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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.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Stefanshjemmet

Hovedadresse Carl Nielsens Vej 2
8000 Aarhus C

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: http://www.Stefanshjemmet.dk

Tilbudsleder Erik Morten Jensen

CVR-nr. 45970019

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Pladser i alt 104

Målgrupper Anden fysisk funktionsnedsættelse
Hjerneskade, erhvervet
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Hjerneskade, erhvervet
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Hjerneskade, erhvervet
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Hjerneskade, erhvervet
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Hjerneskade, erhvervet

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Hanne Margrethe Albinus
Susanne Bay Sønderbæk

Dato for tilsynsbesøg 26-02-2020 12:00
26-02-2020 09:00
24-02-2020 12:00
24-02-2020 09:00
21-02-2020 09:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Havglimt 1 10 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Aktivitetscenter 60 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

0 Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

Havglimt 2.sal 10 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Strandvejen stuen 12 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Strandvejen 1.sal 12 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Midt vurderer, at Stefanshjemmet lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.

Stefanshjemmet er godkendt efter almenboligloven § 105 stk. 2 med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 83 - 85.
Stefanshjemmet er godkendt til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104, samt beskæftigelsestilbud efter SEL § 103.

Stefanshjemmet er godkendt til at modtage 44 borgere, samt 60 borgere i aktivitetscentret, fordelt på henholdsvis eksterne og interne
borgere. Målgruppen er borgere med erhvervet hjerneskade eller fysisk handicap og med et livsvarigt behov for støtte. Enkelte borgere
har en psykiatrisk overbygning.

Stefanshjemmet består af 5 afdelinger: Strandvejen stuen, Strandvejen 1. sal, Havglimt 1. sal, Havglimt 2. sal og aktivitetscenter.

 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at:

Der på afdelingerne arbejdes med individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud, som tager udgangspunkt fra borgernes egen lejlighed eller i
fællesrummene. I det interne aktivitetstilbud, som benyttes af eksterne borgere arbejdes der med forskellige aktiviteter og træning.

Der arbejdes med at understøtte borgernes selvstændighed, samt at der er muligheder for at vedligeholde venskaber og netværk,
f.eks. har flere borgere besøgsvenner.

Der er klarhed over målsætning, målgruppe og at der anvendes anerkendte faglige tilgange og metoder i indsatsen. Tilbuddet er forsat
aktive i forhold til at implementere en systematik omkring arbejdet med borgernes handleplaner, der understøtter den pædagogiske
indsats.

Der er i tilbuddet fokus på, at borgerne oplever sammenhæng og mening i deres hverdag, som er medvirkende til at skabe trivsel,
stabilitet og positiv udvikling. Den individuelle støtte gives i overensstemmelse med den enkelte borgers forudsætninger og ønsker,
hvor borgerne inddrages bedst muligt og har indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.

Borgerne generelt trives i tilbuddet samt inddrages og har indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Medarbejderne understøtter
borgernes fysiske og mentale sundhed, samt arbejder med at forebygge magtanvendelser og overgreb.

Tilbuddets ledelse har relevante kompetencer og erfaring med målgruppen. Ledelsen er faglig sparringspartner for
medarbejdergruppen og har fokus på borgernes trivsel igennem tilbuddets organisering.

Medarbejderne har relevante socialfaglige kompetencer, hvor de anvender anerkendte metoder og faglige tilgange, der bidrager til en
positiv udvikling for de enkelte borgere. Medarbejderne uddannes løbende indenfor relevante temaer.

De fysiske rammer på tilbuddet understøtter borgernes trivsel og udvikling.

Tilbuddets økonomi generelt giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.

 

Socialtilsynet har i den samlede vurdering af kvaliteten på tilbuddet fundet anledning til at opstille følgende opmærksomhedspunkt:

Socialtilsynet henstiller til, at ledelsen skal sikre indsendelse af godkendelser af forhåndsgodkendte samt de månedlige registreringer i
forhold til anvendelse af godkendte forhåndsgodkendte magtanvendelser, til socialtilsynet.

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

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I dette anmeldte driftsorienterede tilsynsbesøg, er der særligt fokus på: Målgruppe, metoder og resultater. Temavurderingen. Kriterium
3. Indikator 3b, 3c. Sundhed og trivsel. Temavurderingen. Kriterium 5. Indikator 5a. Kriterium 6. Indikator 6a, 6b. Organisation og
ledelse. Temavurderingen. Kriterium 8. Indikator 8a og 8b. Kriterium 9. Indikator 9a, 9b og 9c. Socialtilsynet er ikke orienteret om
oplysninger, der har givet anledning til ændringer i de øvrige temaer, hvorfor disse er overført fra sidste tilsynsbesøg den 9.1.2019.

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

Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

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.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets metoder og tilgange er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe og at disse fører til
positive resultater for borgerne. Tilbuddets målgruppe er voksne med en erhvervet hjerneskade, fysiske handicaps og sklerose med et
livsvarigt behov for støtte. En del af de ny indskrevne borgerne har i højere grad end tidligere, ligeledes en psykiatrisk overbygning.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet tilrettelægger indsatsen med afsæt i borgernes individuelle funktionsnedsættelser ud fra
primært neuropædagogikken, empowerment orienteret tilgang, samt sanseintegration. Selve kerneopgaven er pleje og omsorg med
udgangspunkt i, at den enkelte borger får et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med udgangspunkt i egne ønsker og
behov. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan fremvise konkrete og individuelle indsatsplaner og har fokus på, at indarbejde
en systematik i forhold til dokumentation af delhandleplaner. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet aktivt
samarbejder med eksterne aktører, der understøtter en sammenhængende indsats i forhold til den enkelte borger.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse sætter fokus på at styrke en fælles tilgang i forhold til daglig dokumentation, herunder at
det sikres, at medarbejderne arbejder med at dokumentere under borgernes delmål.

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet overordnet har en klar målgruppebeskrivelse, men at borgernes problematikker med
tiden er blevet mere kompliceret, da borgerne f.eks. oftere også har psykiatriske problematikker. Tilbuddets overordnede tilgang er
rodfæstet i neuropædagogikken og en empowerment orienteret tilgang, ligesom der er fokus på sanseintegration. Alle borgere har
metodemapper, der beskriver tilgangen til borgerne og den hjælp de får. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at
dokumentere indsatsen og blandt andet har implementeret sygeplejefaglige mål og metodemapper for borgerne. Socialtilsynet
lægger vægt på, at tilbuddets medarbejdere har erfaringsopsamling med hensyn til, hvad den enkelte borger profiterer af og ligeledes
indhenter ekstern konsulentbistand, når der er behov for det. Det er samtidig  vurderingen, at medarbejderne efterspørger en
systematisk og fælles tilgang i forhold til den daglige dokumentation og anbefaler derfor, at tilbuddets ledelse sætter fokus på at
indarbejde en klar og tydelig systematik omkring dokumentationsarbejdet.

