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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er
hentet fra Tilbudsportalen, hvor der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer
fra kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg,
eksempelvis både et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være
administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg,
på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som
beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets
samlede faglige vurdering af kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er
konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet.
For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet,
forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under
hensyn til plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede
vurdering af, om den fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at
være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier
bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet
forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne
efter følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for
hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som
indikatorerne er givet, udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema.
Værdien udregnes som et gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige
bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden
for hvert tema og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på
Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Bofællesskaberne Skelvej og Callisensvej

Hovedadresse Skelvej 1
2900 Hellerup

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: jvr@gentofte.dk
Hjemmeside: http://bfsc.gentofte.dk/da

Tilbudsleder Johannes Voer Rasmussen

CVR-nr. 19438414

Virksomhedstype Kommune

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

Pladser i alt 15

Målgrupper Autismespektrum
Autismespektrum

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Bitten Mailund
Rikke Callesen

Dato for tilsynsbesøg 26-05-2020 12:00
05-05-2020 09:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Callisensvej 5 Midlertidigt botilbud, § 107

Skelvej 10 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Bofællesskaberne Skelvej og Callisensvej er i afgørelse af 1. marts 2016 godkendt til: 10 pladser på Skelvej efter Almenboligloven §105
stk. 2 med støtte efter Servicelovens § 85 samt 5 pladser på Callisensvej efter Servicelovens §107. Målgruppen for begge afdelinger er
voksne med autismespektrum-forstyrrelser.
 
Henset til den aktuelle situation med Covid-19, har det fysiske besøg været af kort varighed og er suppleret med dialog over SKYPE med
henholdsvis leder og to medarbejdere. Borgerperspektivet er inddraget via dialoger med 3 borgere fra begge afdelinger via SKYPE.

Viden fra dialogerne trianguleres med data fremsendt forud for tilsynet samt socialtilsynets kendskab til tilbuddets kvalitet, drift,
ledelse og kompetencer.

Udover den overordnede samlede kvalitetsvurdering har nærværende tilsyn konkret fokus på Kvalitetsmodellens tema Sundhed og
Trivsel og indeholder derudover den årlige gennemgang af tilbuddets økonomi.

Økonomitema er behandlet på baggrund af fremsendte budgetter, årsrapporter og samarbejdsmøde med repræsentanter fra
Gentofte Kommune 17. juni 2020.

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet fortsat lever op til jf. Kvalitetsmodellens syv temaer og har høj kvalitet i de
pædagogiske indsatser.

 

Tilbuddets ledelse består af forstander og en forholdsvis nyansat stedfortræder, som tilsammen på kompetent vis varetager ledelsen
af tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at begge har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.  Socialtilsynet vurderer videre, at
også medarbejderne har relevante kompetencer. De er alle uddannede pædagoger og har gennemgået diplommodul vedr. autisme,
hvilket afspejles i tilbuddets pædagogiske praksis generelt. Tilbuddet anvender anerkendte og relevante faglige tilgange og metoder,
som både er generelle og autismespecifikke.

I den aktuelle periode, som er præget af Corona vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet løbende holder sig orienteret om og efterlever
gældende retningslinjer vedr. håndtering af Covid19 og smitterisiko. Borgerne tilhører en målgruppe, som har særligt behov for
struktur, forudsigelighed og genkendelighed, og det er Socialtilsynets vurdering, at de i denne tid, hvor hverdagen er markant
anderledes i særlig høj grad har behov for støtte af medarbejderne.  De interviewede borgere udtrykte tilfredshed med og
taknemmelighed over den støtte medarbejderne yder i den aktuelle situation. På baggrund af deres konkrete beskrivelser vurderer
socialtilsynet, at medarbejdere og ledelse leverer kreative og fagligt velkvalificerede indsatser,  for at både fysisk og mentalt at støtte
borgerne igennem en svær periode.

Tilbuddet har fortsat fokus på borgernes selv- og medbestemmelse og der sker borgerinddragelse via brugerbestyrelser i begge
bofællesskaber. Samtidig har tilbuddet fokus på at understøtte borgerne i at overholde besøgsrestriktioner og alle de aktuelle regler
om at holde afstand, være sociale sammen i mindre grupper osv.

