorer, der understøtter trivsel hos borgerne.
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Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra ledelse og medarbejdere. Der samarbejdes
med tandlæger, det lokale lægehus og Søholm samarbejder endvidere med en række psykologer. Der er endvidere fast samarbejde med en
neuropsykolog. Endvidere er der samarbejde med distriktspsykiatrien og misbrugscentre, hvor der skønnes behov. Søholm har udarbejdet
medicininstruks, som er kendte af alle medarbejdere. Medicinudlevering registreres i separat modul under den enkelte beboer i ”Planner 4 you".

 

Tilbuddet har mulighed for at ledsage borgerne til nødvendige sundhedstilbud. Ledelsen fortæller, at der er mulighed for ledsagelse til alle
nødvendige og forebyggende besøg hos sundhedsydelser.  

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddet har en praksis, der afspejler viden og forståelse for fremme af borgernes fysiske og mentale sundhed. Dette bedømmes på baggrund af
interview med ledelsen. Der arbejdes individuelt med borgernes sundhed og tilbuddet har ansat en sygeplejerske som er med til at varetage
borgernes sundhed. Medarbejderne fortæller borgerne, at de skal bevæge sig og laver små mål om bevægelse. Tilbuddet har etableret et
motionsrum, som borgerne kan benytte og borgerne motiveres til at bruge motionsrummet. Ledelsen beretter, at borgerne har været med til at
vælge, at en temadag skulle omhandle sundhed. På temadagen var der mulighed for at høre om kost, motion, sukkersyge med mere.     

Tilbuddet opstiller mål for borgernes fysiske og mentale sundhed, dokumenterer og følger op herpå. Tilbuddet dokumenterer i deres
journaliseringssystem, hvor der findes sundhedspunkter på hver beboer. Medarbejderne giver eksempler på, at der registreres systematisk på
udvalgte problemstillinger hos bestemte borgere i forhold til at få viden om den fysiske og mentale sundhed (eksemplerne er beskrevet i andre
indikatorer), der kan bidrage til at afdække sammenhænge eller udløsende faktorer, så tilbuddet kan målrette sin indsats i forhold til særligt
uigennemskuelige problematikker.      

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger magtanvendelser i meget høj grad.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser.

At tilbuddet sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser.

At tilbuddet har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser.

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats medfører, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Dette bedømmes på baggrund af at både ledelse og
medarbejdere udtaler, at tilbuddet ikke har magtanvendelser, hvilket korresponderer med, at der ikke været magtanvendelser indberettet siden
sidste tilsyn. Der laves strategier til håndtering af borgerne, hvis det skulle være aktuelt. Endvidere er medarbejderne ikke konfliktoptrappende og
lader borgeren være, hvis der er optakt til konflikt. Lederen beretter, at ved udadreagerende borgere laves der en beredskabsplan og eventuelt en
handleplan.

Tilbuddet har opdateret viden og færdigheder, der understøtter at magtanvendelser undgås. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra
medarbejderne, der beretter, at nye medarbejdere informeres vedrørende den pædagogiske praksis omhandlende magtanvendelser. 
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Indikator 6.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har en praksis for registrering og dokumentering af magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. Dette bedømmes på baggrund af
udtalelser fra leder og medarbejdere. Tilbuddet har magtanvendelsesinstrukser, som en del af stedets beredskabsplan. Socialtilsynet har også
kunne konstatere, at stedet har tjek på indberetningsprocedurer ved magtanvendelse.

Tilbuddet har en praksis for, hvordan der tages ved lære af magtanvendelser med henblik på forebyggelse. Dette bedømmes på baggrund af
udtalelser fra leder og medarbejder. De fortæller, at situationen tages op til fælles læring i de enkelte teams og evt. fælles personalemøder. Der kan
tilbydes supervision og der tilbydes altid psykologhjælp til medarbejderen.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger vold og overgreb i meget høj grad.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb.

At tilbuddet sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb.

At tilbuddet har en systematisk praksis for at registrere og dokumentere vold og overgreb.

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra leder og medarbejdere.
Medarbejderne berettede ved tidligere tilsyn, at der normalt ikke konstateres overgreb beboerne imellem, men at tilbuddet nedskriver konkrete
handlemuligheder, hvis det skulle være nødvendigt i forhold til en beboers adfærd. Tilbuddet arbejder individuelt med den enkelte borger og de
faglige metoder der benyttes på Søholm er med til at med til at forebygge vold og overgreb.

