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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om 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 tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos 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 hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de
var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den
samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn.
Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets
samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert
tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene.
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 et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af,
om tilbuddet har den fornøden kvalitet. 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 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.

Temaer

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metoder og resultater

- Sundhed og Trivsel

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra
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.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre
relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Socialtilsynet har været på anmeldt driftsorienteret tilsyn den 18. februar 2020 på Den selvejende institution Line Marie og
vurderer, at tilbuddet skaber trivsel og udvikling i samspil med 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.

Borgerperspektivet er inddraget gennem brug af spørgeskemaer, som 9 ud af 10 borgere har udfyldt samt dialog med en
borger, observation af eftermiddags kaffepause i fællesrummet, samt dialog med ledelse og medarbejdere. Dette, samt
fremsendt dokumentation, har dannet grundlag for denne rapport.

Tilsynet er gennemført med særligt fokus på opfølgning i forhold til udviklingspunkter fra seneste tilsyn, hvorfor der vil være
fokus på Kvalitetsmodellens temaer Uddannelse og beskæftigelse, Målgruppe, metode og resultater, Sundhed og trivsel samt,
Organisation og ledelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skaber kvalitet i indsatsen for borgerne i henhold til kvalitetsmodellens temaer. Ligeledes
vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet i nogen grad har arbejdet med udviklingspunkter for tilbuddet, opstillet ved tilsynet i 2019, og
forsat er i en god udviklende proces med dette.

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. 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. Socialtilsynet konkluderer, at dette afspejles i mindre grad i
dokumentationen og, at der fortsat er behov for at videreføre udviklingspunkt, som blev opstillet ved tilsyn i april 2019,
vedrørende målarbejdet og den dokumentationspraksis der understøtter dette. 

Socialtilsynet vurderer stadig, at tilbuddet ledes struktureret med fokus på strategi og prioritering af kompetenceudvikling.
Tilbuddet har udviklet en ny takstmodel, som trådte i kraft 1. juli 2019. Dette for at skabe en tydeligere og differentieret
sammenhæng mellem den faglige ydelse og prisen på Boenheden Line Marie. Formålet med den nye takstmodel er at skabe
individuelle priser, der i højere grad afspejler de varierede støttebehov og indsatser for den enkelte beboer. Alle borgere er
revisiterede og socialtilsynet vurderer, ny takstmodel tilfalder borgerne positivt.

Ud fra observation ved tilsynet vurderes det, at samspillet med borgere sker med en anerkendende og motiverende tilgang,
hvor borgerne i langt overvejende grad er inddraget i beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet er i
proces med at implementere IBG skærm og kan være nysgerrig på borgernes potentiale, og de muligheder fokus på
velfærdsteknologi samt visualisering kan byde på, for fortsat at skabe udvikling og øget selvstændighed. Ligeledes kan tilbuddet
have fokus på at løse faglige udfordringer med tilgange og metoder, der er udviklingsorienterede for borgerne, med henblik på
at øge borgernes selv- og medbestemmelse.

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.

 

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Bedømmelse af tema

Kriterium 1

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 tilbuddet understøtter, at borgerne udnytter deres potentiale i forhold til beskæftigelse. Dette sker
fortsat overvejende ud fra mindre konkrete opsatte mål, men tilbuddet har fokus på den enkelte borgers forudsætninger og
ressourcer i forhold til deres daglige beskæftigelse samt fokus på borgernes trivsel.

Borgerne er stadig beskæftiget i forskellige tilbud med varierende antal timer og antal dage om ugen, efter ønske og formåen
og, de udtrykker tilfredshed med den støtte de får fra medarbejderne i tilbuddet, hvor indsatsen eksempelvis består i at
komme op og afsted, samt få en god start på dagen.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer fortsat, det er et udviklingspunkt, at opsætte mål som understøtter beskæftigelse for alle borgere.

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgerne får støtte til at udnytte deres potentiale i forhold til beskæftigelse.

Socialtilsynet vurderer, at der i mindre grad opsættes konkrete mål for borgernes beskæftigelse.

Tilbuddet er undersøgende for, om borgerne trives med deres beskæftigelse og, samarbejder med dagtilbud, beskæftigelse og
borger, hvor det er relevant. Borgerne i tilbuddet er meget tilfredse med at være i beskæftigelse og svarer i spørgeskema, at
de får støtte fra medarbejderne til at passe deres beskæftigelse. 
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Indikator 1.a

Indikator 1.b

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Det vægtes at leder i notatsark ved indeværende samt tidligere tilsyn oplyser til socisltilsynet, at der kun opstilles mål for
borgernes beskæftigelse såfremt der sker ændringer eller, såfremt borgeren ønsker ændringer ift. nuværende arbejde. 

Leder oplyser, at der bliver lavet opfølgning med borgernes beskæftigelse, hvor der tales om borgernes trivsel. Ligeledes
oplyses det af leder i notatarket 2020, at der på nogle af borgernes beskæftigelse holdes MUS med borgerne, hvor personalet
fra Line Marie også kan deltage. Her drøftes f.eks. hvilke aktiviteter borgeren  ønsker der skal være.

Det fremgår af spørgeskema, ved nærværende samt ved tidligere tilsyn, at 8 ud af 9 borgere svarer, at de får hjælp til at
komme på arbejde eller dagtilbud. Det handler primært om hjælp til at komme op og afsted om morgenen samt, en god start
på dagen.

Det oplyses at tilbuddet har et godt samarbejde med borgernes arbejdssteder og følger jævnligt op

I 2019 beskriver leder, at det er et krav for at bo her, at man er i en form for beskæftigelse. Beskæftigelse er ude eller i huset fx
én mands tilbud, klub eller beskyttet beskæftigelse. Ligeledes oplyses det i 2019 at tilbuddet fremadrettet, sammen med
borgeren, vil tage kontakt til borgerens arbejdssted ifb. med at handleplanen for det nye år udarbejdes, for at understøtte at
det stadig er det rette tilbud.