Indikator 3.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 3.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at målgruppen er voksne med en erhvervet hjerneskade og med anden fysisk
funktionsnedsættelse, der har brug for omfattende støtte og hjælp i hverdagen. Medarbejderne oplyser, at der er borgere med
forskellige tillægsdiagnoser indenfor psykiatri, udviklingshæmning og misbrugsproblematikker. Medarbejdere fortæller på tværs af
afdelingerne om en borgergruppe, hvis problematikker bliver mere komplicerede, idet der ved flere afdelinger oftere end tideligere er
mere psykiatri inde over, og at det fagligt er udfordrende at være opdaterede i forhold til borgernes mangeartede og forskelligartede
problemstillinger. I forhold til faglige tilgange og metoder, lægger socialtilsynet i bedømmelsen vægt på, at tilbuddet anvender faglige
tilgange, hvor neuropædagogikken, empowerment og sanseintegration er de primære redskaber i interaktionen med borgerne. Det
indgår i bedømmelsen, at samtlige borgere har metodemapper der omfatter handleplan, delplaner og beskrivelse af pædagogisk
tilgange til den enkelte borger. Medarbejderne fortæller, at de i højere grad nu skal kunne dække ind for hinanden ved de forskellige
afdelinger ved sygdom. Afdelingerne arbejder i teams om den enkelte borgere, således tværfagligheden kommer i spil.
Afdelingsledelse og medarbejdere fortæller samstemmende, at de har organiseret sig i teams for b.la. at sikre, at den enkelte borger
ses ud fra forskellige parametre, hvor alle faggrupper giver deres faglige vurdering. I medarbejdergrupperne arbejdes der med at lave
et skift, hvis hjælpen der ydes til en konkret borger, ikke er optimal på en konkret dag, ligesom det også konsekvent bruges, så en
medarbejder ikke nødvendigvis er på samme borger på en hel vagt. I dialogen med medarbejderne og ledelsen fremtræder det, at
snitfladen til MSO omkring plejen og den pædagogiske indsats kan være udfordret af, at nye retningslinjer er blevet skarpere på, hvilke
opgaver der ligger i de forskellige ydelser, dette kompliceres eksempelvis i det tilfælde, hvor der er ventetid på opgaver fra MSO, som
medarbejderne tidligere selv måtte og kunne udføre.
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Indikator 3.b
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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
Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

Ledelsen er optaget af at styrke den daglige dokumentation. Det fremgår, på tværs i ledergruppen, at udarbejdelse og dokumentation
af de sundhedsfaglige mål har været prioriteret indenfor det sidste år. Tilbuddet anvender CSC systemet og der har været
udfordringer med hensyn til at benytte systemet konstruktiv bl.a. i forhold til at kunne trække data ud igennem ”ledeord”. En
afdelingsleder oplyser, at der er fokus på, at der ikke skal dobbeltdokumenteres, da der er mange borgere, der har sundhedsfaglige
problematikker, hvilket der bliver dokumenteret relevant på. Ledelsen er optaget af at få skabt en fælles platform og fælles tilgang til,
hvordan der fremadrettet arbejdes med dokumentation.

Igennem interview med medarbejderne fremgår det, at det er forskelligt hvordan der bliver dokumenteret. Medarbejderne oplyser, at
alle borgere har visiterede mål fra anbringende myndighed, men de dokumentere ikke tilstrækkeligt i dagligdagen. Nogle
medarbejdere oplever, at de mangler retning i forhold til, hvordan og hvor de skal dokumentere. Det oplyses, at der er udfordringer
med at tilgå systemet og der indenfor det sidste år har været særlig fokus på at dokumentere de sundhedsfaglige mål. Nogle
medarbejdere oplyser, at de har fundet deres eget system til den daglige dokumentation, men er udfordret af, hvilke forventninger,
der er til dokumentation. En medarbejder fortæller, at de arbejder i teams omkring borgerne, hvor hver medarbejder har 3-4 borgere,
som de er i teams omkring. Det forsøges at alle faggrupper er repræsenteret i hvert enkelt team, så de forskellige fagligheder
tilgodeses i forhold til indsatsen. Det er kontaktpersonen for de enkelte borgere, der har ansvar for udarbejdelse og opfølgning af mål
og delmål, med sparring i teamet og med det øvrige personale på personalemøderne. Medarbejderne oplyser, at de deler meget
viden i hverdagen og hvis der opstår større problematikker, drøftes det på p-møder. Der er handleplansmøder en gang om året, hvor
der udarbejdes en status. Medarbejdere fra Strandvejen stuen oplyser, at de indenfor et halvt år efter sidste tilsynsbesøg
dokumenterede, hvornår alle borgere stod op og kom i seng. Dette blev gjort for at få fokus på begrundelse og refleksioner over deres
handlinger. På tværs af afdelingerne oplyser medarbejderne og ledelsen, at metodemapperne er udarbejdet ensartet og opdateret,
hvilket gør det nemt at tilgå for medarbejdere fra andre afdelinger, når de skal hjælpe hinanden. Medarbejdere fra Strandvejen 1. sal
oplyser, at de er særlig udfordret i forhold til, at personalet fra ActivCare ikke skriver i tilbuddets dokumentationssystem. ActivCare
personalet dokumenterer det respiratoriske omkring borgeren og det har de faste medarbejdere på tilbuddet ikke adgang til.

Myndighedsrådgivere udtaler, at der en stor del af tiden primært arbejdes med borgernes mest basale behov i forhold til pleje og
mad, hvor det udadrettede og sociale ikke er i så stort fokus og der savnes et større fokus på det levede liv. Det opleves, at der er
forskellige afdelinger, der gør det forskelligt og at nogen afdelinger er bedre til at bringe det sociale ind end andre.

Af fremsendt materiale, fremgår det, at der er udarbejdet handleplaner til borgerne fra myndighed, som danner udgangspunkt for de
mål, der skal arbejdes med for de enkelte borgere. Det fremgår, at nogle afdelinger og medarbejdere udarbejder og anvender den
daglige dokumentation mere end andre. Det fremgår ikke tydeligt, at der dokumenteres på delmålene i daglig praksis. De daglige
noter som socialtilsynet har set igennem den fremsendte dokumentation, omhandler primært sundhedsfaglige problematikker og i
mindre grad omkring de pædagogiske mål. Socialtilsynet har modtaget dokumentation for 10 borgere, hvor der ved 5 af borgerne ikke
er skrevet dagbogsnotater i perioden fra den 6.1.2020 til den 19.1.2020.

Indikator 3.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 3.c
Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

Myndighedsrådgivere oplever, at medarbejderne ikke får opdateret borgernes status forud for statusmødet. Det opleves at noget af
personalet er usikre på, hvordan de skal gøre det.

Ledelsen fortæller om nogle af de opnåede positive resultater, f.eks. omkring en borger med særlige udfordringer, der har boet på
tilbuddet i tre måneder, hvor der er sporet en fremgang. Det oplyses, at mål fra myndighed ofte er overordnet og det er de små
delmål som tøjvask, social kontakt med andre, eller at borgerne har det godt og er i trivsel, der observeres som positiv udvikling.

Medarbejderne giver eksempler på borgere, der har gennemgået en positiv udvikling og at de har udgangspunkt i at skabe den bedst
mulige dagligdag for borgerne. En medarbejder fortæller, at de kan måle på om borgerne trives, når de får det bedre. Det kan være
små skridt i den rigtige retning. Nogle borgere har desuden diagnoser, hvor der hurtigt kan ske en forværring af funktioner. En
medarbejder fortæller, at der f.eks. er mål for en borger om gåtur, som har haft en positiv indvirkning på borgerens trivsel, men der
bliver ikke fuldt op på, hvad gåturen har betydet for borgeren, så det er ikke målbart og bliver ikke dokumenteret.

