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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 Det Private Bosted Skovbrynet

Hovedadresse Sørup Skovvej 4
4684 Holmegaard

Kontaktoplysninger Tlf.: 21422930
E-mail: am@skovbrynet-holmegaard.dk
Hjemmeside: http://www.skovbrynet-holmegaard.dk

Tilbudsleder Anne Marie Kristiansen

CVR-nr. 68138515

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Botilbud til længerevarende ophold, § 108
Botilbud til midlertidige ophold, § 107

Pladser i alt 9

Målgrupper Autismespektrum
Forandret virkelighedsopfattelse
Hjerneskade, medfødt
Kommunikationsnedsættelse
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt med skærpet tilsyn og påbud

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Torben Jørgensen
Tina Graulund Skjoldlund

Tilsynsbesøg 04-07-2022 13:00, Anmeldt, Det Private Bosted Skovbrynet
16-06-2022 09:00, Anmeldt, Det Private Bosted Skovbrynet
19-05-2022 13:00, Uanmeldt, Det Private Bosted Skovbrynet

Afdeling   Målgrupper
Pladser i
alt   Afdelinger  

Det Private Bosted
Skovbrynet

Kommunikationsnedsættelse, Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt,
Autismespektrum, Forandret virkelighedsopfattelse

8 Botilbud til
længerevarende ophold, §
108

1 Botilbud til midlertidige
ophold, § 107
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set delvist opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn,
og dermed besidder den fornødne kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med
offentlige og private tilbud efter lov om social service.

 

Socialtilsynet har modtaget flere henvendelser vedrørende  bekymring for tilbuddets kvalitet, og har på denne baggrund været på et uanmeldt og to
anmeldte tilsynsbesøg.

Endvidere har socialtilsynet modtaget bekymringsskrivelse fra en lang række tidligere medarbejdere og pårørende. Denne bekymringsskrivelse har
tilbuddet fået mulighed for at reflektere over i en redegørelse sendt til socialtilsynet. Socialtilsynet har noteret sig tilbuddets redegørelse. Både
bekymringsskrivelse og tilbuddets redegørelse er i mindre grad inddraget i tilsynsrapporten.  

 

Med baggrund i disse tilsynsbesøg, udtalelser fra tidligere og nuværende medarbejdere, leder, bestyrelse og pårørende samt observationer og
indblik i tilbuddets dokumentationssystem vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i meget lav til lav grad arbejder målrettet indenfor flere afgørende
temaer i kvalitetsmodellen.

 

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøgene analyseret på tidligere tilsynsrapporter og det ses, at eksempelvis opmærksomhedspunkter, der
er givet i 2018, stadig er uopfyldte og at beskrivelser i tidligere rapporter om kritisable forhold, stadig kan ses som kritisable i 2022.

Der er eksempelvis tidligere beskrevet at:

Der har foregået ikke tilladte magtanvendelser, hvilket også kan konstateres i 2022.
At tilbuddet i meget lav grad har implementeret en dokumentationspraksis og dermed ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret indsatser og
resultater, hvilket også kan konstateres i 2022
At tilbuddet har en høj personalegennemstrømning, hvilket også kan konstateres i 2022 og er blevet endnu højere i 2022.
At tilbuddet har en lav grad af faguddannet personale. I 2022 har tilbuddet ingen faguddannede pædagoger og kun få medarbejdere med anden
relevant faguddannelse ansat.
At selvbestemmelsesretten har været undertrykt, hvilket også ses i 2022.
At der er foregået en form for forråelse i tilbuddet. Dette er ved tilsyn i 2022 også beskrevet af tidligere og nuværende medarbejdere som stadig
gældende.

 

I forhold til tilsyn i 2022 er det oplyst af tidligere og nuværende medarbejdere, at arbejdsmiljøet har været meget udfordret. Medarbejdere har i
følge udsagn fra nuværende og tidligere medarbejdere skulle agere i et miljø, hvor frygt og forråelse styrede tilbuddets medarbejdere. 

Generelt har tilbuddet udfordringer i form af høj personalegennemstrømning, lave uddannelsesmæssige kompetencer, manglende kendskab til
magtanvendelseslovgivningen, arbejdsmiljøet, implementering af dokumentationssystem og dokumentationspraksis, forråelse i personalegruppen,
personalets manglende tillid til leder.