Tilbuddet har en systematisk praksis, der sikrer forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund
af ledes udtalelser. Medarbejderne er opmærksomme på de enkelte beboers relationer til hinanden og arbejder i det daglige forebyggende i
forhold til at forhindre uro og konflikter beboerne imellem. Kontaktperson og medarbejdere arbejder med relationen til den enkelte beboer og har
derigennem et indgående kendskab til hvad den enkelte beboer er optaget af og hvordan beboeren trives. Opståede episoder og konflikter drøftes
på teammøder for læring og evt. igangsættelse af en handlingsplan.
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Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

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

Socialtilsynet vurderer, at Den selvejende institution Søholm i meget høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i meget høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i meget høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse i meget høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet har i meget høj grad en kompetent ledelse.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet.

At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring.

At tilbuddet  prioriterer vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer

At tilbuddet delvist prioriterer ekstern supervision for medarbejdere og ledelse.

At tilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring.

At tilbuddets bestyrelse er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Ledelsen har relevant uddannelse og erfaring. Dette bedømmes på baggrund af af tidligere indsendte dokumentation og oplysninger vedrørende
ledelsesteamets relevante uddannelser og erfaringer. Lederen har en relevant uddannelse (pædagoguddannelsen, diplom i ledelse fra 2010)  og en
bred viden om målgruppen (livslang erfaring fra det specialiserede socialområde både som pædagog og leder) samt om tilbuddets faglige tilgange
og metoder og fremtræder engageret i forhold til tilbuddets drift og praksis. Derudover er der 2 teamledere, der har ansvar for hver deres teams.
Teamlederne har relevante uddannelser og erfaring med målgruppen. En teamleder er kognitiv psykoterapeut og er i gang med en
diplomuddannelse, mens den anden er socialpædagog, psykoterapeut og har en 1-årig efteruddannelse i narrativ ledelse. Begge teamledere har  I
følge interview med medarbejderne er ledelsen over 3 år lykkedes med at re-organisere tilbuddet metodisk til et højt fagligt niveau med høj trivsel
blandt medarbejdere og borgere. Medarbejderne udtaler, at de mener at ledelsesteamet har gode kompetencer til at lede tilbuddet. De er lyttende
og nemme at få kontakt med.    

Ledelsen opdateres løbende med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af interview med ledelsen. Alle i ledelsesteamet er i
gang med (eller har for nylig afsluttet) en uddannelse som er relevant i forhold til ledelsesopgaven. Endvidere fortæller de, at de "spiller hinanden
stærke" , supplerer hinanden og støtter hinanden i ledelsesfunktionen (f.eks. på ledermøder hver 14. dag). Ledelsen modtager herudover
supervision i studiegrupper på uddannelser, men ikke ekstern supervision.    

Ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af
indsendt dokumentation og observationer. Tilbuddet ledes relevant og kompetent både i forhold til det faglige, strategiske og økonomiske.  
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet har delvist ekstern supervision for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af interview af medarbejdere og ledelse.
Medarbejderne fortæller, at de modtager supervision i teams, når der er en konkret problemstilling, der kalder på supervision. Medarbejder
fortæller om konkrete emner på supervisionen, som altid er med ekstern supervisor. Af tidligere rapport fremgår det, at der er delte meninger i
medarbejdergruppen om de ønsker en mere struktureret supervisionsplan eller om det fungerer godt med supervision, når det vurderes relevant.
Ledelsen udtaler, at der tildeles supervision ved behov og emnerne vurderes på faglig relevans.  Ledelsen modtager ikke ekstern supervision, men
har hver især netværk og uddannelser, hvor de kan sparre med kollegaer.  

Tilbuddet har en fast praksis for faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af, at der afholdes
teammøde hver 14. dag. Teamlederne har møde med lederen hver 14. dag og leder har løbende møder med bestyrelsen.

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Tilbuddet har en kompetent bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af, at bestyrelsen består af repræsentanter med faglige relevante
uddannelser i forhold til tilbuddets opgaver. 

 

Tilbuddet har en aktiv bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund, at bestyrelsen er en aktiv medspiller i forhold til tilbuddets organisering og
strategier for driften af tilbuddet. Leder udtaler, at bestyrelsen holdes opdateret og informeret om den daglige drift.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets daglige drift varetages i meget høj grad kompetent.

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At ledelsen sikrer den enkelte borgers kontakt og adgang til professionelle.

At ledelsen sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

At ledelsen prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og begrænset personalegennemstrømning og sygefravær.

Det vægtes ikke i bedømmelsen, at andelen af uddannede pædagoger er nede omkring 60-65 procent.  
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Ledelsen sikrer at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres behov. Dette bedømmes på baggrund af
tidligere tilsyn, hvor en borger fortæller, at han godt kan lide personalet og de hjælper ham når han har brug for det. Medarbejderne udtaler, at de
har en god normering, hvor der er tid til at være sammen med borgerne og være sammen med dem når de har brug for det. Desuden ses på tværs
af tilsyn god trivsel og udvikling hos borgerne såvel som hos personalet.  

