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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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http://www.socialstyrelsen.dk/


Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Den selvejende institution Line Marie

Hovedadresse Stationsvej 4B
3550 Slangerup

Kontaktoplysninger Tlf.: 47330039
E-mail: lej@mariehjem.dk
Hjemmeside: http://www.mariehjem.dk/line

Tilbudsleder Lene Jacobsen

CVR-nr. 27918921

Virksomhedstype Privat

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

Pladser i alt 10

Målgrupper Hjerneskade, erhvervet

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Tanja Olsen
Trine Balling Majewicz

Tilsynsbesøg 30-11-2021 14:00, Anmeldt, Den selvejende institution Line Marie

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger

Den selvejende institution Line Marie Hjerneskade, erhvervet 10 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Socialtilsynet har afholdt anmeldt tilsyn den 25. november 2021, hvor leder er interviewet via Teams, og 4 medarbejdere er interviewet på det
fysiske besøg den 30. november 2021. Borgerperspektivet er inddraget via interviewes på det fysiske besøg, hvor 7 ønskede at tale med
Socialtilsynet. Socialtilsynet har inddraget borgernes pårørende og visiterende kommuner via spøgeskemaer. Derudover er der indhentet
dokumentation, som tilsammen ligger til grund for socialtilsynets vurderinger og bedømmelser.

Ved nærværende tilsyn er temaet organisation og ledelse, kompetencer samt samt økonomi behandlet. Alle øvrige temaer og vurderinger fra 2019
og 2020 er ved nærværende tilsyn ikke behandlet og videreføres.

Det er Socialtilsynets samlede konklusion, at Line Marie fortsat lever op til kvalitetsmodellens 7 temaer jf. Lov om Socialt Tilsyn og sikrer kvalitet til
borgerne.

Line Marie er et privat non-profit botilbud efter almenboliglovens § 105 med 10 ét-værelses lejligheder, hvor der ydes personlig støtte jf.
servicelovens § 85. Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade, som er færdigbehandlet på sygehus. Line Marie er organiseret under Fonden
Mariehjemmene.

 

Socialtilsynet vurderer at borgerne trives, på baggrund af de udtryk og den stemning, der var i tilbuddet ved tilsynet og fordi borgerne giver udtryk
for at trives. Ud fra observation ved tilsynet vurderes det, at samspillet med borgere sker med en anerkendende og motiverende tilgang, og hvor der
er en rolig og kærlig tone, både fra medarbejderne og borgerne i mellem.

Det vurderes at borgerne mødes af kompetente medarbejdere med tværfaglige baggrunde indenfor pædagogik og sundhed, der understøtter trivsel
og udvikling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skaber positive resultater ved anvendelse af relevante faglige tilgange og metoder, hvilket
adspurgte visiterende kommuner ligeledes giver udtryk for.

Socialtilsynet konkludere, at tilbuddets nye leder er kompetent til at sikre tilbuddets daglige drift, og at der forsat er fokus på strategi og prioritering
af kompetenceudvikling. Leder har mange årserfaring i tilbuddet, og har et indgående kendskab til borgere og har derved yde relevant faglig
sparring til medarbejdere.

Socialtilsynet vurdere, at der i tilbuddet på nuværende tidspunkt er en naturlig udskiftning af personale, hvilket vurderes til gavn for borgernes
udvikling. Det er socialtilsynet samlet konklusion, at personalegennemstrømning og sygefraværet blandt medarbejderne ikke har direkte indvirkning
på borgeres trivsel, og leder i samarbejde med bestyrelsen, at har fokus på stabilisering af dette.

 

Endeligt konkluderes, at de fysiske rammer fortsat skaber trivsel og muligheder for udvikling i det fællesskab, som de fysiske rammer giver
mulighed for, samt placeringen af tilbuddet giver mulighed for at indgå i lokalmiljø. Dog konkludere socialtilsynet at borgeres boliger forsat er meget
små, hvilket giver udfordringer ift. borgernes øget behov for hjælpemidler. Dette giver både pårørende samt visiterende kommuner ligeledes udtryk
for. Leder samt bestyrelse er beviste om disse udfordringer, og der pågår en drøftelse af en løsning på dette i fremtiden. 