Det er vurderingen, at en del af borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, trives på Skovbrynet. Det må dog også
konstateres, at flere borgere har haft så store udfordringer, at de ikke har kunne rummes i tilbuddet.  Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet
ikke rummer kompetencer, der modsvarer borgeres behov, hvis de har massive udfordringer med selvskadende og uadreagerende adfærd.

Socialtilsynet vurderer samlet, at Skovbrynet understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse /
uddannelse eller andet, tilpasset den enkelte borger og borgerne motiveres  med henblik på at opretholde en aktiv hverdag med stimulerende
aktiviteter, hvor inklusion med det omgivende samfund i middel grad prioriteres.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad imødekommer borgernes behov. De fysiske rammer fremstår nyistandsatte og
godt vedligeholdt og umiddelbart afstemt efter borgernes behov for struktur og stimuli.

Tilbuddet er beliggende naturskønt langt fra befærdede veje og der er arbejdet med at udforme arealet rekreativt, men også udfordrende for
borgerne. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet i middel grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til den samlede indsats.

Det vurderes at tilbuddets drift delvist varetages forsvarligt og at ledelsen i lav grad har formået, at rekruttere socialfagligt uddannet personale.
Endvidere ses en meget høj personalegennemstrømning i den del af tilbuddet der rummer solist tilbuddene. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen ikke har formået, at implementere tiltag der imødekommer opmærksomhedspunkter helt tilbage fra 2018.
Socialtilsynet oplever, at der måske er er iværksat tiltag der skal sikre højere kvalitet, men at der ikke følges op på om det udmønter sig i
dagligdagen i forhold til arbejdet med borgerne. Eksempelvis manglende indberetninger af magtanvendelser, på trods af medarbejderes udsagn om
massive magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten eller manglende ekstern supervision som er beskrevet skulle starte i 2019. 

Der savnes en opfølgning, indsigt i og refleksion over dette fra tilbuddet, ligesom det kan skabe tvivl om enten overblik eller troværdighed, at der er i
flere tilsyn er givet oplysninger f.eks. om supervision og ansættelser/fratrædelser, som efterfølgende viser sig ikke at være være korrekte. 

 

Med baggrund i de konstaterede kvalitetsmangler påtænker socialtilsynet at iværksætte et skærpet tilsyn samt følgende fem påbud:     
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1. I skal udarbejde en plan for, hvordan dokumentations-systemet implementeres fuldt ud i tilbuddet. Planen skal bl.a. indeholde en tidsplan, en
beskrivelse af implementeringsprocessen samt en beskrivelse af, hvordan det sikres, at medarbejderne kender til og kan anvende systemet.
Der skal også redegøres for, hvordan det sikres, at der fremadrettet opnås en systematisk praksis for at beskrive, dokumentere og følge op på
mål for borgerne, hvor medarbejderne inddrages i processerne og derigennem får kendskab til borgernes mål og behovet for dokumentation i
forbindelse med målene. Der skal i planen tages stilling til, hvordan indsatsen evalueres.

 

2. I skal udarbejde en plan for, hvordan I vil identificere og undgå forråelse i ledelsen og medarbejdergruppen, både på kort og på lang sigt. Det
skal heraf fremgå, hvordan det sikres, at magtanvendelser, vold og overgreb samt systematisk manipulation ikke sker som en anvendt praksis
og som udtryk for en bestemt kultur i tilbuddet. Det skal bl.a. af planen fremgå, hvem der er ansvarlig for arbejdet, hvordan et tillidsfuldt
forhold til ledelsen etableres, samt hvordan der evalueres på denne indsats. Som del af denne plan skal det også indgå, hvordan I vil arbejde
med at sikre borgernes grundlæggende ret til selvbestemmelse og medinddragelse. Planen skal desuden indeholde en tidsplan.

 

3. I skal udarbejde en plan for, hvordan opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser etableres i tilbuddet. I planen skal der redegøres
for, hvordan I vil sikre, at magtanvendelser identificeres og håndteres korrekt, hvordan der sikres kendskab til regler og processer vedr.
indberetning af magtanvendelser, hvordan der sikres en pædagogiske praksis, der forebygger magtanvendelser, samt hvordan man sikrer
kendskab til procedurer for forebyggelse og læring af magtanvendelser. Planen skal desuden indeholde en tidsplan.