Side 7 af 23



Indikator 3.d
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 3.d$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at alle afdelinger i tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører i henhold til den
enkelte borgers formål. Det drejer sig fx om magistrat for Sundhed og Omsorg (MSO), behandlingspsykiatrien, Hammel neurocenter,
myndighed, læger, tandlæger, værger, pårørende, det lokale politi samt VISO ved særlige udfordringer. I medarbejdere interviewet
gives der eksempel på, at de sundhedsfaglige medarbejdere anvender FMK til at korrespondere med læger og apoteker.
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Bedømmelse 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.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet under hensyn til målgruppens forskellige forudsætninger, søger at sikre, at borgerne har
indflydelse og medbestemmelse og igennem dialog og anerkendelse, respekterer borgernes ønsker. Der er et brugerråd, hvor
borgere fra alle afdelinger har mulighed for at deltage. Brugerrådet holder kontinuerlige møder med forstander, hvor der fremsættes
ønsker og ligeledes foregår en gensidig orientering, hvilket blandt andet kan handle om aktiviteter. Det er socialtilsynets vurdering, at
borgerne overordnet set trives under de givne forudsætninger. Tilbuddet iværksætter og tilbyder aktiviteter, der er medvirkende til at
understøtte borgernes trivsel. Tilbuddet understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed, både i forhold til vedligehold af
færdigheder, men også i forhold til rehabilitering. Tilbuddet har et aktivt samarbejde med den Magistraten for Sundhed og Omsorg,
idet flere af borgerne er plejekrævende og har vedvarende behov for sundhedsfaglige ydelser i kommunalt og regionalt regi.

Tilbuddets medarbejdere forebygger og håndterer magtanvendelser gennem en anerkendende og ikke konfronterende tilgang og
trækker sig, hvis konflikter eskalerer.

Det vurderes samtidig, at ledelsen på tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad har sikret korrekt indberetning af forhåndsgodkendte
magtanvendelser til socialtilsynet.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet henstiller til, at ledelsen skal sikre indsendelse af godkendelser af forhåndsgodkendte samt de månedlige registreringer i
forhold til anvendelse af godkendte forhåndsgodkendte magtanvendelser, til socialtilsynet.

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
Det er socialtilsynets vurdering, at Stefanshjemmet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv, i det omfang
det er muligt. Beboerne bliver mødt med anerkendelse og respekt, ligesom der er et brugerråd. En borger fra hver afdeling deltager,
hvor de på tværs af afdelingerne mødes sammen med forstanderen. . Ved brugerrådsmøderne kan borgerne komme med ønsker,
ligesom der foregår en orientering om aktiviteter i området, hvilket især er om sommeren, hvor der foregår en del aktiviteter i
umiddelbar nærhed af tilbuddet, der ikke altid er til alle borgeres interesse Ved vurderingen vægtes det endvidere, at ledelse samt
medarbejdere italesætter borgerne med en stor respekt, samt arbejder ud fra borgernes ønsker og behov.

Indikator 4.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 4.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at socialtilsynet møder borgere, medarbejdere og pårørende på tværs, der alle fortæller at
borgerne bliver mødt med anerkendelse og respekt. Socialtilsynet bliver mødt af borgere på tværs af afdelingerne, der gerne vil tale.
Ens for samtalerne med især borgerne er, at de fortæller at medarbejderne er søde, men at de har mere og mere travlt og mindre tid,
hvilket især er om aftenen og weekender. Socialtilsynet observerer at medarbejderne er anderkendende i deres tilgang til borgerne,
samt omtaler dem med respekt.
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Indikator 4.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 4.b$eg-print-section-heading-end$

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
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af dialogen med medarbejdere på tværs af afdelingerne fremgår, at de inddrager borgerne
på de måder, som de vurderer at borgerne kan magte. De har fokus rettet mod, at det er borgernes hjem samtidig med at det er
deres arbejdsplads. Der afholdes brugerrådsmøder, hvor der er en borger fra hver afdeling. Forinden møderne samles borgerne, og
de spørges ind til om de har ønsker der skal bringes med til mødet. Forstander fortæller, at tilbuddets fysiske beliggenhed gør, at der i
sommerhalvåret er mange aktiviteter lige udenfor døren, som ikke alle borgere profiterer af, og hvor nogle aktiviteter har betydet, at
borgere tilbydes aktiviteter, hvor de rejser hjemmefra i de pågældende dage. Aktiviteter af en sådan art tages også op på
beboerrådsmøder til orientering, og der kommes med forslag til, hvordan borgerne kan deltage, være tilskuer eller andet under
arrangementerne. En medarbejder fortæller, at de altid banker på og spørger altid om de må åbne vinduer, selvom borgerne ikke har
et sprog. Ved fødselsdag spørges de ind til retter. En medarbejder fortæller, at en kvinde ikke vil have hjælp fra en mand, hvilket er
imødekommet. For de borgere som ikke har et verbalt sprog, anvendes livshistorier som et aktivt redskab, når borgerne skal støttes i
at tale egen sag.

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
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet generelt understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed med udgangspunkt i
borgernes fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelse. Medarbejderne er sammensat i teams af flerartede faggrupper, hvilket
giver mulighed for at borgerne understøttes både fysisk og mentalt igennem en tværfaglig tilgang. Det indgår i vurderingen, at
medarbejderne er pædagogisk og sundhedsfagligt uddannede, hvilket samlet vurderes til at understøtte borgernes fysiske og
mentale trivsel. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at medarbejdernes kendskab til borgerne, er med til at forebygge eventuel
mistrivsel. Overordnet set oplyser borgerne, at de trives med at bo på tilbuddet under de omstændigheder, der er deres. Nogle af
borgerne ønsker dog mere kontakt til medarbejdere og vil gerne have flere aktiviteter i hverdagen. Det vurderes, at tilbuddet
understøtter de særlige livsvilkår, der følger med ved at være senhjerneskadet og har fokus på at støtte op om eksistentielle
problemstillinger bl.a. at støtte den enkelte borger i sorgprocessen. Tilbuddet arbejder aktivt på at understøtte, træne og
vedligeholde borgernes nedsatte funktionsniveau, hvilket foregår som led i borgernes individuelle aktivitetstilbud. Ved vurderingen er
der endvidere lagt vægt på, at der er et aktivt samarbejde med MSO, idet flere af borgerne er plejekrævende og har vedvarende behov
for sundhedsfaglige ydelser i kommunalt og regionalt regi. Der er fortsat fokus på, at plejeydelserne gøres tydeligere og samarbejdet
med det eksterne personale optimeres. Det vurderes samtidig, at der på afdelingen Havglimt 1. sal er særlige udfordringer, som har
indvirkning på nogle af borgernes trivsel.
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Indikator 5.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 5.a
Indikatoren bedømmes i middel grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

De borgere socialtilsynet talte med generelt giver udtryk for at være glade for at bo på tilbuddet og modtager den hjælp og støtte de
har brug for. Socialtilsynet observerede via rundvisning på tilbuddet, at der var en hyggelig og rar stemning med god kontakt mellem
borgere og medarbejdere. Socialtilsynet har tilsendt et spørgeskema til borgerne vedr. deres ophold på tilbuddet, hvoraf 20 borgere
har besvaret skemaet. I forhold til spørgsmålet: ”Hvad syntes du om at bo på Stefanshjemmet?” besvarer 14 borgere med en glad
smiley, 5 med en middel smiley, 1 med en sur smiley med begrundelse: ”vil gerne ud at bo”. På spørgsmålet: ”Er de andre beboere
rolige og venlige overfor dig?” besvarer 15 borgere med en glad smiley og 5 med en neutral smiley.