Socialtilsynet har ved seneste tilsyn vurderet, at de fysiske rammer imødekommer borgerne behov , men har påtalt dels indeklima i
kælderen på Callisensvej og dels ringe akustik i fællesrum på Skelvej, da det kan være en særlig udfordring for mennesker med autisme,
som ofte er særligt lydfølsomme. Tilbuddet har efterfølgende ændret både overfladebelægning, så akustik udfordringen nu er løst og
har foretaget nødvendige ændringer for at sikre sundt indeklima på Callisensvej.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Udover den overordnede samlede kvalitetsvurdering har nærværende tilsyn konkret fokus på Kvalitetsmodellens tema Sundhed og
Trivsel og indeholder derudover den årlige gennemgang af tilbuddets økonomi.
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Særligt fokus i tilsynet
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Vurdering af tema

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

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets
viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion,
rygning 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 fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes trivsel samt fysiske og mentale sundhed og at medarbejderne har
den nødvendige viden i forhold til borgernes behov og  anvender relevante tilgange og metoder i forhold til dette.

Dette er i særdeleshed kommet til udtryk i den aktuelle periode som er præget af Corona og deraffølgende utryghed for borgerne,
hvis hverdag er markant ændret, hvilket også påvirker deres trivsel. Men borgerne oplever sig i meget høj grad hjulpet og støttet
igennem perioden, og deres trivsel er i høj grad understøttet af, at de er blevet mødt med en højt kvalificeret faglig indsats.

Socialtilsynet konstaterer, at borgerne generelt i meget høj grad oplever sig hørt, respekteret og anerkendt og socialtilsynet vurderer,
at borgerne får hjælp til at italesætte og håndtere de følelser, der afledes af den aktuelle situation. Borgerne understreger, at de både
mentalt og fysisk er støttet, guidet og hjulpet igennem, og at de oplever stor tryghed ved deres botilbud. Som tidligere udtrykker
borgerne at de både kan få nødvendig hjælp og støtte fra medarbejderne og kan indgå i familielignende boform med øvrige borgere,
hvilket flere anser som et værdsat alternativ til ensomhed.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet via den pædagogiske indsats forebygger episoder med magtanvendelse og episoder med
vold og overgreb. Tilbuddet har lagt plan for ekstern supervision med fokus på drøftelse af gråzoner inden for
magtanvendelsescirkulæret, herunder indgreb i selvbestemmelsesretten med kulturelt betinget magt. Dette er sat på stand by og
forventes iværksat efter når alt i højere grad er normaliseret efter Corona-krisen.

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet bør foretage en samlet registrering af episoder med vold og overgreb borgere
imellem, for at tydeliggøre omfang og forebygge nye episoder.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,75

Udviklingspunkter
Tilbuddet bør foretage en samlet registrering af episoder med vold og overgreb borgere imellem, for at tydeliggøre omfang og
forebygge nye episoder.

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på at inddrage borgere på tilbuddet i beslutninger vedrørende
eget liv og hverdagen i tilbuddet. Tilgangen sikrer at borgerne ikke "hænges op på" udtalelser om mål, men at den enkeltes ønske og
behov løbende afstemmes.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet vurderer, at der som følge af den aktuelle situation med Covid-19 er en særlig udfordring for borgere og medarbejdere
idet indsatsen skal balanceres så den enkelte borger bliver hørt, respekteret og anerkendt samtidig med, at der er samfundsmæssigt
er en situation, hvor hensynet til smitterisiko ligger over hensynet til den enkeltes ønsker og behov.

Leder og medarbejdere beskriver, hvordan de har håndteret eksempelvis besøgsrestriktioner og samtidig støttet borgerne i på nye
måder at have kontakt til pårørende og venner udenfor tilbuddet. Enkelte borgere har været meget ramt af restriktionerne, og her har
tilbuddet løbende søgt de mindst indgribende løsninger.

De interviewede borgere giver - hver for sig - i tydelige vendinger udtryk for, at de mødes med respekt og anerkendelse.  De udtrykker,
at det giver dem tryghed, at de bliver mødt med forståelse for eventuel angst og utryghed ved situationen og at de får støtte til at
identificere og håndtere deres følelser. En borger fortæller, at ledere og medarbejdere altid vil lytte og hjælpe med at forklare ting,
som man kan være blevet ked af.