Socialtilsynet opstillede udviklingspunkt ved sidste tilsyn om at opsætte mål der understøtter beskæftigelse for alle borgere,
hvilket socialtilsynet fastholder.

På baggrund af ovenstående bibeholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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
Det vægtes, at det fremgår af fremsendte borgeroverblik, at alle borgere er tilknyttet beskæftigelse i forskelligt omfang.
Medarbejderne oplyser at det er en del af borgerens trivsel at være på arbejde, og det giver dem en følelse af normalitet, at
der er brug for dem. Det oplyses, at det er en del af tilbuddets koncept at borgerne er ude af huset, så de har kontakt og
relationer til andre end personalet på tilbuddet.

Leder oplyser at der samarbejdes med borgernes beskæftigelse og der pågår en løbende dialog omkring borgernes ressourcer
og udfordringer.

Indikatoren bedømmes forsat opfyldt i meget høj grad.
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Bedømmelse af tema

Kriterium 3

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre
borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets
målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte
metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling
og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats
opnår en forventet og positiv effekt.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med en tydelig målgruppe, mennesker med erhvervet hjerneskade, og et klart
formål med indsatsen, som handler om at borgerne lever det liv de ønsker eller så tæt på som muligt. Der tilbydes støtte til
udvikling og vedligeholdelse af kompetencer og funktionsniveau og borgerne oplever at udvikle sig.
Tilbuddet arbejder stadig med relevante faglige tilgange og metoder som understøtter rehabiliteringen, herunder en
anerkendende tilgang og neuropædagogisk viden, som understøtter borgernes trivsel og udvikling. Socialtilsynet vurderer, at
tilbuddet igennem arbejdet med mål for borgerne skaber resultater. Der anvendes fx håndteringsplaner og opfølgning i
overlap, på teammøder og ved casesupervision for at sikre en ensartet tilgang.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet fortsat er i proces med at sikre en kvalificeret dokumentationspraksis med systematisk
opfølgning og evaluering for at styrke det lærende perspektiv i arbejdet med dokumentation af mål og delmål.
Alle borgere i tilbuddet er i 2019 blevet revisiteret til differentierede takster og der foreligger visitationsgrundlag for indsatsen.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skaber positive resultater for borgerne, hvilket borgerne selv giver udtryk for. 

Endelig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet fortsat har et relevant samarbejde med eksterne aktører. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vil ved kommende tilsyn følge op på tilbuddets arbejde med at udvikle en systematisk og reflekteret
dokumentationspraksis for at styrke det lærende perspektiv i arbejdet med dokumentation af mål og delmål.

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive
resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har en tydelig målgruppebeskrivelse og anvender relevante faglige tilgange og
metoder, hvor der tages udgangspunkt i neuropædagogikken, anerkendende tilgang og neuropædagogisk refleksion. Der
arbejdes stadig med bl.a. håndteringsplaner og struktureret tilgange, som giver en ensartet indsats. Tilbuddet reflekterer
fortsat indsatsen ved overlap, møder og supervision og skriver opfølgende notater i dokumentationssystemet, men
socialtilsynet vurderer, at en del refleksion forsat foregår i en mundtlig kultur.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forsat bør styrke dokumentationspraksis med tydeligere beskrevet metode valg og faglige
refleksioner samt, hvordan borgerne er inddraget i opsætning og evaluering af mål. Ligeledes vurderer socialtilsynet, at
tilbuddet forsat kan styrke det lærende perspektiv i arbejdet med dokumentation af mål og delmål, ved at faglige refleksioner
fremgår i evaluering af borgernes mål og det videre arbejde med mål og delmål.  
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skaber positive resultater for borgerne, hvilket fremgår i dialogen med medarbejder samt,
borgerne i spørgeskema ligeledes giver udtryk for. 
Tilbuddet samarbejder forsat med relevante eksterne samarbejdspartnere og særligt arbejdsstederne.
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Indikator 3.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Det vægter, at jf. Tilbudsportalen arbejder tilbuddet med voksne med erhvervet hjerneskade. Der arbejdes med faglig
målsætning om at borgerne lever det liv de ønsker eller så tæt på som muligt. Der ydes støtte til udvikling og vedligeholdelse af
kompetencer, funktionsniveau, motivation, netværk m.m.  Jf. fremsendt liste over borgere i tilbuddet fremgår, at alle hører ind
under målgruppen, voksne med erhvervet hjerneskade. Af fremsende borgeroverblik fremgår det at borgerne aktuelt er i
alderen 50 -73 år. Der er ikke flyttet nye borgere ind siden sidste tilsyn. 

Det vægtes, at det fremgår jf. tilbudsportalen, at der arbejdes med metoder som, netværksarbejde, læringsstile, social
færdighedstræning, mulighedsorientering, ADL, kommunikation og Neuro pædagogisk refleksion. Der arbejdes med faglige
tilgange som rehabilitering, ressource orientering, neuropædagogik, narrativ, anerkendende, strukturpædagogisk og social
læringstilgang.

Medarbejderne giver udtryk for at de har fokus på at drøfte, hvad forskellen på metoder og faglige tilgange er.

Medarbejderne oplyser at de oplever at borgerne er blevet markant ældre, skal have mere støtte og, at borgerne mister
kognitive færdigheder samt, der er variationer i, hvor stor indsigt borgerne har i egen situationer. Medarbejderne oplyser at de
har fokus på arbejdet med at tilpasse borgernes hverdag, så de har den fornødende energi til at kunne rummer opgaverne.