En pårørende oplyser, at der er indkøbt en skærm til borgeren, hvor borgeren der ikke har sprog skulle have mulighed for at
kommunikere. Skærmen har stået i borgerens lejlighed i to måneder, uden den er taget i brug, hvilket undrer de pårørende. En anden
pårørende oplever, at borgerne behandles med respekt, venlighed og varme. De inddrages i beslutninger, og der tales til dem på et
plan, hvor de befinder sig, uden at man derved ”overser” borgeren, der f.eks. ikke har sprog. Der er god tålmodighed til at afvente
respons fra borgeren. En tredje pårørende oplyser, at de er velkommen og har en god kontakt til medarbejderne. Der er et godt
samarbejdsklima med respekt for hinanden og der er plads til humor. Medarbejderne er meget opmærksomme på borgernes behov
og de gør sig megen umage for at borgerne skal have det godt. Borgeren føler sig godt tilpas og er glad for at bo på Stefanshjemmet.
En fjerde pårørende oplever, at der tages positive initiativer så borgeren kan få gode oplevelser. En femte pårørende oplever, at
hovedparten af personalet er dygtige, men at borgeren skal motiveres meget til aktiviteter og at borgeren selv får lov at bestemme.
Det indgår samtidig, at pårørende fra Havglimt 1. sal oplyser, at der ikke er tid til at tage sig af borgerne i samme grad som tidligere
f.eks. at komme på gåture. De oplever, at der er funktioner hos en borger der er gået tabt, som er begrundet i, at borgeren ikke bliver
stimuleret og er overladt for meget til sig selv. De pårørende oplever, at en borger på afdelingen kræver en særlig indsats fra de faste
medarbejdere, som bevirker at medarbejdere fra andre afdelinger skal varetage de øvrige borgeres behov. Pårørende fra Strandvejen
stue oplever, at der er lidt samvær blandt borgerne og der ikke er mange aktiviteter. Pårørende oplever, at borgeren kan vente længe
på at få hjælp fra medarbejderne.

Ledelsen og medarbejderne oplyser, at borgerne generelt trives med at bo i tilbuddet. Nogle borgere giver udtryk for, at tilbuddet er
deres familie. Borgernes trivsel styrkes ved, at de tilbydes aktiviteter hver dag fra kl. 10 og der er struktur i forhold til, hvilke aktiviteter
der foregår de enkelte dage og hvilke medarbejdere der er ansvarlige for aktiviteterne. Det kan f.eks. være sanseaktiviteter, lytte
aktiviteter, cykel- eller gåture. Udover aktiviteter på afdelingerne tilbydes også globale aktiviteter, som er fælles for alle borgere.
Borgerne tilbydes aktiviteterne og det er individuelt, hvilke aktiviteter de hver især vælger. En borger ønsker ikke at deltage i de interne
aktiviteter, men vælger at tage på tur alene. En borger har et dagtilbud i en anden organisation. Det oplyses, at borgerne i
aktivitetstilbuddet ligeledes trives med at komme i tilbuddet. Der tilbydes aktiviteter som er målrettet deres individuelle behov. Der er
mange deltagere til den fælles opvarmning og der er mange borgere, der gerne vil have træning hver dag. Borgerne kender hinanden
og de har en særlig omsorg for hinanden, hvor de hjælper hvis de har mulighed for det. Generelt tilbydes borgerne hjælpemidler til at
understøtte deres trivsel. F.eks. har en del borgere teknologiske hjælpemidler, som er med til at fremme kommunikationen for
borgerne og der søges kontakt til eksterne samarbejdspartnere, hvis det vurderes at være et behov for optimering.

Samtidig oplyses det fra nogle medarbejdere, at der er særlig udfordringer på Havglimt 1. sal, da en borger kræver en særlig indsats,
som har indflydelse på de øvrige borgeres trivsel. De øvrige borgere bliver primært tilgodeset af medarbejdere fra andre afdelinger.
Medarbejderne observerer, at en borger ikke modtager den samme træning som tidligere og er gået i stå, da træningen foregår i
hastværk. En anden borger har mål for at komme ud at gå hver dag, hvilket ikke sker. En tredje borger er begyndt at sove meget, hvor
det kræver medarbejderindsats at igangsætte aktiviteter som ikke sker. En fjerde borger kommer ikke ud af lejligheden og kan nemt
blive glemt i, da der skal en særlig tilgang for at motivere borgeren, som ikke sker optimalt.
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Indikator 5.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 5.b
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat i teams af ergoterapeuter, pædagoger,
fysioterapeuter. Derudover fortæller medarbejderne at ergoterapeuterne har et tæt samarbejde med eksempelvis
hjælpemiddelcentralen, og hvor det primært er SOSU assistenterne som står for kontakten til eksterne sundhedspartnere såsom
MSO. Borgerne har hver især et skema for ugen, hvoraf det fremgår hvilke aktiviteter de har for ugen. En borger fortæller, at han
bruger motionslokalet hver dag. Under rundvisning ser socialtilsynet motionslokalet, og ser at flere borgere er i gang med et
træningsprogram denne formiddag. Ledelsen fortæller, at motionslokalet bruges af mange borgere, som led i vedligeholdelse og/eller
træning af færdigheder. Motionsrummet er åbent og til fri afbenyttelse hver dag. Socialtilsynet har tillige lagt vægt på, at samtlige
medarbejdere både de sundhedsfaglige og socialfaglige, varetager basisopgaver fx plejeopgaver. Det er social og
sundhedsassistenterne, der har kompetencen og vurderer, når der er brug for at inddrage læge eller hjemmesygeplejerske fra MSO.
Tillige lægges der vægt på, at tilbuddet samarbejder med en bred skare af eksterne faggrupper omkring sundhedsfaglige ydelser fx
læge, specialtandlæge, behandlingspsykiatri, misbrugscenter og fodplejer mv. Tilbuddet ledsager borgerne til sundhedsfaglige ydelser
i hospitalsvæsen, når der vurderes et behov. Som det har været beskrevet i sidste rapport , oplyses det, at samarbejdet med MSO
fungerer godt, men der er nogle snitflader i mellem Stefanshjemmet og MSO, som ifølge ledelse og medarbejdere giver nogle længere
arbejdsgange. Fx hvis en borger har et kateter, der ikke fungerer skal medarbejderne ringe til egen læge, som siger der skal ringes til
MSO. Medarbejderne fortæller, at MSO ofte ikke har tid og så skal en assistent på afdelingen gøre det. En medarbejder udtaler
"Ydelsen er at det skal vi ikke gøre – men det ender med vi gør det". Stefanshjemmet har en medarbejder ansat, der også er
seksualvejleder. Medarbejderne ved en afdeling fortæller, at vedkommendes kompetencer er brugt ved et forløb med en borger.
Medarbejderne fortæller, at de kunne tænke at der måske er et behov for at bruge medarbejderens kompetencer i endnu større grad.

Indikator 5.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 5.c
I bedømmelsen er der lagt væg på, at medarbejderne fortæller, at motion er indlagt som en del af aktiviteterne i hverdagen, se
yderligere beskrivelse under indikator 5b. Borgerne tilkøber mad fra Stefanshjemmets eget køkken. Medarbejderne fortæller videre, at
samarbejdet med pårørende omkring den støtte der ydes borgerne omkring vedligeholdelse/rehabilitering kan være udfordret i
forhold til forventningsafstemning herom. Endvidere fortæller medarbejderne, at de holder aviser i weekenderne, som de læser med
borgerne. En borger fortæller, at hun holder af at komme til foredrag og få ny viden. Under rundvisning møder socialtilsynet en
medarbejder der er rund med plakater omkring et foredrag. Socialtilsynet orienteres om, at der jævnligt holdes foredrag, hvor
forskellige emner tages op. Mange borgere holder af dette. En konkret borger fortæller, at en medarbejder er en levende fortæller om
eks. skiferie, så borgeren næsten føler hun selv er på skiferie. Under rundvisning ser socialtilsynet at en dagligstue er møbleret med
massagestole, som har udsigt ud over vandet. En medarbejder fortæller, at mange borgere holder af at sidde her, og kunne følge med
i årstidernes skiften. Socialtilsynet møder endvidere borgere på udearealerne, og en medarbejder fortæller om to borgere som
bruger meget af dagene på at køre ture rundt i området. Flere borgere tilkøber sig sundhedsydelser udenfor Stefanshjemmet, der har
betydning for deres fysiske og mentale sundhed bl.a. massage og andre har gået til rideterapi. I bedømmelsen er der tillige lagt vægt
på, at medarbejderne anerkender de svære livsvilkår, der følger med sygdommen og forsøger i den pædagogiske tilgang, at vænne
trælse ting til noget positivt, fx at være en del af fællesskabet med de øvrige borgere i tilbuddet. Medarbejderne er opmærksomme på,
at borgernes dagsform/funktionsniveau er svingende og dette kan variere fra time til time.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger og håndterer eventuelle magtanvendelser og at ledelsen har fokus på, at
arbejdet med borgerne bliver udført, så magtanvendelser ikke forekommer. Den neuropædagogiske tilgang og borgernes individuelle
metodemapper samt risikovurderinger er ligeledes medvirkende til at forebygge magtanvendelser. Det er socialtilsynets vurdering, at
medarbejderne med deres kendskab og relation til de enkelte borgere, forebygger at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Det vurderes samtidig, at ledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har håndteret magtanvendelser korrekt i forhold til at indsende
godkendelser af forhåndsgodkendte magtanvendelser samt de månedlige registreringer af godkendte forhåndsgodkendte
magtanvendelser, til Socialtilsyn Midt.
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Indikator 6.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