Ledelsen sikrer, at borgerne mødes af personale med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af interview med medarbejdere og
ledelse. Medarbejderne beretter, at der er høj faglighed i huset og at dette medvirker til trivsel. Medarbejder giver flere detaljerede eksempler på
systematisk og målrettet pædagogisk arbejde understøttet af relevante redskaber. Eksemplerne illustrerer, at borgerne mødes med stor faglig
kompetence og indføling. 4 principper karakteriserer den faglige tilgang: selvbestemmelse, sårbarhed, værdighed og integritet (understøttet af Den
etiske model). Medarbejderne har delvist formelle kompetencer i forhold til borgernes behov. Tilbuddets medarbejder har blandede baggrunde (6
medhjælpere per 8 formelt uddannede pædagoger - medhjælperne har typisk lang erfaring i forhold til målgruppen og/eller andre baggrunde, de
kan trække med ind i arbejdet). Alle medarbejdere har mulighed for at søge viden, komme på kurser, hvis der er noget der skal opdateres eller de
skal erhverve ny viden.  

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen.

Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret en høj personalegennemstrømning.

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at personalegennemstrømningen medfører en lav risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på
baggrund af, at medarbejder udtaler, at der ikke har været stor udskiftning i personalet (en opsigelse og en afskedigelse med baggrund i
nedskæringer). Medarbejder oplyser, at det er normalt lavt niveau for tilbuddet. 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets sygefravær er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste årsrapport på
Tilbudsportalen.

Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret et højt sygefravær.

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at sygefraværet medfører en lav risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på baggrund af
udtalelser fra medarbejdere og ledelse. Medarbejder fortæller, at det aktuelle sygefravær ikke opleves kritisk eller forstyrrende.   
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold
til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg
hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på,
hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et
vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på
borgernes retssikkerhed.

Socialtilsynet vurderer, at Den selvejende institution Søholms medarbejdere i høj grad har relevante faglige, relationelle og personlige
kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i meget høj grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger og retssikkerhed.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet delvist har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov.

At metoder og tilgange afspejles i praksis.

At medarbejderne har relevante relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og borgernes individuelle behov og
forudsætninger.

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Tilbuddets medarbejdere har delvist relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden. Dette bedømmes på baggrund af, tilsendt materiale. Ifølge
medarbejderoversigt er der 6 medhjælpere per 8 uddannede pædagoger. Medhjælperne har års erfaring fra arbejdet med målgruppen og ledelsen
udtaler, at de ofte oplever, at vikarer, der har været i tilbuddet længe søger ind som medhjælper i fast stilling. Der er også en 1 sygeplejerske og
andre stillingsbetegnelser i forhold til vedligehold og køkken. Medarbejderne udtaler, at der er fokus på fagligheden og muligheden i at supplere
hinanden og vidensdele. De er gode til at udnytte den enkelte medarbejders kompetence.

Tilbuddets medarbejdere kan redegøre for anvendelse af tilgange og metoder i praksis. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra ledelse og
medarbejdere. Medarbejderne beretter, at der er størst fokus på KRAP og den Etiske metode. Dette bekræfter ledelsen i seneste årsrapport. Der
gives detaljerede eksempler på systematiks pædagogisk arbejde inden for denne metodiske ramme, der også inddrager resultatdokumentationen
med henblik på at udvikle viden om borgernes trivsel og velbefindende. Der er en KRAP og Etik ambassadør i alle teams, som har ansvar for at der
arbejdes med etiske dilemmaer på ex. teammøder. Det er ikke alle medarbejdere, der har den samme niveau af forståelse for metoderne, men alle
har fået den samme grundviden og der er fortsat fokus på at fundamentere metoderne i den daglige praksis i det kommende år (i følge ledelsen,
medarbejdere og årsrapporten). 

Tilbuddet har delvist en kompetenceudviklingsplan, der sikrer, at tilbuddet opdateres med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på
baggrund af ledelses udtalelser. Leder fortæller, at der er en ikke-nedskrevet kompetenceudviklingsplan i forhold til at der fortsat skal udvikles på
tilgangen KRAP og implementering af refleksionsværktøjet Den Etiske Metode. Dette bekræftes på tværs af tilsynskilder. Medarbejdere skal fortsat
på kursus og der er mulighed for at få en konsulent til at fortælle mere. Leder oplyser i sit høringssvar, at kompetenceplanerne vil være færdige
ultimo juni 2021.  
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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
Det er afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af tilsynets tidligere
observationer af medarbejdere og ledelses samspil med borgerne, der er foretaget i forbindelse med rundvisning i tilbuddet. Der ses også en
anerkendende tilgang fra medarbejder til borger ved henvendelser og spørgsmål. Endelig er der flere eksempler på systematisk og metodisk
stringent praksis i interview med medarbejder, hvilket peger på, at medarbejderne udfolder relevante faglige kompetencer i mødet med borgerne.
Især den Etiske Model synes grundigt implementeret, idet den interviewede medarbejder redegjorde for, hvordan den understøttede den faglige
refleksion i hele tilbuddet. Både KRAP og den etiske model modsvarer målgruppens behov og forebygger forråelse ved at fastholde en sund
værdibase.  
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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 Den selvejende institution Søholms fysiske rammer i meget høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og er
velegnede til målgruppen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes trivsel og tryghed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad tilgodeser borgernes behov for både fællesskab og privatliv.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets værelser / lejligheder, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte, hjemlige og velegnede til
målgruppen.