Medarbejderne oplyser, at de tilstræber at gøre tingene så ens som muligt, hvilket opnås ved nedskrevne håndteringsplaner og
planlægning af opgaver ift. borgerne. Det giver en systematik og større frihed og plads til at kunne gøre noget andet og, det kan
borgerne godt rumme. Medarbejderne giver udtryk for at borgerne kender medarbejderne godt og ved, at der er forskel på
medarbejderne. Medarbejderne udtrykker, at det giver en god dynamik i mødet med borgerne, at der er forskelligheder.

Desuden oplyses det at to medarbejdere har været på uddannelse i neuropædagogik og, at alle taler anerkendende fx når de
drøfter handleplaner på møder.

Indikatoren bedømmes fortsat i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 3.b

Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og
forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Det vægtes at der i fremsendte indsats planer for borgere er opsat overordnet mål uden delmål, som er mindre konkret
beskrevet og målbare.

Ligeledes fremgår det ikke, hvordan borgerne er inddraget i målopsættelsen eller evalueringen af sidste års mål, dog er det
notet på en af borger giver samtykke til at kontaktpersoner skriver og borger læser gennem og der bliver tilføjet eller ændret
hvis nødvendigt.

Der er lagt vægt på, at eksempler på borgernes indstats planer fremstår uden faglige refleksioner samt beskrivelse af, hvilke
metoder der anvendes og hvorfor. Det fremgår ikke, hvilke overvejser der gøres ift. det videre arbejde med mål.

Det ses i fremsendte materiale, at borgernes ressourcer og udviklingsmuligheder er beskrevet inden for forskellige områder,
og det oplyses, at det er ud fra disse udviklingsmuligheder, at det udvælges, hvilke mål borgerne har. Medarbejderne oplyser,
at borgerne er med til at udvælge disse mål og at indsats planen ikke er aktiv før borgerne har godkendt dem. 
Medarbejderne oplyser endvidere, at de forsøger at inddrage borgerne i hele processen og, at de fleste forstår formålet med
indsats planer. Ligeledes oplyser medarbejderne at de ofte oplever udfordringer i relation til, at borgerne kan have svært ved
at erkende egne udfordringer.

Det vægtes at ved indkig i dokumentation på tilsynsdagen ses opsat delmål og det oplyses, at der er sat dato for evaluering på
mål og delmål. Det ses at målene er af overordnet karakter samt, at der ikke ses evalueringer eller faglige refleksioner.

Medarbejderne oplyser at borgernes mål og delmål drøftes på teammøder. Socialtilsynet gør tilbuddet opmærksom på, at
praksis med at skrive om borgerne i referater bør ændres. Oplysninger om borgere bør noteres direkte på borgernes sag .

Medarbejderne giver udtryk for, at dokumentation skal give mening og læring, så man kan forholde sig til f.eks. hvad virker og
hvad virker ikke og hvad gjorde vi og hvorfor. Ligeledes giver de udtryk for, at der er vigtigt at få den tavse viden beskrevet og i
tale sat. Desuden er der daglige drøftelser ved overlap oplyser medarbejderne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet benytter et fint og etisk sprogbrug i dokumentationen omkring borgerne og, at der i
dialogen med medarbejderne høres faglige refleksioner, men at fagligheden afspejler sig i mindre grad i dokumentationen.

Ved sidste tilsyn oplyste tilbuddet at "De er i proces med udvikling, om at notere det rigtige sted under delmål og ikke blot i dagbog.
Næste kursus er i maj, hvor der følges op på dette." Medarbejder giver ved nærværende tilsyn udtryk for, at de mest skriver i
dagbogsnotater og ikke på borgernes mål.  Leder tilkendegiver, at tilbuddet er ikke der, hvor de gerne vil være ift.
dokumentation samt evalueringer på mål. 

I opfølgningen på udviklingspunktet fra 2019 "At tilbuddet kan styrke det lærende perspektiv i arbejdet med dokumentation af
mål og delmål" oplyser leder i notatarket, at Alle beboere udarbejder sammen med teamet årets indsatsplan. Udviklingspunktet
var det samme i 2018, hvor til leder oplyste: "at dette har vi sat fokus på. Vi har indlagt det i personalemøde tiden – del evaluering
af mål, og inddrager her det lærende perspektiv."

På baggrund af overstående ændres score fra 4 til 3 og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad, da socialtilsynet vurderer,
at tilbuddet med fordel kan sikre systematisk opfølgning med udgangspunkt i konkrete, klare mål, til løbende brug for egen
læring og forbedring af indsatsen. 
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Indikator 3.c

Indikator 3.d

Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Leder oplyser ved indeværende samt ved tidligere tilsyn at, revisitation i forbindelse med overgang til profiltakster, betyder at
alle beboere har en bestilling. Medarbejder og leder fortæller, at alle borgere er i forbindelse med nye takster, blevet
beskrevet i VUM og placering med henblik på revisitation.

Det vægter, at tilbuddet oplyser at de forsat arbejder for at borgerne løbende kan få handleplansmøder og bestilling, men leder
oplyser at nogle kommuner har meget lange svar tider. Det oplyses, at tilbuddet forsat sender borgernes indsatsplan og delmål
til handlekommune til orientering. Såfremt de ikke har hørt fra kommunen inden for 3 uger anses indsatsplan og delmål for de
kommende år som en bestilling.

Det vægtes at der i fremsendte indsatsplaner ikke fremgår bestillinger fra handlekommuner. Tilbuddet oplyser, at de oplever,
at der ofte er for mange mål for borgerne og at nogle borger giver udtryk for, om de ikke bare kan få lov at være.

Endelig er der lagt vægt på, at borgerne udtrykker, at de er meget tilfredse med at bo i tilbuddet og giver eksempler i
spørgeskemasvar på, at være blevet bedre til at klare sig selv mm, mens de har boet i tilbuddet. 

På baggrund af overstående fastholdes score og indikatoren bedømmes forsat opfyldt i høj grad.