Ledelsen oplyser, at der har været afholdt intern undervisning vedr. magtanvendelser for alle medarbejdere samt undervisning i nye
regler med ekstern underviser. Afdelingslederne oplyser, at der er ansøgt og givet bevilling til brug af stofseler. Det oplyses, at den
neuropædagogiske tilgang, risikovurderinger og struktur omkring borgerne er medvirkende til at forebygge magtanvendelser.
Igennem den faglige sparring drøftes det ligeledes, hvordan magtanvendelser undgås. Alle medarbejderne oplyser, at der har været
afholdt cafemøder på afdelingerne vedr. regler omkring magtanvendelser og at der har været afholdt en kursusdag med ekstern
underviser omkring de nye regler. Medarbejderne oplyser, at deres kendskab til borgerne er medvirkende til, at der ikke forekommer
magtanvendelser. De er altid på forkant og de dilemmaer, der opstår, bliver drøftet på p-møder. De anvender personaleskift og er
opmærksomme på at træde til, hvis der opstår en konflikt. Medarbejdere fortæller, at de respekterer borgerne, hvis de f.eks. ikke
ønsker at få børstet tænder eller bliver barberet. Medarbejderne trækker sig, venter lidt og vender tilbage.

Indikator 6.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 2

Bedømmelse af Indikator 6.b
Indikatoren bedømmes i lav grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

Ledelsen oplyser, at der bliver anvendt stofseler til nogle borgere og der er ansøgt om tilladelse til brug af stofseler ved de borgere,
der ikke kan give et informeret samtykke. Det vurderes samtidig, at ledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har håndteret
magtanvendelser korrekt, da der i tilfælde af anvendelse af stofseler skal der ske registrering og indberettes med mindre, der kan
gives informeret samtykke. 

Samtidig indgår det, at medarbejderne på Havglimt 1. sal oplyser, at de har været nødsaget til at anvende magtanvendelser ved
negleklip, hos en borger, som ikke er blevet indberettet. Efter tilsynsbesøget har socialtilsynet modtaget kopi af tilladelse til
anvendelse af faldalarm og fastholdelse i hygiejnesituationer ved borgeren. Desuden har socialtilsynet modtaget kopi af tilladelse til
brug af stofseler i kørestol ved en borger.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Stefanshjemmet forebygger overgreb. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at tilbuddet har
procedurer for registrering af vold og trusler mod personalet og beredskabsplaner i forhold til personalet. Der er risikovurderinger på
de borgere, hvor det skønnes nødvendigt. Endelig er der i vurderingen lagt vægt på, at der en arbejdsmiljørepræsentant på alle 4
afdelinger, som bl.a. indgår i samarbejdet om forebyggelse af overgreb.

Indikator 7.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 7.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 7.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at der laves risikovurderinger på de borgere, hvor det skønnes
nødvendigt, hvilket er ca. halvdelen af borgergruppen. Nogle borgere kan være udfordret i forhold til at andre larmer, ligesom der er
borgere som kan være truende overfor hinanden. Medarbejderne fortæller, at der er beskrivelser af mulige senarier i borgernes
metodemapper. Risikovurdering på en skala fra 1-6, hvis det skønnes nødvendigt. Tillige er der lagt vægt på, at medarbejderne
oplyser, at de italesætter trusler og truende adfærd. Der er en arbejdsmiljørepræsentant på hver afdeling. Medarbejderne fortæller,
at det er nemmere at handle, når situationerne opstår, da AMIR har en finger på pulsen.
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Bedømmelse af tema

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

Organisation og ledelse

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

Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen på tilbuddet overordnet set har relevante kompetencer og erfaring i forhold til at lede
tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er kvalificeret og erfaren i forhold til drift af sociale tilbud med specialiserede
målgrupper. Forstander og bestyrelsen har et tæt og konstruktivt samarbejde omkring indsatsen for borgerne.

Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen fungerer som en kompetent faglig sparringspartner for medarbejderne og er tilgængelige
og synlige i dagligdagen på tilbuddet. Ledelsen arbejder med at sætte tydelige rammer for tilbuddets udvikling, bl.a. gennem sikring af
tilbuddets faglige og etiske værdigrundlag.

Der er i vurderingen lagt vægt på, at den daglige drift generelt varetages kompetent samt at der fra ledelsens side er fokus på at
optimere anvendelse af ressourcerne, så borgerne modtager optimal ydelse.

Der er i vurderingen endvidere lagt vægt på, at tilbuddet sygefraværet og personalegennemstrømningen ikke er højere end på
sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,65

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen sætter fokus på, at der implementeres faglig retning for det pædagogiske arbejde med borgerne,
særlig i forhold til borgere på afdeling Havglimt 1. sal.

Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen sætter fokus på, at personale fra ActivCare introduceres til tilbuddets værdigrundlag, så borgerne
sikres en ensartet indsats.

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en ledelse, som er faglig kompetent og understøtter medarbejdernes opgaveløsning.
Ved vurderingen er der lagt vægt på, at lederen har relevante formelle uddannelser samt ledelseserfaring.

Det indgår i vurderingen, at tilbuddets ledelse består af en forstander og fire afdelingsledere, som har fordelt ledelsesopgaverne i
tilbuddet og driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt samt sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling.

Ligeledes vurderer socialtilsynet, at ledelsen har en reflekteret tilgang til opgaveløsningen, hvilket både tilgodeser den faglige kvalitet i
opgaveløsningen og understøtter medarbejdernes kompetencer. Der er tillige lagt vægt på, at ledelsesgruppen har fokus på at
optimere opgaveløsningen igennem intern sparring i ledergruppen.

Medarbejderne har mulighed for at få daglig sparring ved afdelingslederne og igennem personalemøder. Endvidere er der mulighed
for sparring i de tværfaglige teams, der er omkring de enkelte borgere.

Det indgår samtidig i vurderingen, at medarbejderne generelt efterspørger en systematik i forhold til dokumentation af mål/delmål
for borgerne og medarbejderne på Havglimt 1. sal efterlyser, at der sættes en tydelig faglig retning omkring indsatsen.
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Indikator 8.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.a$eg-print-section-heading-end$

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

Forstander oplyser, at der på tilbuddet er fire afdelingsledere med socialfaglig baggrund og lederuddannelse. Der er bred
ledererfaring i ledergruppen og med tværfaglige kompetencer indenfor det sygeplejefaglige og det pædagogiske. De fire
afdelingsledere har udover en boafdeling ligeledes ledelsesansvar i andre områder; aktivitetscentret, vaskeri, køkken og nattevagter.
Forstander har ledelsesansvar i administrationen. Ledelsesgruppen mødes til ledermøde hver uge, hvor der er drøftelse af opgaver
og aktuelle problemstillinger.