 

Socialtilsynet konkludere, at, tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige, at de økonomiske forhold giver mulighed for en bæredygtig drift og
at den faglige kvalitet vurderes tilfredsstillende. Dog konkludere socialtilsynet, at der en mindre tilfredsstillende sammenhæng mellem pris og
kvalitet i tilbuddet, hvilket der pågår en dialog med tilbuddet om.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Team 5, 6 og økonomi
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema
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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.

Tilbuddet har i efteråret 2021 haft udskiftning i ledelsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nye leder har kompetencer til at sikre en kompetent
drift at tilbuddet. Leder har mange års erfaring i tilbuddet som souschef. Leder har fokus på udviklingen af tilbuddet i samarbejde med
medarbejdere og bestyrelsen. Der samarbejdes forsat med en aktiv og kompetent bestyrelse om driften og den strategisk udvikling. Leder
modtager sparrig fra formanden i bestyrelsen. Medarbejderne modtager ikke kontinuerligt eksterne supervision på nuværende tidspunkt, men
socialtilsynet vurdere at leder har fokus på dette fremadrettet.  

Både pårørende og borgerne visiterende kommuner udtrykker tilfredshed med tilbuddets ledelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nuværende sygefravær og personalegennemstrømningen ikke giver anledning til bekymringer, og vurderer, at
leder sikre, at borgerne mødes af kendte medarbejder med relevante kompetencer

Gennemsnitlig bedømmelse 4,4

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 ny leder på tilbuddet er kompetent, men mange års erfaring fra souschef stilling. Leder vil fremadrettet blandt andet
fokusere på kompetenceudvikling i medarbejder gruppen og på, om der er skal laves nye eller ændret tiltag, for at optimere driften af tilbuddet,
samt for at tilføre nye kompetencer, til gavn for borgeres udvikling.

Medarbejderne beskriver leder som værende åben, inddragende og tydeligt, og giver positive udtryk for det ledelsesskifte der har været.
Pårørende giver udtryk for, at der er et fint samarbejde og at leder er kompetent og ansvarligt for tilbuddets drift.

Borgerne giver udtryk for, at de ved hvem der nu er leder af tilbuddet, at de kender leder gennem mange år, og at de er glade og trygge ved skift af
leder.

Som en del af Fonden Mariehjemmene, er lederen en del af et ledernetværk og tilbydes der fælleskurser og faglig udvikling samt supervision.
Leder samarbejder med en kompetent bestyrelse for tilbuddet, for at sikre drift og strategisk udvikling og her er borgere og medarbejdere også
inddraget. 

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at nuværende leder har været konstitueret i en periode. Leder kommer fra en souschefstilling på tilbuddet
gennem en lang årrække, og er pr. 1. november 2021 fastansat som leder af tilbuddet.

Leder er uddannet ergoterapeut, og oplyser ved tilsynet, at opstarte på en leder uddannelsen i januar 2021. Leder har et indgående kendskab til
organisatoren og tilbuddet, samt til borgerne. Leder har ligeledes samme neuropædagogiske uddannelse som medarbejderne på tilbuddet.

Leder oplyser, at der skal ansættes en ny souschef, der skal biddrage til den daglige drift, og skal understøtte leder med adm. opgaver samt
medarbejdernes mødeplaner.

 

Medarbejderne fortæller omkring ledelsesskrifte som være lidt kaotisk, men giver udtryk for, at de bakker nu leder op, og forsøger at hjælpe. Om
ledelsesstilen beskriver medarbejderne den som inddragende, åben og tydelig. Medarbejderne giver udtryk for, at leder er kompetent, og at leder
kender borgerne indgående, der giver leder mulighed for, at yde relevant faglig sparring. Medarbejderne giver ligeledes udtryk for, at de oplever at
der nu er flere borger relateret opgaver, som bliver lagt ud til medarbejdere, hvilke de ser som en positiv udvikling, og at dette er yderst relevant.