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Det vægter, at leder nævner fx meget tæt kontakt med arbejdsstederne, og der sættes mål når det er relevant for at der skal
ske forandringer og findes andet tilbud. Tilbuddet tænker i alternativer og har god sparring med arbejdsgivere. Ved tidligere
tilsyn beskrev leder, at de samarbejder med dagtilbud, arbejdsgivere, sundhedspersonale med specialkompetence,
ergoterapeuter, talepædagoger, misbrugskonsulent, psykiater m.v.

Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i meget høj grad.



12

Bedømmelse af tema

Kriterium 4

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 og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. 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 forsat, at tilbuddet understøtter borgernes trivsel og sundhed bl.a. ved at inddrage borgerne i
beslutninger i dagligdagen og ved at støtte deres med- og selvbestemmelse. Det sker i dialogen med borgerne i hverdagen, på
beboermøder. Borgerne giver overfor socialtilsynet udtryk for at trives. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan arbejde med at
øge borgernes selvstændighed og selvbestemmelse, ved i højere grad at tilpasse støtten ved måltider mere individuelt. 

Tilbuddet har fået IBG skærm, hvor borgerne kan opsøge oplysninger i relation til deres hverdag og er i proces med at udvikle
indhold og anvendelse. 

Der er fortsat fokus på borgernes sundhed ved helbredstjek og adgang til sundhedsfaglige ydelser. Socialtilsynet vurderer, at
tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed ved at samarbejde med specialister i sundhedsvæsnet og ved at
have fokus på sund kost og fysiske aktiviteter, ud fra borgernes ønsker for forandring.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet  har en etisk og anderkendende tilgang til borgerne og, at tilbuddet forebygger
magtanvendelser og overgreb, og løbende bliver opdateret på emnet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,88

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan arbejde med at øge borgernes selvstændighed og selvbestemmelse, ved i højere grad
at tilpasse støtten ved måltider mere individuelt. 

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forsat støtter borgernes selv- og medbestemmelse og indflydelse på eget liv og i hverdagen
i tilbuddet. Det sker i dialogen med borgerne i hverdagen, på beboermøder og med valgt beboerrepræsentant i tilbuddets
bestyrelse. Borgerne svarer positivt i forhold til at blive hørt, og at få den støtte de har brug for. Socialtilsynet vurderer gennem
konkrete eksempler, at borgerne har selv- og medbestemmelse i eget liv og dagligdagen. Socaltilsynet vurderer, at ny IBG
skærm giver borgerne informationen om hverdagen i tilbuddet og borgerne giver udtryk for tilfredshed med muligheden. 

Socialtilsynet vurderer  samtidig, at tilbuddet kan arbejde med at øge borgernes selvstændighed og selvbestemmelse, ved at
de selv får muligheden for at øse sin egen mad op eller f.eks. selv skære deres frugt mm. ud, ved i højere grad at tilpasse
støtten ved måltider mere individuelt. 

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har en etisk og anderkendende tilgang til borgerne, men at tilbuddet bør være
opmærksomme på det etiske sprogbrug i deres omtale af borgerne.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Det vægtes at borgerne i spørgeskemaet giver udtryk for at blive hørt, respekteret og anderkendt. F.eks. beskriver borgere:

Vi snakker til hinanden som venner og ind imellem kan der jo ryge nogle bandeord med ud.
Vi taler om tingene, hvis jeg ikke synes der bliver snakket ordentligt
Medarbejderne lytter til mig og hjælper mig med problemerne. Svære opgaver klarer jeg sammen med personalet

Det vægtes at medarbejderne giver eksempler på, hvordan de understøtter borgernes ønsker f.eks. til at komme på bodega og
få en øl. 

Medarbejder giver udtryk for at de er anderkendende og respektfulde omkring borgerne, og at tænker borgerne ikke føler sig
afvist, men fortæller også, "at det kan være vi ikke får det af vide".

Borgerne giver i spørgeskemaet samlet set udtryk for at oplever at der er tid til dem. F.eks. beskriver borgere:

Jeg synes nogle gange der bliver sagt ja, ja og vendt ryggen til, hvor der ikke bliver givet tid.
Medarbejderne er flinke til at hjælpe mig. Jeg får at vide hvornår der er tid til at hjælpe mig. Man kan altid spørge. Det er
godt.
Jeg er jo ikke verdens centrum, så det ville være underligt at jeg altid skulle have en at tale med, med meget udvikling
kommer også via arbejde og hobbies.
Hvis man spørger om de har tid, så finder vi tid.

Socialtilsynet observerer at medarbejderne har en anderkendende tilgang til borgerne i fællesrummet under
eftermiddagskaffen, men bemærker at tilbuddet kan reflektere et mindre etisk sprogbrug, hvor der i dialogen med
medarbejdere og leder f.eks. bruges beskrivelser om borgerne som "hans savler jo helt vildt" og "han kan ikke finde ud af dit og
dat".

Indikatoren bedømmes forsat opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 4.b

Kriterium 5

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Det vægtes at borgerne under besøget fortæller socialtilsynet, at de har mulighed for at være med til at lave mad på deres
hjemmedage hvis de har lyst. En anden borger giver udtryk for at være glade for at skulle på arbejder og har ikke lyst til at have
hjemmedag.

Der er lagt vægt på, at tilbuddet har fået en IBG skærm, hvor borgerne kan læse informationer om, hvilke medarbejdere der
kommer på arbejde og menu mm. Det har været et ønske fra borgerne, at kunne se fx hvem der møder på arbejde. Leder
oplyser til socialtilsynet at tilbuddet siden starten af december 2019 haft en elektronisk informations tavle (IBG). Tilbuddet er i
proces med at udvide informationerne på tavlen samtidig med at de øver med den enkelte beboer i at bruge tavlen. Ligeledes
arbejde der med at borgerne får informationerne på f.eks. Ipads eller mobiltelefon, så de har adgang til informationer når de
selv ønsker at søge dem. Borger viser på tilsynsdagen tilsynskonsulenterne, hvordan skærmen anvendes og giver udtryk for
stor tilfredshed. 