Afdelingslederne oplyser, at de har et tæt samarbejde i ledelsen og bruger ledergruppen til faglig sparring og akutte problemstillinger.
Der er udfordringer pt. da der er ledige pladser på tilbuddet og særlige udfordringer på en afdeling, som kræver ekstra ressourcer og
en særlig indsats. Det oplyses desuden, at der på det sundhedsfaglige område har været iværksat nye tiltag, som har medført
anderledes dokumentation og implementering af nye tiltag.

En afdelingsleder oplyser, at der er sparring i ledergruppen, men der er primært fokus på drift og de sundhedsfaglige tiltag, hvor der
kunne være et ønske om, at der var mere tid og rum til at kunne ”tænke ud af boksen” i ledergruppen.

Medarbejderne oplyser, at der generelt er en kompetent ledelse på tilbuddet som har fokus på borgernes trivsel. Det oplyses, at der
generelt fra ledelsen sættes retning for den faglige udvikling og der er drøftelser på p-møderne om relevante faglige emner f.eks.
magtanvendelser.

Dog fremgår det fra Havglimt 1. sal, at medarbejdergruppen mangler retning i forhold til at arbejde som en samlet enhed og i fælles
faglig retning. Det opleves at blive særlig sårbart, når der flytter en borger ind, der har særlige udfordringer. De mangler retningslinjer
i forhold til dokumentation, da medarbejderne oplever de arbejder i hver deres retning. Desuden opleves det, at der er ”huller ” i
arbejdsplanen, som bliver en belastning for medarbejderne. I forhold til medicinhåndtering er der manglende kompetencer hos
medarbejderne. Særligt omkring en borger, der har behov for PN-medicin, som medarbejderne mangler faglig sparring omkring.

Der igennem tilsendte dokumentation fremgår, at ledelsen deltager i lederkonference, arbejdsmiljøuddannelse, studietur og
neurokonference. Desuden fremgår det, at ledelsen består af forstander og fire afdelingsledere med uddannelsesmæssig baggrund
som socialpædagog, ergoterapeut og sygeplejerske, hvor alle har efteruddannelse i ledelse.
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Indikator 8.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

Forstander oplyser, at afdelingslederne er tæt på medarbejderne i dagligdagen og alle har kontor på afdelingerne. Afdelingslederne
deltager i p-møderne og er med til at sikre den daglige kommunikation mellem de forskellige vagtlag. Der er ikke mulighed for at
etablere fast ekstern supervision med supervisor udefra, men der indkaldes specialviden efter behov f.eks. VISO, sundhedsfaglige
videns personer og IT fagpersoner. Der er fra ledelsens side særlig fokus på at indhente viden og sparring i forhold til en borger på
Havglimt 1. sal.

Afdelingslederne oplyser generelt, at de er synlige i dagligdagen på afdelingerne og er tilgængelige for sparring og daglig kontakt for
medarbejderne. Der er en opmærksomhed i forhold til, at medarbejderne arbejder i teams, som er tværfaglig sammensat med såvel
sundhedsfaglig som pædagogisk personale, for at tilgodese borgerne med flere forskellige perspektiver.

Det oplyses, at der i forhold til en borger, der ikke er i optimal trivsel, er taget kontakt til VISO, for at hente viden og supervision til at
optimere tilgangen til borgeren.

En afdelingsleder oplyser, at der er mulighed for daglig sparring og medarbejderne har mulighed for at sparre med hinanden i løbet af
dagligdagen. Det oplyses, at personalemøderne er opdelt med forskelligt indhold, så der er plads til gennemgang af handleplaner,
effekt-evaluering, borgergennemgang og fordybelse f.eks. i en artikel.

Afdelingsleder på Havglimt 1. sal oplyser, at der på de førstkommende afdelingsmøder er planlagt en monofaglig opdeling, for at
styrke den faglige tilgang.

Medarbejderne oplyser, at de har gode muligheder for sparring i dagligdagen. Generelt er der i medarbejdergruppen tid og plads til at
give sparring på aktuelle problemstillinger. Der er udarbejdet metodehåndbog til alle borgere, som anvendes i dagligdagen og når
f.eks. en medarbejder fra en anden afdeling skal hjælpe.

Endvidere hentes der sparring ved eksterne samarbejdspartnere f.eks. ved VISO, hjemmesygeplejersker, hjælpemidler (senge, lifte ol.)
og IT-hjælpemidler. Medarbejder fra aktivitetscentret oplyser, at de har samarbejde med andre faggrupper f.eks. bostøtter og
hjemmepleje for de borgere, der bor i egen bolig.

Medarbejdere fra Havglimt 1. sal oplyser, at der i en presset dagligdag, særlig omkring en borger, ikke er mulighed for at give og
modtage den nødvendige faglige sparring fra kollegaer eller fra ledelsen.

Indikator 8.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 8.c$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 8.c
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at forstander fortæller om et tæt og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen, endvidere om
hvordan der det seneste år har været et samarbejde omkring at løse de udfordringer der har været ved tilbuddet.
Bestyrelsesformanden fortæller i stil med forstander om et tæt samarbejde, og hvor han i de omtalte sager er informeret straks.
Socialtilsynet har modtaget referater fra bestyrelsesmøder, samt fra møder afholdt i forbindelse med de konkrete sager, og hvoraf
det ydermere fremgår, at bestyrelsen bliver orienteret bredt om forhold ved tilbuddet, både hvad angår borgernære ting, driften,
samt faglige overvejelser.
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at den daglige drift varetages kompetent. I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet tilgodeser
borgernes behov, så borgernes funktionsniveau udvikles eller vedligeholdes, alt efter

borgernes individuelle behov og hvad der er formålet for den enkelte borger.

Det vurderes, at den nuværende borgergruppe er dækket tilfredsstillende i forhold til deres behov for tilstrækkelig kontakt til
personale med relevante kompetencer. Dog efterspørger medarbejderne fra Havglimt 1. sal fokus på flere pædagogiske tiltag i forhold
til arbejdet med borgerne og ligeledes flere pædagogiske refleksioner.

Desuden er det socialtilsynets vurdering, at ledelsen har fokus på medarbejdergruppens sammensætning så der er en bred faglig
baggrund, herunder opmærksomhed på borgernes behov for medarbejdere, der er uddannet til at varetage opgaver af mere
plejemæssig karakter og ligeledes har fokus på de pædagogiske opgaver.

Det indgår i vurderingen, at personale fra ActivCare indgår i arbejdet ved tre borgere, hvor der hos to borgere er direkte
borgerkontakt. Det vurderes, at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus fra ledelsens side, i forhold til at personalet fra ActivCare arbejder
ud fra det samme værdisæt, som de fastansatte medarbejdere på Stefanshjemmet arbejder efter, f.eks., at borgerne kan få oplyst,
hvad medarbejderne skriver i dagbogssystemet.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at personalegennemstrømning og sygefravær ikke er højere end på sammenlignelige
arbejdspladser.
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Indikator 9.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 9.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 2

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikatoren bedømmes i lav grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

Forstander oplyser, at der er udelukkende fastansatte medarbejdere og der arbejdes efter en bruttonormering. Der er personale fra
ActivCare som indgår i et respirationsteam, som er styret og ledet af Region Midtjylland. Det oplyses, at tilbuddets ledelsen ikke har
indflydelse på, hvilket personale der møder ind på tilbuddet for at tilgodese ialt tre borgere. Personaleansvaret ligger hos ActivCare. 