 

4. I skal udarbejde en plan for, hvordan I fremadrettet vil arbejde med at sikre en stabil personalegruppe i tilbuddet, således at der sikres
kontinuitet samt det fornødne kendskab til de enkelte borgere og målgruppen. I skal heri bl.a. redegøre for en plan for fastholdelse af
medarbejdere, beskrive jeres procedure ved nyansættelser samt beskrive jeres intro-forløb for nye medarbejdere. Planen skal desuden
indeholde en tidsplan. 

 

5. I skal fremsende en redegørelse for, hvordan I vil sikre, at både nuværende og fremtidige medarbejdere har de fornødne formelle og relevante
socialfaglige kompetencer til at arbejde med målgruppens meget udprægede behov for en specialiseret indsats. Redegørelsen skal også
indeholde en ”før og efter vurdering”, således at det fremgår, hvad der kendetegner den nuværende situation, samt hvilke forbedringer
tilbuddet ønsker at opnå i forhold til et løft af medarbejdernes kompetencer.

 

Socialtilsynet har givet tilbuddet udviklingspunkter i temaet: Uddannelse og beskæftigelse. 

Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet
i tilbuddet.

 

Socialtilsynet har givet tilbuddet opmærksomhedspunkter i temaerne: Selvstændighed og relationer og Organisation og ledelse. 

Et opmærksomhedspunkt anvendes, når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet
kan socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner. Et opmærksomhedspunkt er hermed mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er
bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.

 

Godkendelse:

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet delvist lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan
opretholde sin godkendelse jf. lov om social service §§ 107 og 108 med i alt 9 pladser, fordelt med 7 pladser i henhold til servicelovens § 108, og 2
pladser jf. § 107. De 2 pladser er fleksible således, at disse kan konverteres til § 108.

For aldersgruppen 18 - 85 år.

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper:

- Autismespektrum

- Forandret virkelighedsopfattelse

- Udviklingshæmning

- Hjerneskade, medfødt

- Kommunikationsnedsættelse

Godkendelsen er gældende i forhold til de af Socialtilsyn Øst besigtigede lokaler på adressen Sørup Skovvej 4, 4684 Holmegaard.

Der kan ikke ske flytning til andre lokaler eller ibrugtages yderligere lokaler uden forudgående godkendelse fra Socialtilsyn Øst.
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Der har ved dette tilsyn været et særligt fokus på henvendelser fra whistleblowers, pårørende og tidligere medarbejdere om bekymrende forhold på 
tilbuddet, der set i sammenhæng med en gennemgang af tidligere tilsyn har skærpet bekymringen. Der er foretaget tre tilsynsbesøg, hvor det første var 
uanmeldt. Alle temaer i tilsynsrapporten er gennemgået, men der har været et særligt fokus på temaerne: Selvstændighed og relationer, målgruppe, 
metoder og resultater, Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse.
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Skærpet tilsyn

# Årsag Status Dato for varsling Dato for udstedelse Frist for udløb

Socialtilsyn Øst er i forbindelse med tilsynsbesøg den 19.maj, 16. juni og 4.
juli 2022 i tilbuddet sammenholdt med sagens øvrige oplysninger,
bekymret for væsentlige dele af tilbuddets kvalitet, hvorfor det er fundet
nødvendigt at træffe afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn og i den
forbindelse udstedelse af en række konkrete påbud.

Udstedt 23-09-2022 23-03-2023

Påbud

# Titel Påbuddets indhold Status Dato for varsling Dato for udstedelse Frist for opfyldelse

1 Dokumentationssystem -og
praksis

I skal udarbejde en plan for, hvordan
dokumentationssystemet implementeres
fuldt ud i tilbuddet. Planen skal bl.a.
indeholde en tidsplan, en beskrivelse af
implementeringsprocessen samt en
beskrivelse af, hvordan det sikres, at
medarbejderne kender til og kan
anvende systemet. Der skal også
redegøres for, hvordan det sikres, at der
fremadrettet opnås en systematisk
praksis for at opsætte, dokumentere og
følge op på mål for borgerne, hvor
medarbejderne inddrages i processerne
og derigennem får kendskab til
borgernes mål og behovet for
dokumentation i forbindelse med
målene. Der skal i planen tages stilling til,
hvordan indsatsen evalueres.