Medarbejderne oplyser at der er ansat en kok til at lave alt maden og at medarbejderne holder møder med borgerne hvor de
kan komme med foreslag til menuen, hvilket også bekræftes af borgerne under besøget. Medarbejder oplyser at der arbejdes
på at få lavet en mappe med billeder til at understøtte borgeres muligheder for valg af mad. Borgerne fortæller at de har valgt
at ville have fisk en dag om ugen og to dage med vegetar mad. En borger fortæller at kokken ind i mellem kommer og spørger
om der er noget de ønsker der skal købes ind til køkkenet. Borgerne giver ved besøget udtryk for at man også kan komme med
ønsker til menuen når man har fødselsdag.

Medarbejder oplyser, at der holdes debatmøder i grupper af 5 borgere med en medarbejder, hvor der drøftes forskellige
emner f.eks. hvilke ture der ønskes eller, hvordan jul/nytår kan holdes.

Medarbejderne oplyser der er tid og mulighed til at gøre noget spontant til at opfylde et borger ønske f.eks. at handle.

Medarbejderne oplyser at mange borger har boet her i mange år og medarbejderne kan forklare borgerne at noget må vente
til de har hjemmedage, f.eks. at regning godt kan vente, men medarbejder fortæller, at der altid er tid til en samtale når der er
behov for det.

Leder oplyser at tilbuddet har haft god succes med at servere maden fra buffeten, hvor borgere selv vælger, hvad de ønsker at
spise. Under tilsynsbesøget ses at borgerne tager en portionsanrettet frugtskål til deres eftermiddagskaffe. Adspurgt, hvorfor
borgerne ikke selv øser deres mad op ved måltiderne eller f.eks. selv skærer deres frugt ud, svarer leder at det er af hygiejne
årsager, da alle ikke har en god håndhygiejne og, at tilbuddet har og til stadighed forsøger at lære borgerne at benytte
håndsprit. 

Socialtilsynet vurdere at tilbuddet kan arbejde med at øge borgernes selvstændighed og selvbestemmelse, ved at de selv får
muligheden for at øse sin egen mad op eller f.eks. selv skære deres frugt mm. ud, ved i højere grad at tilpasse støtten ved
måltider mere individuelt. Socialtilsynet bemærker, at borgerne minder tilsynskonsulenterne om at anvende håndsprit.

På baggrund af overstående ændres score fra 5 til 4 og bedømmes opfyldt i høj grad.

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Borgerne giver
udtryk for at trives i tilbuddet, og får støtte ved udfordringer de ønsker at drøfte med en medarbejder. Der støttes op omkring
vægttab og der sker inddragelse omkring valg af mad og deltagelse i sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter i øvrigt.
Borgerne støttes i adgang til sundhedssystemet, og der tilbydes helbredstjek en gang årligt. I tilbuddet er der fortsat adgang til
kompetencer fra ergoterapeuter, social og sundhedsassistenter og pædagoger.
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Indikator 5.a

Indikator 5.b

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Det vægter at borgerne i spørgeskema  giver udtryk for følgende:

Det er det bedste sted jeg har boet.
Jeg er udmærket tilfreds med at bo her.
Jeg får også hjælp til at hjælpe min mor, også selvom de egentlig ikke skal. Det synes jeg er godt.
Vi har det godt, og vi hjælper hinanden med at få hverdagen til at, så vi spiser varieret og fornuftigt, så vi bliver sundere.
Jeg er glad for at bo her, grundet mine behov for støtte i hverdagen.
Jeg føler mig godt til pas her. Godt at snakke med andre beboer der har samme problemer. Godt at andre forstår ens
problemer

Borgerne giver ligeledes udtryk for følgende i spørgeskema:

Jeg synes jeg har det godt med beboerne og når jeg opholder mig i opholdsstuen snakker jeg med dem der sidder der
nede og hvis de ikke er der, læser jeg aviser. Jeg kan godt lide at drikke kaffe med dem der nede til hverdag.
Alle kan jo have en dårlig dag.
Når jeg kan forklare mig så de forstår det.
Vi kan alle sammen have dage hvor der ikke er så meget overskud.

Ved samtalerne med borgerne på tilsynsdagen giver borgerne udtryk for det samme. De er glad for at bo på tilbuddet og der er
mange ting de laver sammen. B.la. viser borgerne socialtilsynet en mappe med rigtig mange billeder af alle de forskellige fester
og ture de er på. Borgerne giver udtryk for at de har det godt indbrydes og, at de kan joke med hinanden. Borgerne giver
udtryk for at være glade for at tilbuddet ligget tæt på f.eks. indkøb, så de bedre selv kan handle ind, uden at blive væk.

Medarbejderne giver udtryk for at borgerne trives i tilbuddet. 

Det oplyses at flere af borgerne går forbi leders kontor og fortæller, hvordan det går og at der er styr på det. Medarbejderne
giver udtryk for at det er vigtigt for flere af borgerne at lederen kender dem og ved, hvordan de har det. Medarbejderne
fortæller, at de kender borgerne rigtig godt, og kan se på dem hvis der er noget og galt og de ikke trives, "det er de små tegn vi
ser efter".

Der observeres på tilsynsdagen en rolig og behagelig stemning i fællesrummet og borgerne viser interesse for at ville tale med
socialtilsynet. 