En borger modtager personlig hjælp og støtte fra ActivCare 16 timer i døgnet fra kl. 8 - 23, hvor det er nattevagterne på tilbuddet der
tilgodeser borgeren fra kl. 23 - 8. To borgere modtager hjælp fra respirationsteamet hele døgnet. Socialtilsynet har i forbindelse med
tilsynsbesøget modtaget skriftlig dokumentation vedr. den ydelse tre borgere modtager fra ActivCare.

Det oplyses, at der fra ActivCare er indgivet en underretning/klage om omsorgssvigt vedr. en borger, hvilket socialtilsynet har
modtaget kopi af. Forstander oplyser, at der efterfølgende er tildelt ekstra ressourcer og der er indgået et tæt samarbejde med såvel
respirationsteamet og borgerens pårørende, for at forebygge misforståelser og tilføre en fælles tilgang til borgeren samt opbygget en
klar ansvarsfordeling.

Det oplyses endvidere, at de fastansatte medarbejdere er uddannede og der arbejdes ud fra en bruttonormering. Der er ikke afløsere
på tilbuddet, men udelukkende fastansatte vikarer, der dækker weekender og ferieperioder.

Det oplyses, at der på tilbuddet generelt er overensstemmelse mellem de opgaver der er omkring borgerne og den normering, som
er på de enkelte afdelinger.

Indenfor det sidste år har der været gennemført et kompetenceløft for i alt 20 medarbejdere, som har været givtige. Igennem
tilsendte dokumentation fremgår det, at der har været afholdt et kompetenceløfts program for ca. 20 medarbejdere med et 4 uger
kursus med neuropædagogik, konflikthåndtering, hjerneskade og psykiatri, døden og den svære samtale, førstehjælp, dokumentation
og effektmåling samt pårørendesamarbejde. Desuden generel undervisning omkring Stefanshjemmets værdier og regler om
magtanvendelse.

Afdelingslederne oplyser, at personaledækning på afdelingerne er udarbejdet efter grøn, gul og rød princippet både for hverdage og
for weekender. Socialtilsynet har modtaget en plan over personaledækningen, som tydelig viser hvor mange medarbejdere, der skal
være tilstede på de enkelte afdelinger efter en grøn, gul og rød plan og hvilke opgaver der skal løses indenfor de forskellige planer.
Weekendmedarbejderne bliver oplært igennem intro vagter og informationer omkring de enkelte borgere via metodemapperne.

Afdelingsleder fra Havglimt 1. sal oplyser, at der benyttes medarbejdere fra andre afdelinger, da der er ledige pladser på tilbuddet og
at der er behov for ekstra støtte til en borger. Det forsøges, at det er de samme medarbejdere fra de andre afdelinger, der har vagter
på Havglimt 1. sal, som primært tilgodeser de øvrige borgere på afdelingen. Metodemapperne er opdateret, så borgerne har
oplevelsen af at blive mødt ensartet.

Afdelingsleder fra Strandvejen Stuen oplyser, at personale fra ActivCare dokumenterer anderledes og de har ikke overlap og ser aldrig
hinanden. Afdelingslederne har ikke ansvaret for personalet og dermed ikke mulighed for at drøfte f.eks. regler omkring
magtanvendelser.

 

Pårørende oplyser, at det altid er godt at komme på tilbuddet. Personalet er imødekommende og der er en god omgangstone.
Pårørende oplever, at personalet har tid til at lytte til borgerne, hvor der er humor og glæde. Personalet er gode til at kommunikere
med borgeren, der ikke har verbalt sprog. Det opleves at medarbejderne har de rette kompetencer, men de har travlt og rigeligt at se
til.

En pårørende oplever, at der er faglig viden blandt medarbejderne til at imødekomme borgerens behov og forståelse for borgerens
livssituation.

Pårørende oplever, at kontakten til pårørende er god og informativ. De modtager mails omkring praktiske forhold fra
kontaktpersonen, og ofte opfølges disse af et opkald via telefon. Kontoret er prompte til at videresende post og mails til pårørende
samt hjælpe, hvis der er ting, de pårørende har behov for at modtage.

Pårørende til borger på Strandvejen 1. sal oplyser, at Stefanshjemmets personale er anerkendende, empatisk og med stor faglig
indsigt overfor borgeren. Kommunikationen mellem Stefanshjemmets personale og pårørende fungerer i det daglige glimrende.
Samtidig gives der udtryk for alvorlige bekymring overfor den nylige, mere omfattende inddragelse af ActivCares personale i løsningen
af andre plejeopgaver end de respiratoriske, som de ikke tidligere har haft ansvar for. Det er en pårørendes indtryk, at ActivCares
medarbejdere generelt ikke i tilstrækkeligt omfang besidder den nødvendige faglige erfaring endsige den menneskelige indsigt, som er
nødvendig for at kunne påtage sig de nye plejeopgaver. I pårørendes øjne tager ActivCare-medarbejdernes tilgang til plejen tydeligvis
afsæt i helt andre værdier - og en anden kultur - end de, der kendetegner Stefanshjemmet og dets medarbejdere. Denne anderledes
tilgang udgør et væsentligt problem.

Pårørende til borgere på Havglimt 1. sal oplever, at personalet er presset og der er ikke tid til at tage på tur med borgerne. Borgerne
mangler stimuli og aktiviteter. En borger har fået en IPad, som skulle bruges til at kommunikere med borger og pårørende, men
medarbejderne har ikke den nødvendige tid til at hjælpe borgeren. Pårørende oplever, at der er særlig stor udskiftning af
medarbejdere og der er manglende information til de pårørende.
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20 borgere har besvaret spørgeskema: På spørgsmålet: ”Lytter medarbejderen til dig?” besvarer 17 med en glad smiley og 3 med en
middel smiley. Der skrives kommentarer til spørgeskemaet: ”Nogen medarbejdere kan bedre læse mine behov end andre og lytte til
mig.”

På spørgsmålet: ”Får du hjælpen på den måde de helst vil have?” besvarer 19 med en glad smiley og en med en neutral smiley.

Medarbejderne generelt oplyser, at der er overensstemmelse med de opgaver de skal løse og de ressourcer der er til rådighed. De
arbejder ud fra grøn, gul og rød plan og det fungerer i dagligdagen. Der hjælpes på andre afdelingen ved sygdom og da der pt. er
ledige pladser. Når de skal arbejde på en anden afdeling, er der en fastlagt plan for hvilke opgaver de skal løse. Der er metodemapper
for alle borgere og de er opdateret. Dog opleves det særligt i weekender, at det er medarbejderne der skal sikre den nødvendige hjælp
fra de øvrige afdelinger.

Ved en borger på Strandvej 1. sal indgår personale fra ActivCare i plejeopgaver. Medarbejderne oplyser, at der har været udfordringer
i samarbejdet og at der ikke har været tilstrækkelig med information om,  hvad der ligger i opgaven samt det værdisæt som
medarbejderne fra Stefanhjemmet arbejder ud fra. Det drejer sig konkret om, hvordan borgeren hjælpes f.eks. med at få tøj på og
hvordan der tales til borgeren. Desuden oplyses det, at personale fra ActivCare arbejder 12 timer ad gangen.

Medarbejdere fra Havglimt 1. sal oplyser, at der er en borger der har personale hele døgnet fra ActivCare. Personalet derfra deltager
ikke i plejearbejdet med borgeren, men varetager udelukkende det respiratoriske arbejde. Samarbejdet med personalet fra ActivCare
er en udfordring, da der ikke arbejdes ud fra samme grundlag. Personalet fra ActivCare skriver ned hvorledes medarbejderne udfører
deres arbejde.