 

På baggrund af overstående fastholdes bedømmelsen af indikatoren til opfyldt i meget høj grad.
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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
Der i bedømmelsen lagt vægt på, at leder oplyser, at medarbejderne får ekstern supervision når der er brug for det. Leder har på nuværende
tidspunkt ikke besluttet, om det fremadrettet skal være fastlagt eller ad hoc supervision. Dette vil leder tage stilling til, når der kommer flere nye
medarbejdere. Det er ved tidligere tilsyn beskrevet, at medarbejderne modtog kontinuerligt eksterne supervision ca. hver 6. uge.

Medarbejderne oplyser, at i den tid de har været på tilbuddet (ca. 2 år) ikke modtaget eksterne supervision. Medarbejderne beskriver de har været
på en teamdag, og at en ny yderligt er planlagt. Her skal de bl.a. at drøftet samarbejde og gruppe dynamik, samt drøfte borger sager med eksterne
rådgiver. Medarbejderne giver udtryk for, at dette er og har været meget gavnrigt, og at de håber på mere af dette fremadrettet. Derudover
samarbejder tilbuddet med VISO om konkrete borgere.

Leder er med i et ledernetværk i handicaprådet med de andre forstander i lignende botilbud og modtager supervision fra eksterne supervisor. Der
kan tilkøbes mere supervision hvis leder vurdere der er behov for dette. Der ud over er leder i tæt kontakt med formanden for bestyrelsen, der
bistår med sparing. 

 

På baggrund af overstående sænkes scoren fra 5-4, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt, men begrundelse i, at medarbejderne på
nuværende tidspunkt ikke modtager eksterne supervision.

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Der er i bedømmelsen lagt vær på, at der ikke er sket ændringer i bestyrelsen siden 2019. Bestyrelsen er fortsat af 5 medlemmer, tilbuddets leder
samt en medarbejder og en borger repræsentant.

Det fremgår af fremsendte materiale, at bestyrelsen kontinuerligt afholder møder, for der løbende drøftes økonomi, status på Line Marie 2, den
daglige drift og hvor der ses punkter med nyt fra medarbejder og borgerrepræsentanter. Der har været planlagt strategiseminar, men grundet
udskiftning i ledelsen, er dette udsat.

Leder oplyser at der er et tæt samarbejder med bestyrelsen og at formanden bakker leder op, i den nye rolle, og ved at yde sparing. 

Pårørende giver i deres svar i spørgerskemaerne udtryk for, at de ikke har kendskab til bestyrelsen og at de får informationerne fra tilbuddets
leder.

 

Det vægtes, at borger fortæller, at være beboerrepræsentant i bestyrelsen og beretter på møderne om nye tiltag med støtte fra medarbejderne.
Laver aftaler med de øvrige borgere, om de har emner til møderne. Medarbejderne fortæller, at de ligeledes har en repræsentant og fortæller om
emner som fx etablering af nye tavle skal drøftes.

 

På baggerund af overstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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 fortsat, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, og at borgere har tilstrækkelig kontakt til medarbejder med
relevante kompetencer. Tilbuddets sygefravær og personalegennemstrømning har været påvirket at opsigelser og langtidssygemeldinger samt
corona relateret sygdom, men socialtilsynet vurdere at tilbuddet leder har fokus på, at sikre en stabil indsats for borgere, og at de derved ikke er
påvirker af dette.

Pårørende vurdere at borgerne får tilstrækkeligt kontakt til medarbejder med relevante kompetencer, og at der ydes hjælpe og støtte i en kærlige
og god tone fra medarbejderne.

Borgene udtrykker, at medarbejderne har tid til at tale med dem, og ledelsen støtter ved behov.
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der ud fra fremsendte medarbejderoverblik, kan ses relevante kompetencer set ift. tilbuddets målgruppe.
Der er i tilbuddet ansat 2 pædagoger og 3 med sundhedsfaglige uddannelse. Der ud over er leder uddannet ergoterapeut. Leder oplyser ved
tilsynet, at det ved rekruttering at nye medarbejder vil være ønskeligt, at der blev ansat kompetencer i form af en ergoterapeut. 