Udstedt 23-09-2022 18-11-2022

2 Vedrørende forråelse I skal udarbejde en plan for, hvordan I vil
identificere og undgå forråelse i ledelsen
og medarbejdergruppen, både på kort og
på lang sigt. Det skal heraf fremgå,
hvordan det sikres, at magtanvendelser,
vold og overgreb samt systematisk
manipulation ikke sker som en anvendt
praksis og som udtryk for en bestemt
kultur i tilbuddet. Det skal bl.a. af planen
fremgå, hvem der er ansvarlig for
arbejdet, hvordan et tillidsfuldt forhold til
ledelsen etableres, samt hvordan der
evalueres på denne indsats. Som del af
denne plan skal det også indgå, hvordan I
vil arbejde med at sikre borgernes
grundlæggende ret til selvbestemmelse
og medinddragelse. Planen skal desuden
indeholde en tidsplan.

Udstedt 23-09-2022 18-11-2022

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

Sanktioner

Side 8 af 4423-09-2022



# Titel Påbuddets indhold Status Dato for varsling Dato for udstedelse Frist for opfyldelse

3 Magtanvendelser I skal udarbejde en plan for, hvordan
opdateret viden om lov og regler om
magtanvendelser etableres i tilbuddet. I
planen skal der redegøres for, hvordan I
vil sikre, at magtanvendelser identificeres
og håndteres korrekt, hvordan der sikres
kendskab til regler og processer vedr.
indberetning af magtanvendelser,
hvordan der sikres en pædagogiske
praksis, der forebygger magtanvendelser,
samt hvordan man sikrer kendskab til
procedurer for forebyggelse og læring af
magtanvendelser. Planen skal desuden
indeholde en tidsplan.

Udstedt 23-09-2022 18-11-2022

4 Personalegennemstrømning I skal udarbejde en plan for, hvordan I
fremadrettet vil arbejde med at sikre en
stabil personalegruppe i tilbuddet,
således at der sikres kontinuitet samt det
fornødne kendskab til de enkelte borgere
og målgruppen. I skal heri bl.a. redegøre
for en plan for fastholdelse af
medarbejdere, beskrive jeres procedure
ved nyansættelser samt beskrive jeres
intro-forløb for nye medarbejdere.
Planen skal desuden indeholde en
tidsplan.

Udstedt 23-09-2022 18-11-2022

5 Kompetencer I skal fremsende en redegørelse for,
hvordan I vil sikre, at både nuværende og
fremtidige medarbejdere har de
fornødne formelle og relevante
socialfaglige kompetencer til at arbejde
med målgruppens meget udprægede
behov for en specialiseret indsats.
Redegørelsen skal også indeholde en ”før
og efter vurdering”, således at det
fremgår, hvad der kendetegner den
nuværende situation, samt hvilke
forbedringer tilbuddet ønsker at opnå i
forhold til et løft af medarbejdernes
kompetencer.

Udstedt 23-09-2022 18-11-2022

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et
væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes
behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller
beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for
særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et
væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige
for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Socialtilsynet vurderer, at Det private bosted Skovbrynet understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af
beskæftigelse / aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte borger.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad samarbejder med eksterne aktører og i lav grad prioriterer inklusion med det omgivende samfund.

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

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på om den beskæftigelse eller de aktiviteter borgerne tilbydes er
meningsfulde, da ingen af borgerne på Skovbrynet er i beskæftigelses- eller aktivitetstilbud udenfor Skovbrynet. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet i højere grad samarbejder med eksterne aktører og i højere grad prioriterer inklusion med det omgivende
samfund. 
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Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

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

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

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet har opmærksomhed på, om borgeren trives i deres beskæftigelse / aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

At tilbuddet støtter borgerne i beskæftigelse / aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen. 

At den enkelte borgers beskæftigelse / aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen er individuelt tilrettelagt.

At den enkelte borger delvist inddrages i tilrettelæggelsen af deres beskæftigelse / aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

At tilbuddet delvist prioriterer inklusion med det omgivende samfund. Tilbuddet benytter sig af tilbud, som svømning, ridning etc. som foregår
uden for tilbuddets rammer.

At tilbuddet samarbejder med og inddrager eksterne aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af borgernes beskæftigelse / aktivitetstilbud eller
andet indhold i hverdagen.

Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet, at alle borgerne er beskæftiget på Skovbrynet, men der bør være opmærksomhed på om nogle borgere
kan have behov for at der også sker et struktureret skifte mellem bo og aktivitetstilbud

Andre forhold:

Skovbrynet er et helhedstilbud hvor der arbejdes med, at hverdagen er meget struktureret. Der er en vis forudsigelighed for, at understøtte
borgernes forskellige evner for udviklende og vedligeholdende tiltag. Som en integreret del af helhedstilbuddet bliver et internt dagtilbud med
individuelt program tilrettelagt til hver enkel borger.

Skovbrynet tilrettelægger aktiviteter under hensyn til individuelle ønsker og behov i en meningsskabende hverdag. Heri indgår både personlige og
praktiske opgaver, som borgerne inddrages i, i det omfang de magter det. Det er "arbejdsopgaver" på tilbuddet. I de praktiske opgaver som indkøb,
have-, værksteds- og skovopgaver der er som følge af årstidernes skiften. Borgerne inddrages hvis de har lyst. Derudover foregår der aktiviteter
uden for tilbuddet både individuelt og i fællesskabet for borgerne.

Flere pårørende tilkendegiver tydelig tilfredshed med de muligheder der er for deres pårørende at deltage i hverdags- og udendørs aktiviteter,
hvilket har bidraget til udvikling af færdigheder både i forhold til praktiske og personlige opgaver, samt i relation til sociale aktiviteter i fællesskabet
på Skovbrynet og i det omkringliggende samfund. Pårørende oplyser, at flere af borgerne går til aktiviteter ud af huset flere gange om ugen fordi
de profiterer med tilfredshed/glæde for det. Pårørende påpeger desuden vigtigheden i at hverdag og aktiviteterne foregår i samme regi, så
borgerne undgår unødige skift, og at det i nogen henseender forebygger frustrerende episoder for borgerne, som kan udløse unødvendige
reaktioner som udadreagerende og selvskadende adfærd.

Andre pårørende tilkendegiver ikke tilfredshed med det tilbud deres pårørende får og beskriver det som rigidt og ufleksibelt.

Indikator 1.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, men dokumenterer ikke
på aktiviteter i forbindelse med målene og det fremgår ikke af fremsendt materiale, at der følges op på målene. Dette bedømmes på baggrund af
de indsendte individuelle pædagogiske handleplaner, hvoraf det fremgår at der er fokus på aktiviteter og arbejdsopgaver i forhold til den enkelte
borgers interesser. Desuden fremgår det af sagsmaterialet, at der benyttes både muligheder internt på tilbuddet og aktiviteter uden for tilbuddet. fx
er borgerne til svømning og ridning. Aktiviteterne er individuelt tilrettelagt.

Borgerne inddrages delvist i at sætte egne mål for deltagelse i beskæftigelse- / samværs- og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af en
borgers oplysninger om, at han er med til at bestemme hvad han skal lave. De pårørendes oplyser, at tilbuddet er gode til at finde ud af hvad der
interesserer den enkelte, fx er en borger glad for musik, en anden elsker at svømme, hvilket der bliver inddraget i tilbuddet om aktiviteter. Andre
borgere har vanskeligere ved at udtrykke ønsker og behov, og dermed et stort behov for, at medarbejderne har et indgående kendskab til deres
kommunikation for at kunne tage udgangspunkt i deres ønsker og behov ved tilrettelæggelsen af aktiviteter. 

Andet i forhold til indikator 1a

At det af det fremsendte sagsmateriale, fremgår det, at der på tilbuddet er fokus på at give borgerne en hverdag med meningsfyldte
opgaver/aktiviteter ud fra deres interesser, evner og forudsætninger. Under tilsynsbesøgene observerede socialtilsynet, at alle borgerne var i gang
med forskellige sysler. Alle borgerne blev bakket op af medarbejdere der var mere eller mindre tæt på, så de kunne guide borgeren når der var
behov for dette. Socialtilsynet observerede at medarbejderne var vejledende og anerkendende i deres tilgang til den enkelte borger.
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Indikator 1.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.b
Borgerne er ikke i ekstern beskæftigelse og aktivitetstilbud. Dette bedømmes på baggrund af modtagne oplysninger om: At alle borgere er i
beskæftigelse på Skovbrynet.