 

Scoren hæves og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Indikator 4.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Borgernes selvbestemmelsesret er på lige fod med den øvrige befolknings aktuelt indskrænket på en række områder på grund af
Covid-19 jf. indikator 04.a.

Borgerne udtrykker, at de oplever stor tryghed i, at medarbejderne hjælper dem til at efterleve de gældende restriktioner og
retningslinjer. Eksempelvis forklarer en borger, at det kan være vanskeligt at vurdere afstand til andre, og at medarbejderen hjælper
med dette.

 

Medarbejderne oplyser, at der aktuelt ikke holdes brugerbestyrelsesmøder, som normalt holdes i hver afdeling en gang månedligt.
Husmøder fastholdes og borgernes mulighed for indflydelse på fælles anliggender understøttes i øvrigt ved at medarbejderne mødes
med borgerne individuelt, så de skal kan blive hørt og komme med input.

På det individuelle plan afholdes fokussamtaler, hvor medarbejderne lytte til borgerne og hjælper dem med at afdække hvad, der
giver mening for den enkelte og hvilke  ønsker og mål de har for fremtiden. Alle er i stand til at træffe beslutninger selv, og
medarbejderne sikrer sig at borgerne ikke bare udtrykker, det de tror medarbejderen ønsker at høre. Det gør de ved løbende dialog
og drøftelser med borgerne og ved at evaluere indgåede aftale, og sikre at flere medarbejdere involverer sig og spørger ind til det
samme over nogle dage. Derved opnår medarbejderne større sikkerhed for at borgernes svar bliver mere valide, og at der tages
højde for at de kan have skiftet mening. 

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat i meget høj grad lever op til indikatorens ordlyd.

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Borgerne giver generelt udtryk for at
de i den aktuelle Corona-situation i særlig høj grad føler sig understøttet af medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at dette er
muliggjort af, at medarbejderne har tilstrækkelig viden om målgruppe og den enkelte borger.

Tilbuddet har i 2018 uddannet to borgere og to medarbejdere som sundhedsagenter, som her i 2020 er kommet igennem med
sundhedsfremmende tiltag, efter at de er blevet præsenteret og godkendt på borgerbestyrelsesmøder.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne beskriver, at de oplever sig udfordrede af den aktuelle situation, da alle rutiner er brudt og de eksempelvis ikke har været i
dagtilbud i en længere periode. En borger har været i isolation i sin bolig i tre uger og alle er trætte af Corona, men udtrykker, at
medarbejderne har haft stor betydning for deres trivsel i denne svære periode. Borgeren som har været i isolation fortæller om
utrygheden og angst over situationen, men fortæller at medarbejderne hele tiden var til rådighed for ham pr SKYPE og støttede
mentalt, praktisk og socialt. Eksempelvis sad borgeren med via SKYPE sad ved aftensmaden sammen med de andre borgere, hvilket
også gav tryghed for de andre borgere, som var bekymrede for deres bofælle.

Generelt fremhæver borgerne i lighed med udtalelser ved seneste tilsyn, at de opnår tryghed og accept i deres botilbud, og at de får
hjælp til at få den struktur, de har behov for. En borger udtrykker, at det gode ved tilbuddet er, at man kan finde ro og slappe af, når
man kommer hjem,  hvilket tidligere har været svært for borgeren. Og alle fremhæver oplevelsen af at have et fællesskab med
medbeboerne og at det er af stor betydning at indgå i denne sociale sammenhæng.

Ledelsen oplyser vedrørende de to borgere, som ved seneste tilsyn ikke var i trivsel, at den ene er flyttet til bedre egnet tilbud og at
der pågår re-visitation for den anden.

Medarbejderne oplyser, at borgernes trivsel i forskellig grad har været påvirket af Coronakrisen og diverse restriktioner og
retningslinjer, og at de har støttet borgerne ud fra den enkeltes behov. Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet er lykkedes med
på kreativ og fagligt velkvalificeret vis at understøtte borgerens trivsel igennem en helt usædvanlig og udfordrende tid.

Scoren fastholdes og indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt.