Det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen, at der er 7 medarbejder der tilsammen leverer 23,55 borgerrettet timer pr. uge pr. borger.
Derudover fremgår det at leder har 18,5 borgerrettet timer pr. uge. Endeligt fremgår der 17 øvrige funktioner, som består af kok,
køkkenassistenter, servicemedarbejder samt timelønnede medarbejder. Af de øvrige funktioner, at er det kun de timelønnede medarbejder der
levere borgerrettet timer.

Medarbejdende giver udtryk for at de vurderer, at borgerne generelt har tilstrækkelig kontakt til medarbejder med relevante kompetencer, men
giver samtidig udtryk for, at der kan være borgere med kombinationer af hjerneskader, der gør det udfordrende ift. tilstrækkelig viden om dette.
Medarbejderne oplyser, at når man f.eks. er ny i huset, så får man en godt introduktion til de enkelte borgere, og at de mere erfarne medarbejdere
gode til at give sparring og råd, hvis man oplever udfordringer ift. til tilgang til borgerne.  

Borgere giver overfor socialtilsynet udtryk for, at de er glade og trygge ved medarbejderne, samt at de er gode til at støtte og hjælpe dem, med det
de har brug for. Særligt nævner borgerne medarbejderes hyggeligt og sjove omgangstone, og at de er med til at skabe en god stemning i huset.

 

Leder oplyser at hvert team har en dag om ugen, hvor der er mulighed for at ledsage borger til f.eks. indkøb, læge eller lign.

 

 

På baggrund af overstående fastholdes bedømmelsen af indikatoren fortsat opfyldt i meget høj grad.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Af oplysninger fra Tilbudsportalen fremgår det at der i 2020 har været en personalegennemstrømning på 11,6%. Leder oplyser ved nærværende
tilsyn, at tal for 2021 frem til november, er på lige omkring 20 %. Til dette oplyser leder, at der har været og forsat vil være, en naturligt udskiftning
i medarbejdergruppen, dels fordi medarbejdere har været der i mange år og søger nye udfordringer, og dels fordi medarbejdere går på pension.
Da det er en lille medarbejder gruppe, giver dette meget høje tal.

Det fremgår af fremsendte medarbejderoverblik, at der siden sidste tilsyn er fratrådt en medarbejder og tidligere leder. Derudover er der fratrådt
en timelønnede, en flexjob og en servicemedarbejder. Der ses to ny medarbejdere tiltrådt i et vikariat med udløb juni 2022.

Medarbejderne giver udtryk for, at de ikke oplever at borgeres hverdag og trivsel er påvirket af personalegennemstrømning, da medarbejderne har
meget fokus på, at borgerne bliver mødt med genkendeligt personale. Borgerne bekræfter dette over for Socialtilsynet. Leder oplyser, at det er en
yderst fleksible medarbejdergruppe, der er gode til at ændre på vagter, for at få det til at gå op.

 

På baggrund af overstående sænkes scoren og bedømmelse af indikatoren opfyldt i middel høj grad. Det begrundes i, at tilbuddet på nuværende
tidspunkt har en øget gennemstrømning, men det vurderes at dette har forklarlige årsdag, og leder forventer at dette vil stabilisere sig.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen, at der i 2020 var 46,9 sygefraværsdage i gennemsnit pr. medarbejdere. Leder oplyser at der i
perioden 1/1 - 30/10 2021 har været 28,5 sygefraværsdage i gennemsnit pr. medarbejder men borgerrettet timer. 

Leder oplyser, at tilbuddet i 2021 i perioder har været udfordret ift. sygefravær. Dette skyldes bl.a. langtidssygemeldinger og corona relateret
sygdom. Leder oplyser, at borgerne i mindre omfang er påvirket af dette, da medarbejdergruppen er fleksible og ofte selv kan dække vagterne ind,
eller at leder selv dækker ledige vagter. Derud over benytter tilbuddet deres eget vikarteam. Dette bekræfter medarbejderne ved interviewet.