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

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Det vægtes at medarbejderne og leder oplyser at borgere forsat støttes i adgangen til relevante sundheds ydelser. Alle
beboere tilbydes årlig kontrol hos egen læge.  Alle 10 beboere har sidste år taget imod dette tilbud. Borgerne bliver af
medarbejderne tilbudt vejning, men tilbuddet samarbejder ikke som sådan med lægen om rådgivning i sund kost. 
Medarbejderne oplyser at de taler med borgere om vægt og sund kost, herunder alternativer og mængder. 

Det oplyses at der samarbejdes med borgernes egen læge om f.eks. KOL og rygning, men det er op til borgeren at følge lægens
vejledning. Medarbejderne giver udtryk for dilemmaer i forholdet mellem borgeres selvbestemmelse og deres
helbredsmæssige udfordringer.

Det oplyses at der i tilbuddet er borger med Alzheimer som er i proces med udredning. Ligledes oplyses det er der er flere
borgere som medarbejderne har opmærksomhed på ift. demens. 

Leder oplyser at tilbuddet ikke har haft tilsyn af Styrelsen for patientsikkerhed, men har fokus på det sundhedsfaglige område.
Tilbuddet har styr på borgernes medicin og tilbuddet har aftalt, at der skal holdes audit indenfor koncernen.

Ligeledes vægtes det, at leder ved tidligere tilsyn har oplyst, at borgerne har tilknytning til relevante sundhedsfaglige personer
som psykiatere, psykologer, tandpleje og andet.

På baggrund af over stående fastholdes bedømmelsen af indikatoren til forsat opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 5.c

Kriterium 6

Indikator 6.a

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Det vægtes at medarbejder oplyser om tiltag inden for kognitiv træning af flere borgere, hvor de får stillet forskellige opgaver
f.eks. regnestykker mm. Medarbejder giver udtryk for at flere af borgerne er glade for dette og at der langsomt sker
ændringer. F.eks. beretter medarbejder om, at en borger efter træningen har tænkt meget over en given opgaven og senere
er kommet med svaret.

Leder oplyser at borgerne selv tager morgenmad fra buffet men ikke til de øvrige måltider, grundet manglende hygiejne hos
flere af borgerne.

Medarbejderne giver positive tilkendegivelser ift. ansættelse af kok til at varetage opgaverne i køkkenet, hvilket har givet
medarbejderne mere tid til borger relaterede opgaver. Borgerne giver ligeledes over for socialtilsynet udtryk for, at være
meget glade for dette. Medarbejder oplever at det har givet mere tid til at være sammen og at fællesrummet har fået en
anden funktion, hvor det nu opleves at borgerne kommer mere ud af lejlighederne. Medarbejderne giver udtryk for at det har
stor betydning at køkkenet ikke længere skal være lukket af, for at skabe ro til en borger der skal lave mad. Ligeledes oplever
medarbejderne det mere meningsfuldt at støtte borgerne i det sociale frem for færdigheder ift. at lave mad til mange.

Det vægtes at i fremsendte stikprøver i dokumentation eksempler på indsats mål vedr. kost og motion.

Leder og medarbejder har ved tidligere tilsyn oplyst at enkelte borgere har ”Tømme fad syndrom”. Har ingen
mæthedsfornemmelse og at tilbuddet har søgt i litteraturen omkring, hvordan borgerne hjælpes, og det er kun er
portionstørrelsen, der kan afhjælpe.

Det er ved tidligere tilsyn oplyst til socialtilsynet at nogle borgere er mere småtspisende og andre sluger maden for hurtigt, så
det fx kan sætte sig i spiserøret. Medarbejderne har tidligere beskrevet flere tiltag for at sætte tempoet ned i spisesituationen
og ikke bevirke til overspisning for borgere, hvor det kan være sundhedsskadeligt.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad forebygger og håndterer magtanvendelse. Tilbuddet har ingen
magtanvendelser, og beskriver en løbende refleksion over emnet og der er planlagt kursus herom. Tilbuddet har fortsat en
anerkendende, struktureret og medinddragende tilgang til borgerne samt viden om og erfaring med målgruppen, hvilket
forebygger magtanvendelser. Der foreligger fortsat klare procedurer for efterbehandlingen af en magtanvendelse.

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Det vægtes at medarbejderne oplyser at de er gode til at aflæse borgernes kropssprog, hvordan de har det og motivere
borgerne for at forbygge magtanvendelser.

Medarbejderne oplyser at borgerne har faste pladser ved spisning, da medarbejderne oplever at der er flere der ikke kan tåle
synet af hinanden og konflikt kan derfor eskalere.

Medarbejderne giver udtryk for at alle borgere har brug for en fast plads, og konflikter forbygges ved at borgerne ved hvilke
borgere og medarbejdere de sidder sammen med.

Ligeledes giver medarbejderne udtryk for at de er meget beviste om, hvad der sker i rummet og forklarer borgerne, hvorfor
de gør som de gør, så de føler sig anderkendt.

Det oplyses at leder har holdt oplæg for medarbejderne om magtanvendelser, og at der er planlagt kursus i området i 2020.
Leder oplyser at tilbuddet sjældent har magtanvendelser så det er viden der skal holdes ved lige. Ligeledes oplyses det, at der i
dokumentations systemet er link i system direkte til magtanvendelses skemaerne så de er lette at gå til.

Det vægter, at der ikke har været magtanvendelser det sidste år. 

På baggrund af overstående fastholdes bedømmelsen af indikatoren til forsat opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 6.b

Kriterium 7

Indikator 7.a

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Det vægtes at medarbejder oplyser at de er instrueret i ny lov om magtanvendelser. Det oplyses at evt. magtanvendelser
gennemgås på teammøder. 

Der er lagt vægt på at tilbuddet ikke har indberettet magtanvendelser i flere år, og at medarbejderne er bekendte med
retningslinjer for disse.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet med sin anerkendende tilgang, samt systematiske viden og erfaring med
målgruppen forebygger, at der sker vold og overgreb i tilbuddet på trods af, at borgerne er udfordret af reducerede sociale
kompetencer. Der har ingen hændelser været siden sidste tilsyn.