 

 

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
På seneste tilsyn oplyste forstander, at tilbuddet i 2018 har uddannet 2 beboere og 2 medarbejdere til at blive sundhedsagenter.
Efterfølgende har sundhedsagenterne udarbejdet forslag til konkrete sundhedstiltag som er blevet præsenteret på
brugerbestyrelsesmøder i begge tilbud. Brugerbestyrelserne har besluttet at gennemføre nogle af tiltagene, hvilket er blevet
effektueret med personalestøtte. På nærværende tilsyn oplyser medarbejderne,  at sundhedsagenterne nu har udarbejdet kost- og
sundhedspolitik, der bruges på forskellige niveauer i henhold til sundhed og trivsel. Politikken er godkendt på
brugerbestyrelsesmøderne med enkelte rettelser. 

 

Medarbejderne oplyser, at der er borgere, som selv klarer kontakten til sundhedsfaglige aktører, og ikke ønsker at drøfte dette med
medarbejderne. Det kan give dilemmaer, som medarbejderne løbende drøfter, idet det kan vanskeliggøre at medarbejderne kan
vejlede til supplerende sundhedsfaglig hjælp. Men tilbuddet respekterer, hvis borgerne ikke vil dele sundhedsoplysninger med
tilbuddet.

For flertallet har medarbejderne en understøttende rolle i forhold til at sikre adgang til relevante sundhedsydelser og borgerne
ledsages i det omfang, de ønsker det, til læge, tandlæge mv.

Indikatoren bedømmes fortsat til i meget høj grad at være opfyldt.

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at medarbejderne løbende har fået relevant kompetenceudvikling og besidder grundlæggende
viden om ASF, hvilket har afgørende betydning for den måde, hvorpå de møder borgerne og dermed for borgernes mentale sundhed.
De har i høj grad trukket på denne viden om målgruppen og konkret kendskab til den enkelte borger og er dermed lykkedes med at
understøtte både fysisk og mental sundhed for borgerne i en udfordrende tid.

Tilbuddet har sat sig grundigt ind i - og efterlevet - regler og retningslinjer vedrørende Corona.

 

Indikatoren bedømmes fortsat i meget høj grad at være opfyldt.
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Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger magtanvendelser gennem arbejdet med faglige tilgange som er
konfliktnedtrappende og stressnedsættende samt med deres kendskab til målgruppen og den enkelte borger. Tilbuddet har ikke
indberettet magtanvendelse i de seneste 6 år. Tilbuddets tilgange og metoder anses som en forebyggende faktor. Socialtilsynet
vurderer, at tilbuddet har iværksat tiltag, som skal sikre løbende italesættelse af gråzoner inden for magtanvendelsesområdet,
herunder indgreb i selvbestemmelsesretten og kulturelt betinget magt. 

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddet fik ved seneste tilsyn udviklingspunkt om at sikre rammer for løbende drøftelse af gråzoner inden for
magtanvendelsescirkulæret, herunder indgreb i selvbestemmelsesretten.

Medarbejderne oplyser, at de har opmærksomhed på og løbende drøftelser af gråzoner, f.eks. hvordan deres positionering i rummet
kan opleves af borgerne og om borgerne reelt tør sige fra overfor medarbejderne. De understøtter borgerne i at sige fra, f.eks. hvis de
oplever, at medarbejderne presser for meget på med at henvende sig til borgerne, når de opholder sig i egen bolig.

Ledelsen oplyser, at der har været planlagt supervisionsforløb med gråzoner som emne sideløbende med introduktion til ændringer i
magtanvendelsecirkulæret.

Forløbet er sat på pause på grund af Corona, men vil blive genoptaget ligesom emnet også vil blive taget op på
brugerbestyrelsesmøde.

 

Adspurgt om der er eksempler på, at medarbejdere låser borgeres ejendele inde, svarer forstander, at een borger har en boks i sin
egen bolig. Borgeren aflåser selv boksen om aftenen og afleverer nøglen på kontoret og henter den næste morgen. Denne praksis har
stået på siden borgeren er flyttet ind i tilbuddet og er efter borgerens udtalte ønske taget med hjemmefra. Socialtilsynet opfordrer til
opmærksomhed på, at dette ikke bliver en rutine, som ureflekteret understøttes over år, men at man arbejder pædagogisk med at
bryde rutinen, f.eks. så borgeren selv opbevarer nøglen. Leder udtrykker enighed i at der kan arbejdes pædagogisk med dette.

Derudover konstaterer socialtilsynet, at der fortsat ikke er modtaget kopi af indberetning af episoder med magtanvendelser siden
sidste tilsyn - eller før det.