 

På baggrund af overstående bedømmes indikator fortsat opfyldt i  høj grad.
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Vurdering af tema
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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 tilbuddets medarbejdere er kompetente med sundheds- og socialfaglig uddannelse, erfaring med målgruppen og
efteruddannelse i bl.a. neuropædagogik arbejde. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, og de forskellige faggrupper bidrager med hver
deres faglige viden. Leder har fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling og der drøftes forsat hvilke relevante velfærdsteknologiske løsninger der
kan benyttes, af hensyn til at øge borgernes selvstændighed. Socialtilsynet vurderer til der i samspillet med borgere, er en kærlig og respektful
tilgang. Det vurderes at borgerne er glade for medarbejderne og den hjælp og støtte de får.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at medarbejderne har relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder, og at de
efteruddannes neuropædagogisk og i forhold til arbejdet med dokumentation samt andre relevante emner. Der pågår forsat en proces omkring
velfærdsteknologiske løsninger. Medarbejderne arbejder tværfagligt og har uddannelsesmæssig baggrund som ergoterapeut, social- og
sundhedsassistenter/hjælper og pædagoger.

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Det vægter, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med både pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer, og der i tilbuddet er en
forholdsvis høj anciennitet blandt medarbejderne og leder.

Tillige vægter, at tilbuddet har fremsendt oversigt over kompetenceudvikling for 2020-2022 . Heraf fremgår, at der i 2020 har været afholdt
neuropædagogisk konference for medarbejderne.

I 2021 har der været afholdt temadage og undervisning i bl.a.  "Hver for sig er vi gode, sammen er vi bedst", "Samarbejde nu og fremadrettet",
VISO – rådgivende sagsforløb, Medicinhåndtering på det sociale område, "Dokumentation der dur" – Genopfriskning af notater og delmål,
kvalitetssikring, Magtanvendelse – lovgivning samt neuropædagogisk supervision – "Den sårbare hjerne i en forandringstid – Eksekutive
funktioner".

Det fremgår at leder har deltaget i 3 dages forstander seminar der bl.a har indeholdt ”Meningsskabende værdiledelse”, ”Vi havde en fest på
arbejdet, men så kom Preben”. Derudover har leder deltaget i webinar om: "Journalføring grundet ny journalføringsbekendtgørelse" samt "En
fortælling om forråelse – de fem ledelsesmæssige skridt tilbage til fagligheden".

Der fremgå af planen for 2022, at medarbejderne vil modtage yderligere medicinkurser, neuropædagogisk sagssupervision, første hjælp og
brandkurser, samt der der er planlagt at to medarbejdere skal opstarte en neuropædagogisk videreuddannelse. Endeligt fremgår det, at leder
opstarter 2 diplommoduler i "personlige lederskaber og forandring" og "ledelse af medarbejdere og fagligudvikling".

 

Medarbejderne oplyser, at der i kompetencer i huset vedr. diabetes, og at der ville kunne gives undervisning til alle medarbejder i dette, hvilker
socialtilsynet vurdere vil være relevant for leder, at benytte sig af, ift. der er  medarbejdere uden en sundhedsfaglig baggrund, som vil kunne få
glæde af dette, i deres støtte og hjælp til borgere.

På baggrund af overstående fastholdes bedømmelsen af  indikatoren til opfyldt i meget høj grad.
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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 vægter, at det fremgår af svar i spørgeskema fra pårørende, at det opleves, at medarbejderne har en god og kærligt tilgang til borgerne og at
de pårørende har en god kontakt til medarbejderne, i samarbejder omkring borgerne.

Medarbejderne giver udtryk for, at der kan være en "vi plejer" kultur omkring borgerne, men giver samtidig udtryk for, at det vil de arbejder med
fremadrettet, og være mere beviste om, at have borgerne egen ønsker i fokus, og udvikle metoder, at i højere grad ville kunne understøtte, at
borgeres for andre valgmuligheder, end det de plejer at bliver præsenteret for. 