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Det vægtes at der oplyses at der ikke har været vold og overgreb i tilbuddet det seneste år.

Indikatoren er ikke yderligere behandlet ved indeværende tilsyn, hvorfor tekst og bedømmelse overføres fra tilsyndet i 2019:

Det vægter, at medarbejder og leder oplyser, at der ingen konflikter eller hændelser er, De beskriver, at alle borgere tror de er
den bedste, og der er lidt hierarki. Borgere kan blive irriteret fx under maden, hvis en smasker, og borgere støttes og
korrigeres i adfærd. Medarbejdere beskriver at have opmærksomhed på, om borgere har behov for tid i egen lejlighed, for at
forebygge konflikter. 

Tillige vægter, at i spørgeskema svarer halvdelen, at de andre beboere altid er rolige og venlige, hvor den anden halvdel svarer
for det meste, og en bemærker, at vi kan jo alle sammen være optaget af andre ting, men alt bliver løst hen ad vejen. 
Borger fortæller, at have nogle venskaber med de øvrige borgere og at der ikke er noget misforhold.

Indikatoren bedømmes forsat opfyldt i meget høj grad.
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Bedømmelse af tema

Kriterium 8

Indikator 8.a

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 tilbuddet forsat har en kompetent ledelse med en forstander med mange års erfaring med at lede
tilbud og relevant uddannelse samt en souschef på 7 timer ugentligt. Leder har fokus på udviklingen af tilbuddet i samarbejde
med medarbejdere og bestyrelsen. Tilbuddet er overgået til takstprofiler der sikrer mere ensartethed samt, at borgerne i
højere grad mødes i deres behov.

Der samarbejdes forsat med en aktiv og kompetent bestyrelse om driften og den strategisk udvikling. Leder oplyser at, der
siden sidste tilsyn er indtrådt nyt medlem i bestyrelsen.  
Tilbuddet er organiseret under Fonden Mariehjemmene, og der sker vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs i fonden.
Medarbejder og ledelse modtager fortsat regelmæssig eksterne supervision. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets sygefravær og personalegennemstrømningen er på niveau med sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,85

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets leder er kompetent, erfaren og forsat i gang med kompetenceudvikling. Leder har
en anerkendende tilgang overfor borgerne og medarbejderne. Ledelsesstilen er åben og medinddragende. De tilførte 7
ledelsestimer anvendes på administrative opgaver som planlagt. Som en del af Fonden Mariehjemmene, er lederen en del af et
ledernetværk og tilbydes der fælleskurser og faglig udvikling samt supervision. Lederen samarbejder med en kompetent
bestyrelse for tilbuddet, for at sikre drift og strategisk udvikling og her er borgere og medarbejdere også inddraget.
Socialtilsynet stillede som udviklingspunkt ved sidste tilsyn, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation på tilbudsniveau.
Leder svarer i opfølgning herpå, at tilbuddet har dokumentation for alt vi foretager os om, hvad vi arbejder med henover året
og, hvad når vi i mål med.

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til at ændre tekst og bedømmelse som videreføres fra tilsyn 23.04.2019.

Det vægter, at forstander er uddannet ergoterapeut og har været leder af Line Marie siden 2004. Lederen har over 20 års
erfaring indenfor området med senhjerneskadede. Det fremgår af fremsendt materiale, at ledelsen i 2018 har deltaget i kursus
om EU persondataforordning, forandringsledelse i et neuropædagogisk perspektiv, personalejura - ny ferielov mm. Der er
planlagt relevante kurser, temadage m.m. i 2019. Souschef nævner, at have 7 timer ugentligt til administrative opgaver, og
føler sig inddraget og er med i bestyrelsen. Medarbejderne fortæller omkring ledelsesstil, at alle medarbejdere føler sig
medinddraget og bliver altid spurgt til råds. Nævner eksempel på ledelsens anerkendelse fx omkring deres arbejde med
dokumentation. Alle har specialfunktioner fx omkring medicin eller dokumentation. Tillige indgår, at leder nævner eksempel på
hvordan der relevant pågår dialog med pårørende Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 8.b

Indikator 8.c

Kriterium 9

Indikator 9.a

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til at ændre tekst og bedømmelse som videreføres fra tilsyn 23.04.2019.

Det vægter, at det af fremgår af fremsendt materiale, at der har været afholdt løbende neuropædagogisk sagssupervision i
2018, samt der er planlagt supervision i 2019. Der er planlagt ledelsessupervision i miniledernetværk i 2019. Medarbejdere og
leder fortæller, at de skal have fundet supervisor til fast nyt forløb. Har normalt supervision hver 6. uge. Har haft
sagssupervision adhoc. Har sidst haft af en neuropsykolog, hvilket har haft effekt i forhold til ændret tilgang med mere struktur.
Beskriver også at have drøftet emner som OCD og alkohol. Indikatoren bedømmes forsat opfyldt i meget høj grad.

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Leder oplyser at, at der er indtrådt nyt medlem i bestyrelsen. Indikatoren er ikke yderligere behandlet ved indeværende tilsyn,
hvorfor tekst og bedømmelse er overført fra tilsynet 2019:

Det vægter, at det fremgår af fremsendt materiale, at bestyrelsen har deltaget i udviklingstemadag om risikostyring og strategi,
Line Marie 2: arbejde på udvidelse/nybyggeri og overgang fra enhedstakst til profiltakst. Tillige vægter, 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. Bestyrelsen er fortsat sammensat efter Boenheden Line
Maries vedtægter: Der er 6 medlemmer, 2 medlemmer udpeget af Fonden Mariehjemmene, samt en medarbejder og en
borger repræsentant. Indikatoren bedømmes forsat opfyldt i meget høj grad.