Ledelsen oplyser, at tilbuddet aldrig er i nærheden af at benytte fysisk magtanvendelse, da medarbejderne er gode til at aflæse
borgerne og deres signaler, og har forståelse for borgernes udfordringer og alle benytter sig af Low Arousal tilgangen.

 

Socialtilsynet vurderer at indikatoren fortsat i meget høj grad er opfyldt

 

Indikator 6.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har fortsat ikke indberettet magtanvendelser, i den tid Socialtilsynet har eksisteret og ført tilsyn med tilbuddet.
Medarbejdere og ledelse beskriver, at de kender procedure for indberetning, såfremt episoder måtte forekomme. Indikatoren
bedømmes til i middel grad at være opfyldt.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med autismespecifikke tilgange og low arousal tilgang forebygger episoder med vold og overgreb
borgere mod medarbejdere og borgere imellem. Samtidig er der i tilbuddet opbygget en kultur for at borgerne søger støtte fra
medarbejdere ved eventuelle konflikter.

Side 9 af 15



Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbudsleder oplyser i mail fremsendt 14-05-2020, at tilbuddet ikke har registreret episoder med vold og overgreb borgere imellem i de
seneste 2 år, hvilket skyldes at  der ikke har været sådanne episoder i perioden. Tilbudsleder oplyser at registrering af episoder med
vold og overgreb borgere imellem sker via Bosted med indberetning som UTH (utilsigtet hændelse).

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør foretage en samlet registrering af episoder med vold og overgreb borgere imellem, for at
tydeliggøre omfang og forebygge nye episoder.

Medarbejderne oplyser, at når der ikke forekommer episoder med vold og overgreb borgerne imellem, så kan det skyldes, at der er
kultur for at borgerne henvender sig til medarbejdere for støtte så eventuelle uenigheder ikke eskalerer.

Scoren hæves og indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

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

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2020 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2018.
Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet
Den faglige kvalitet vurderes at være på højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets
kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen. 

Socialtilsynet har den 4.6.2020 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.

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

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

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2018 har en intern sammenhæng og at tilbuddet har givet en rimelig forklaring
på de konstaterede afvigelser i samme år.

 

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

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

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2020, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at
dække de relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.

Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 4.6.2020 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 [på LAV-HØJ niveau]. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet
og tilbuddets pris i forhold til målgruppen. 
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Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

I forbindelse med det økonomiske tilsyn konstateret, at revisionens beretning om den udførte revision i Gentofte Kommune ikke
indeholder elementer omkring den løbende drift af botilbud, eller kommunens overholdelse af takstbekendtgørelsen. Det betyder, at
Socialtilsynet ikke har mulighed for at verificere de oplysninger, der fremgår af nøgletallene i Tilbudsportalen og dermed anvende
dette som grundlag for det økonomiske tilsyn.

Socialtilsynet har efterfølgende forsøgt at sandsynliggøre det samlede forbrug i 2018 og drøftet afvigelser mellem det budgetterede
og det sandsynliggjorte samlede forbrug i 2018. Tilbuddets og Gentofte Kommunes forklaring på de opgjorte afvigelser, at de vedrører
mer-/mindreforbrug på ikke oplyste nøgletal. 

Socialtilsynet finder på baggrund heraf, at Gentofte Kommune kan forbedre gennemsigtigheden med tilbuddets økonomi og
anbefaler at kommunen drøfter forholdet med kommunens revision for at sikre, at den udførte revision på området fremadrettet
fremgår af beretningen.

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

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

Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Godkendelsesbrev
Opgørelse af sygefravær
Kompetence og anciennitetsoversigt
Borgeroversigt
Tilbudsportalen
Medarbejderoversigt
Tidligere tilsynsrapport
Høringssvar
Budget

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

Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Ledelse

Beskrivelse
Borger Skelvej indflyttet 2011
Borger Skelvej indflyttet 2015
Borger Callisensvej indflyttet 2017

Medarbejder Skelvej, pædagog ansat siden 2011
Medarbejder Callisensvej, pædagog ansat siden 2017

Forstander Johannes Voer Rasmussen, pædagog og diplom i ledelse, ansat siden 2011 og som leder siden 2017
Stedfortræder Christian Kvist Houby, pædagog, ansat siden 2019

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

Observationskilder
Kilder
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