Medarbejderne fra Havglimt 1. sal oplever, at der på afdelingen er en medarbejdergruppe med et fagligt potentiale og engagement,
men de mangler retning for den faglige tilgang.

At der igennem dagbogsnotater for en borger på Strandvejen stuen, der modtager hjælp og støtte fra ActivCare, at den 12-1-2020 er
skrevet: ”har oplevet et par gange at XX har fået information omkring hvad UT skriver herinde i CSC. Det håber jeg ikke sker igen, da det hurtigt
kan skabe misforståelser hos xx! Så husk lige på dette fremover, tak!

Indikator 9.b
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Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

Ledelsen oplyser, at der indenfor det sidste år er ansat 9 nye medarbejdere og 8 er fratrådt. Der er i alt 160 medarbejdere.
Afdelingslederne oplyser, at der har været stabilitet i medarbejdergruppen. Der har været udskiftning af weekend medarbejdere og
der er løbende udskiftning af pædagogstuderende.

Medarbejderne oplever generelt ikke stor udskiftning i medarbejdergruppen, men der er udskiftning af det personale der arbejder for
ActivCare. Endvidere oplever medarbejderne fra Havglimt 1. sal, at der er høj grad af personalegennemstrøm, da der rykkes
ressourcer fra andre afdelinger, som giver et stort flow af medarbejdere.

Det fremgår af tilsendt materiale, at der i 2019 er fratrådt 8 medarbejder, 3 fastansatte som er opsagt, 10 pædagogstuderende, 18
vikarer pga. barsel, orlov mm, 17 i virksomhedspraktik, løntilskud og fleksjob, 10 nyansatte weekendfolk og 10 weekendfolk er fratrådt.

Indikator 9.c
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Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at:

Ledelsen oplyser, at der indenfor det sidste år har sygefraværet været faldende, men er pt. stigende. Der er et gennemsnit på ca. 15
dage pr. medarbejder. Sygefraværet et fordelt på alle medarbejdere. Det oplyses, at sygefraværet følges tæt og der afholdes samtaler
med medarbejderne.

Medarbejderne oplever generelt ikke, at der er meget sygdom blandt deres kollegaer. Dog har medarbejdere fra Havglimt 1. sal
oplevet at sygefraværet er steget i takt med, at der er særlig udfordringer på afdelingen.

Det fremgår af tilsendte materiale, at der på tilbuddet har været et sygefravær på 15,46 dage pr. medarbejder i 2019.
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Bedømmelse af tema

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

Økonomi

Økonomi

Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og delvis gennemsigtig samt at forholdet mellem prisen og den
socialfaglige kvalitet er rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet samlet set konkluderer, at tilbuddets økonomi understøtter en stabil
anbringelse af borgere.

Socialtilsynet bemærker, at der ikke er sammenhæng mellem de indberettede regnskabsnøgletal og det indsendte reviderede
regnskab, hvilket primært skyldes, at der i det indsendte regnskab ikke er medtaget blandt andet administrationsomkostninger og
feriepengeforpligtelser, som administreres og afholdes af Århus Kommune. Ligeledes har revisor ikke erklæret sig omkring
forvaltningsrevision og bekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017. 

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2020 og de indberettede årsrapportnøgletal for 2018 og tilbuddets
driftsaftale med Aarhus Kommune.

 

Begrundelser

Økonomisk bæredygtighed

Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:

Tilbuddet har en driftsaftale og kommunen sikrer tilbuddets økonomi ved driftsunderskud.
Alle væsentlige budgetafvigelser i regnskabet er afklarede.
Budgettet for 2020 viser et overskud på ca. 3% af omsætningen ud fra en forventet belægning på 100%.

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

Vi vurderer, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet af 3 grunde:

Den økonomiske ramme i budgettet giver grundlag for den fornødne kvalitet i tilbuddet.
Der er et rimeligt forhold mellem forventet omsætning og forventede omkostninger.
Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

 

Økonomisk gennemsigtighed

Den økonomiske gennemsigtighed understøttes af 5 væsentlige forhold:

Tilbuddets regnskab er aflagt i overensstemmelse med vedtægter og driftsaftale.
Revisor har ikke haft væsentlige bemærkninger til regnskab og regnskabsnøgletal.
Der er ikke sammenhæng mellem regnskab og regnskabsnøgletal.
Budgettet hænger sammen med tilbuddets øvrige indberetninger på Tilbudsportalen.
Økonomien afspejler de faktiske forhold ved socialtilsynets tilsynsbesøg.

 

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddets budget for 2020 viser:

En omsætningsstigning på 1,2%. Dette modsvares af et omkostningsfald på 1,7%
En omsætning på ca. 47,2 mio. kr.
Et overskud på ca. 1,4 mio. kr.
At ca. 78,6% af omkostningerne forventes anvendt på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter.

Tilbuddets regnskab for 2018 viser:

En omsætning på 8% mindre end forventet i budget 2018.
At personaleomkostningerne blev 4% højere end forventet i budgettet.

Et faktisk overskud på ca. 0,6% af omsætningen.

Gennemsnitlig bedømmelse
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Økonomi 1
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Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Overordnet set vurderer socialtilsynet, at private tilbud med driftsaftale er økonomisk bæredygtige så længe driftsaftalen
opretholdes, fordi kommunen dermed i sidste ende sikrer tilbuddets økonomi. Socialtilsynet vurderer også, at der er sammenhæng
mellem omsætning og omkostninger i budgettet samt at det budgetterede overskud understøtter den fremtidige økonomiske
bæredygtighed i tilbuddet.

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 vurderer, at det godkendte budget for tilbuddet har en økonomisk ramme, der kan understøtte et tilstrækkeligt niveau i
forhold til tilbuddets målgruppe for så vidt angår personalenormering, borgerrettede aktiviteter og kompetenceudvikling af
personalet.

I budget 2020 anvendes 78,6% af tilbuddets samlede omkostninger til borgerrelateret personale og – aktiviteter. I 2019 var tallet
76,5%. 

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er delvis gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om socialtilsyn lægger op til.

Ved vurderingen har tilsynet lagt vægt på 4 forhold:

Tilbuddets budget og regnskab er aflagt i overensstemmelse med lov om socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser.
Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i tilbuddets regnskab og revisionsprotokol.
Der vurderes ikke at være sammenhæng mellem regnskab og de indberettede regnskabsnøgletal. I vurderingen har
socialtilsynet taget udgangspunkt i de indberettede regnskabsnøgletal.

Tilbuddets økonomiindberetninger har ikke givet anledning til bemærkninger udover de i konklusionen anførte.
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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.

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Kompetence og anciennitetsoversigt
Medarbejderoversigt
Tidligere tilsynsrapport
Pædagogiske planer
Handleplan
Dokumentation
Borgeroversigt
Opgørelse af sygefravær
Magtindberetninger

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

Interviewkilder
Kilder

Pårørende
Borgere
Ledelse
Anbringende Kommune

Beskrivelse
Under tilsynsbesøget har der været interview med leder af tilbuddet, fire afdelingsledere og i alt ni medarbejdere fra de fem
afdelinger. 
20 af borgerne har udfyldt et spørgeskema omhandlende deres ophold på tilbuddet.
Desuden har socialtilsynet modtaget fire mails fra pårørende og haft telefon samtale med tre pårørende.
Socialtilsynet havde under tilsynsbesøget samtale med tre borgere og syv pårørende.
Der har været tilbagemelding fra myndighedsrådgivere.
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Observationskilder
Kilder
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