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Implementering af nye taksprofiler har sikret
større gennemskuelighed omkring borgernes behov og mere ensartethed fremfor tidligere, hvor mange borgere var
indplaceret på særtakster. Borgene udtrykker, at medarbejderne har tid til at tale med dem, og ledelsen støtter ved behov.
Sygefravær og personalegennemstrømningen vurderes på niveau med sammenlignelige tilbud.

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Det vægtes at leder giver udtryk for at efter overgangen til profiltakster er der et forbedret forhold mellem
medarbejderressourcer ift. antal borgere. Dog giver leder udtryk for at der forsat er meget tid der går med dokumentation.
Medarbejderne giver udtryk for at det har givet et kvalitets løft at overgå til profiltaksterne, og de kan mærke det på borgerne,
at der er mere tid og, man kan blive i opgaverne sammen med borgerne.

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.

Medarbejderne giver udtryk for at ledelse og kollegaer løfter i flok. Ligeledes giver medarbejderne udtryk for, at deres vikar
team er glade for at arbejde i tilbuddet.

Det vægter, at jf. fremsendte medarbejder oversigt fremgår det, at der er er der ansat 1 ergoterapeut, 2 pædagoger, 2 social-
og sundhedsassistenter, 1 social- og sundhedshjælper og et fast vikarkorps på 10 medarbejdere.  Det oplyses ved indværende
tilsyn samt ved tidligere tilsyn at alle borgere har en hjemmedagsmappe som indeholder den faste struktur for dagen, hvilket
bevirker at alle kolleger og vikarer kan støtte borgerne. 
Tillige indgår, at i spørgeskema svarer 7 borgere, at medarbejderne altid har tid til at snakke, hvor 2 svarer, for det meste.

På baggrund af overståend fastholdes bedømmelsen af indikatoren fortsat opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 9.b

Indikator 9.c

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Leder oplyser at der har været en mindre ændring i medarbejdergruppen siden sidste tilsyn. Det fremgår af fremsendte
medarbejder liste at der siden sidste tilsyn er fratrådt en medarbejder, ansat en pædagog samt tre medarbejdere med
køkkenfaglig baggrund.

Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Leder oplyser at tilbuddet var ramt af sygefravær sidste år. Leder oplyser i mail til socialtilsynet 20. februar 2020, at syge
fraværeret i 2019 er på 13 dage pr. månedslønnet.  Socialtilsynet vurderer det ikke er væsentligt højere end sammenlignelige
arbejdspladser.

På baggrund af overstående bedømmes indikator fortsat opfyldt i  høj grad.
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Bedømmelse af tema

Økonomi 1

Økonomi

Økonomi

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

Vurderingsgrundlag

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2020 og årsregnskab 2018 samt tilhørende budget- og
regnskabsnøgletal og revisionsprotokollat. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er
offentliggjort på Tilbudsportalen.

Begrundelse

 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

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

Socialtilsynet har den 28.12.19 godkendt tilbuddets årsbudget for 2020, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:

- Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske
ressourcer.

- Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

- Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Socialtilsynet har som led i godkendelsen af årsbudgettet påset, at revisor har udtalt sig om udgifter til leje af fast ejendom er
på markedslejeniveau

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde
økonomiske krav fra tredjemand.

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

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

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at det fremgår af revisionserklæringen,
at revisor har udført revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

 

Gennemsnitlig bedømmelse

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde
økonomiske krav fra tredjemand.

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af årsregnskab for 2018, at tilbuddets soliditetsgrad er 64,8%, hvilket
vurderes rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Soliditetsgraden er vurderet konkret i balancen, henset
til 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.

Der er kapitalberedskab i form af en likviditetsgrad på over 100, hvilket indikerer at tilbuddet er i stand til at betale sine
gældsforpligtelser efterhånden som de forfalder

Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.
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Økonomi 2

Økonomi 3

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 28.12.2019 godkendt tilbuddets årsbudget for 2020, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:

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

- Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

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

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

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

 

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at revisor har foretaget revision 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.

Socialtilsynet har ikke fundet væsentlige afvigelser mellem de indberettede nøgletal i årsrapport for 2018 og budget for samme
år.

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

Socialtilsynet har påset, at der er udfyldt koncernnote, der giver overblik over pengestrømmene mellem koncernens enkelte
dele, og at revisor har udtalt sin om afregninger for varer og tjenesteydelser mellem tilbuddet og de øvrige enheder i
koncernen sker på markedsvilkår.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med
illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De
(scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et
dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Spindelvæv

Datakilder

Kilder
Budget
Tidligere tilsynsrapport
Opgørelse af sygefravær
Dokumentation
Medarbejderoversigt
Øvrige dokumentkilder
Tilbudsportalen
Godkendelsesbrev
Borgeroversigt

Beskrivelse
Oplysningsskema, notatark til opfølgning på udviklingspunkter, Oversigt over borgere og medarbejder, status
personalegennemstrømning og sygefravær
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Interviewkilder

Kilder
Borgere
Medarbejdere
Ledelse

Beskrivelse
Ledelse:
Berit Sandager, leder siden 2004, uddannet ergoterapeut med diverse ledelses- og faglige efteruddannelser.
Medarbejdere:
Ergoterapeut og souschef, ansat 2004, udannet i neuropædagogik
Pædagog, ansat januar 2020. Erfaring med autismespektrumforstyrrelser
Sygehjælper, ansat 14 år, uddannet i neuropædagogik, medicinansvarlig og superbruger
Borgere:
3 borgere der har boet i tilbuddet i en årrække. To fremviser deres bolig og en fremviser tilbuddets nye IBG skærm.

Observationskilder

Kilder
Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Observation af eftermiddags kaffepause med deltagelse af borgere og medarbejder i tilbuddets fællesrum ca. 30 min.
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