Borger fortæller, at kunne lide alle medarbejderne. Tillige vægter, at der observeres samspil under eftermiddagskaffen, hvor der er en respektfuld
tilgang fra medarbejderne. Det foregår anerkendende, stille og roligt og det er tydeligt at alle kender hinanden. Endvidere indgår, at det observeres
under personalemøde, at der tales respektfuldt og anerkendende om borgerne. 

På baggrund af overstående fastholdes bedømmelsen af indikatoren til opfyldt i meget høj grad.
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Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

Overordnet konklusion 
Det udførte tilsyn viser, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige, at de økonomiske forhold giver mulighed for en bæredygtig drift og
at den faglige kvalitet vurderes tilfredsstillende. Det udførte tilsyn viser dog herudover, at der en mindre tilfredsstillende sammenhæng mellem
pris og kvalitet i tilbuddet.

Delkonklusion – opmærksomhedspunkt – afvigelse mellem takst og leverede ydelser
Der er en mindre tilfredsstillende sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddet pris i forhold til målgruppen. Vurderingen tager
udgangspunkt i, at revisor i revisionsprotokollen for 2020 har givet udtryk for at huslejen overstiger markedslejen. Socialtilsynet forventer, at dette
vil blive bragt i orden i forbindelse med budget 2022.

Vurderingsgrundlag
Vurderingen af tilbuddets økonomi omfatter en gennemgang af tilbuddets (1) budget for 2021, der sammenholdes til budget 2020, (2) budget for
2020, der sammenholdes til nøgletal, regnskab og revisionsprotokol for 2020, samt (3) oplysninger på Tilbudsportalen og oplysninger modtaget i
forbindelse med det løbende økonomiske tilsyn.

Ved godkendelse af budgettet lægges vægt på om:
*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.
*Budgettet indeholder uvedkommende omkostninger
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler

I den samlede vurdering af tilbuddets økonomi lægges vægt på det revisionspåtegnede regnskab og revisionsprotokollen i forhold til om:
*Tilbuddet er bæredygtigt og om økonomien er gennemsigtig
*Der er sammenhæng mellem budgettet og de modtagne oplysninger i regnskab, revisionsprotokollat, nøgletal og Tilbudsportalen.

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at det fremgår af revisionsprotokollatet, at revisor både har
foretaget økonomisk og forvaltningsrevision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 

Socialtilsynet har lagt revisionspåtegningen til grund ved gennemgang af tilbuddets regnskab. Det bemærkes, at revisor ikke har anført forbehold
eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet. 

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af årsregnskab for 2020, at tilbuddets soliditetsgrad er 48,2 %, hvilket vurderes rimeligt set i
forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Soliditetsgraden er vurderet konkret i balancen, og henset at tilbuddet på den ene side skal være
modstandsdygtig imod eventuelle tab, og på den anden side skal drives økonomisk forsvarlig, så formålet med den offentlige finansiering
opfyldes.

 

Tilbuddet havde ultimo 2020 et positivt kapitalberedskab, hvilket indikerer at tilbuddet er i stand til at betale sine gældsforpligtelser efterhånden
som de forfalder

Økonomi 2
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Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 17.12.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:

Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven.

Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

 

Den faglige kvalitet vurderes højt. Det fremgår af revisors rapportering for 2020, at udgiften til husleje i tilbuddet overstiger markedslejen –
Socialtilsynet vurderer på baggrund heraf, at sammenhængen mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris ikke er tilstrækkelig. Socialtilsynet
forventer, at dette er bragt i orden i forbindelse med indsendelse af budget 2022, som endnu ikke er sagsbehandlet af Socialtilsynet.
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Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at revisor både har foretaget økonomisk og
forvaltningsrevision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

Socialtilsynet har lagt revisionspåtegningen til grund ved gennemgang af tilbuddets regnskab. Det bemærkes, at revisor ikke har anført forbehold
eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet.

Det er på baggrund heraf Socialtilsynets opfattelse, at der er tilstrækkelig gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

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

Godkendelsesbrev
Borgeroversigt
Høringssvar
Tilbudsportalen
Budget
Medarbejderoversigt
Bestyrelsesoversigt
Tidligere tilsynsrapport
Opgørelse af sygefravær
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Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Borgere
Medarbejdere
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Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
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