Skovbrynet tilrettelægger dagligt aktiviteter både internt i tilknytning til Skovbrynet, hvor der både er personlige og praktiske opgaver, hvor det
tilstræbes, at borgerne deltager så meget de er i stand til. Desuden indgår pasning af tilbuddets dyr, inddragelse i have-, værksteds- og
skovarbejde, samt aktiviteter med stort fokus på leg, så som gynger og trampolin.

Tilbuddet opstiller mål for den enkelte borger, der understøtter daglig beskæftigelse og aktivitet i tilbuddet.  Socialtilsynet har dog ikke mulighed
for at se hvordan der løbende dokumenteres i forhold til de opstillede mål, da der ikke noteres i dagbog eller journal i forhold til de opstillede mål.
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Vurdering af tema

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

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder netværk og relationer på sociale medier, samt at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge
i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der
kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn
og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod
disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for
borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det
væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Socialtilsynet vurderer, at Det Private Bosted Skovbrynet i middel grad har fokus på borgernes selvstændighed.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i middel grad støttes i deres relationer og sociale kompetencer.

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

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

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Om tilbuddets indsats og metoder er begrænsende for
borgernes ret til selvbestemmelse. Om tilbuddets vejledninger til medarbejderne om støtte borgerne viser, at borgerne skal mødes med en værdig
og respektfuld behandling, der sikrer respekt for borgernes selvbestemmelse.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har arbejdet på at borgerne inddrages i eks. planlægning af måltider, indkøb, ture, ferier,
fritidsaktiviteter mv. Der er dog også eksempler på, at borgerne ikke er mødt med respekt i forhold til selvbestemmelse.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,3

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidige tilsyn være opmærksom på, om tilbuddet støtter borgerne i udvikling af selvstændighed. 

Socialtilsynet vil på fremtidige tilsyn være opmærksom på, om tilbuddet støtter borgerne i deres ønsker og behov for samvær med pårørende og
netværk. 

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet styrker i middel grad borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet arbejder delvist systematisk med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og selvstændighed. Dette vurderes på
baggrund af uddrag af instrukser, socialtilsynet har modtaget, der er udarbejdet på borgerne i forhold til alle dagligdags gøremål. Disse instrukser
beskriver hvordan medarbejdere skal manipulere borgerne til at gøre det som medarbejderen mener skal ske nu.

At tilbuddet delvist tilbyder aktiviteter, der understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. At tilbuddet delvist inddrager borgerne
i at sætte individuelle mål.

At tilbuddet delvist prioriterer samskabelse med det omgivende samfund.

At tilbuddet delvist understøtter borgernes kontakt til familie og netværk. Dette vurderes på baggrund af divergerende oplysninger fra flere
forældre. Nogle oplyser at de har en god støtte fra tilbuddet i forhold til samvær med deres pårørende. Andre giver udtryk for, at der ingen støtte
eller samarbejde er i forhold til at sikre et fornuftigt samvær og samarbejde om samvær.
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.a
Borgerne inddrages delvist i at sætte egne mål for sociale relationer og selvstændighed. Dette bedømmes på baggrund af en borgers oplysninger
om at han er glad for at bo på Skovbrynet og at de aktiviteter han beskæftigede sig med virkede meget lystbetonet. Eksempelvis græsslåning eller
kørsel i egen ATV. Den resterende borgergruppe italesætter kun i mindre grad ønsker og behov, men udtrykker sig på anden vis. Her er det
væsentligt, at medarbejderne kender borgerne rigtig godt og er åbne over for borgernes kommunikationsform. Dette kan være problematisk når
der er en meget høj personalegennemstrømning, at medarbejderne ikke når at kende borgernes kommunikation i forhold til at udtrykke ønsker og
behov.

 

Flere pårørende har på tilsynsbesøget og efterfølgende givet udtryk for, at tilbuddet giver borgerne gode muligheder for at selvstændighed i
forhold til at indgå i sociale relationer og at det virker til at medarbejderne kender deres pårørende så godt, at de kan aflæse ønsker og behov.

Andre pårørende beskriver det modsatte og mener ikke at tilbuddet tilbyder borgerne mulighed for at få et selvstændigt liv, da deres hverdag er
fastlagt af medarbejdere og leder. 