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

 

Det vægtes i bedømmelsen:

At de fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning.

At tilbuddet sikrer og respekterer borgernes selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af egne værelser / lejligheder.

At de fysiske rammer og faciliteter fremstår velholdte og hjemlige.

Det vægtes ikke i bedømmelsen, at den fysiske ramme på Huginsvænget har nogle udfordringer, idet tilbuddet er i gang med opførelsen af mere
egnede lejligheder, der skal erstatte den fysiske ramme på Huginsvænget og samtidig placerer borgerne på tilbuddets primære matrikel, hvor der
er flere tilbud om samvær, flere faciliteter og væsentlig større udendørsarealer. Forventet indflytning december 2021.  

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Borgerne trives i meget høj grad i de fysiske rammer. Dette bedømmes på baggrund af rundvisning og fortælling om, hvordan de fysiske rammer
anvendes og giver mening for borgerne. 

Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af udtalelse fra en borger og fra tidligere års interview af
borgere. Borgerne fortæller, at de er glade og tilfredse med de fysiske rammer. 

Borgerne anvender de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af borgernes udtalelser i tidligere tilsyn. En borger nævner
f.eks. at de bruger mange af faciliteterne i tilbuddet og nævner bla. fitness rum, de grønne områder med mere.   
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.b
De fysiske rammer er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af observationer og udtalelser fra ledelsen. Ledelsen udtaler, at der
er gode fysiske rammer - især på Søholm, hvor boligerne ses at være individuelt indrettet og under hensynet til aktuelle borgeres
funktionsnedsættelser.

Huset på Huginsvænget er ikke optimalt indrettet og geografisk placeret. I enkeltmandsprojektet er indretningsmulighederne for personalet ikke
tilstrækkelige i forhold til kontor og "vagtværelse", samt at personalet deler badeværelse med borgeren. Men der opføres aktuelt nye lejligheder til
erstatning af rammen på Huginsvænget. De nye lejligheder får en bedre indretning, bedre placering og boligforhold, der i højere grad giver
mulighed for oplevelsen af privatliv og "egen bolig". Leder oplyser i sit høringssvar, at borgerne på Huginsvænget vil blive flyttet til de nye
lejligheder ved årsskiftet 2021/2022. 

Faciliteterne er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af observation og borgernes udtalelser og gennemgang ved ledelse, der
fortæller om traditioner og brugen af de forskellige faciliteter.  

Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af interview af borgere, medarbejdere og ledelse. Alle fortæller,
at det tilbuddet ligger dejligt, ude på landet med god plads og mulighed for at komme til butikker/by.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Borgerne inddrages i indretning af eget værelse / lejlighed. Dette bedømmes på baggrund af interview af borgere og observationer. Socialtilsynet
har ved rundvisning på stedet kunnet konstatere, at lejlighederne er hyggeligt og hjemligt indrettet ud fra borgernes individuelle smag og behov.
Borgerne har også forklaret, at de selv indretter og at de godt kan få lov til at ændre i indretningen og få hjælp til dette, hvis de ønsker det.

Borgerne inddrages i udformning og indretning af fællesarealer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af udtalelser fra ledelse og borgere.
Ledelsen beretter, at borgerne inddrages i det omfang det er relevant og hvor det har betydning for dem.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet, da vi ikke har konstateret væsentlige kritiske forhold.

 

Vurderingsbaggrund 
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af revisionspåtegning på årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

Begrundelse
Socialtilsynet har lagt følgende forhold til grund for vurderingen:

Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
Tilbuddets økonomi kan give mulighed for den fornødne kvalitet til tilbuddets målgruppe i forhold til prisen.
Der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

 

Vurderingsbaggrund 
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af revisionspåtegning på årsregnskab.

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.

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
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har mulighed for at levere den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets
målgruppe.

 

Vurderingsbaggrund 
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.
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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
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

 

Vurderingsbaggrund 
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.

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

Tidligere tilsynsrapport
Kompetence og anciennitetsoversigt
Godkendelsesbrev
Medarbejderoversigt
Opgørelse af sygefravær
Ansøgning om ændring
Tilbuddets vedtægter
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$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse

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

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere

Beskrivelse
Tilfældig observationer under besøg
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