Socialtilsynet har under besøgene observeret, at medarbejderne i deres tilgang til borgerne både var undersøgende, vejledende og anerkendende,
men også korrigerende og styrende Dette var specielt tydeligt i forbindelse med at der i dagens anledning kom en pølsevogn, hvor borgerne havde
flere valgmuligheder for at vælge hvad de ønskede at spise. På trods af borgernes behov for genkendelighed og struktur, lykkedes det de fleste
borgere selv at træffe deres valg. 

Der kan dog i instruks for en borger læses følgende:

I anden instruks for samme borger er det beskrevet:

Socialtilsynet er bevidst om borgernes udfordringer og kognitive udvikling i forhold til selv at tage relevante valg i livet, både store som små. Det
kræver væsentlige motivationsevner og høj faglig viden, at på en etisk korrekt måde give borgeren selvstændige valg inden for borgerens kognitive
muligheder. Socialtilsynet finder det usikkert hvor meget borgerne selv har mulighed for at bestemme og om udvikling af borgerens
selvstændighed og selvbestemmelse er i fokus. 

Giv hende et valg mellem 2 ting. En "dårlig og en "god". På den måde kan du styre hende til at vælge, hvad du egentlig vil have hende til.
Foreslå aldrig noget du ikke kan overholde. 

Hvis hun vælger det du ikke vil have hun skulle vælge, så sig : først "den dårlige" så "den gode": Eksempel: spise eller gå tur: Du ønsker hun skal
spise hun siger gå tur. Sig først spise, så gåtur. Det varer ofte et stykke tid, før hun gør som du siger.

“

”

Lyset er altid tændt over spisebord, også selvom x siger "sluk lys"“

”

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.b
Borgerne deltager delvist i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Af pårørende, medarbejdere og ledelses oplysninger fremgår det at
borgerne ud over de faste aktiviteter udenfor Skovbrynet som svømning og ridning også tilbydes ferieture og endagsture fx til Tivoli. 

Tilbuddet har delvist en inddragende systematisk praksis for at understøtte den enkelte borgers deltagelse i nærmiljøet, med udgangspunkt i
borgernes ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund  af at borgerne kun i begrænset omfang formår at indgå i sociale relationer,
fællesskaber og netværk i det omgivende samfund og er afhængige af en vis grad af genkendelighed og forudsigelighed. 

Generelt er det indtrykket, at der hovedsageligt er fokus på aktiviteter og sociale arrangementer som foregår internt på Skovbrynet i forhold til at
sikre forudsigelighed og genkendelighed, da målgruppen har store udfordringer med at indgå i relationer i det omkringliggende samfund, med
mindre der er en høj grad af genkendelighed i omgivelserne. Der planlægges dog ture ud af huset i fællesskab eller individuelt, hvilket igen er
afhængigt af den enkelte borgers ønsker, humør osv. Der beskrives indkøbsture, ridning og svømning, samt ferieture til sommerhus.

Nogle pårørende fortæller at aktiviteter er individuelt tilrettelagt efter den enkelte borgers ønsker og interesser. De pårørende oplever, at tilbuddet
stiller op med medarbejdere der kender borgeren godt og som kan tolke borgerens signaler, og guider borgerne så de langsomt udvikler sig og tør
bryde grænser. Andre pårørende oplever, at deres børn ikke respekteres, når de siger fra og ikke har lyst til at deltage, eller når der er noget de ikke
vil.
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Indikator 2.c

Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.c
Tilbuddet har ikke en systematisk praksis for, hvordan kontakt til og samvær med borgernes familie og netværk understøttes med udgangspunkt i
borgernes ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af at nogle pårørendes oplysninger om, at de oplever at de har et godt samarbejde med
Skovbrynet, borgerne kommer på "hjemmeweekends" i det omfang borgeren og de pårørende ønsker dette. De pårørende fortæller, at der altid
bliver taget godt imod dem, og at tilbuddet gerne lytter på deres erfaringer med deres børn. De pårørende er enige om, at tilbuddet kan tåle kritik
og tager imod gode ideer fra dem. Af medarbejdere og ledelses oplysninger fremgår, at der er lavet individuelle aftaler med de pårørende. 

Andre forældre giver udtryk for, at det ikke har været muligt at besøge deres børn på tilbuddet og at samarbejdet omkring samvær har været
meget svært eller ikke eksisterende.

Ved tidligere tilsyn har leder oplyst, at tilbuddets holdning er, at det er vigtigt for borgerne at have en god og tryg base i samværet med de
pårørende. Ligeledes arbejdes der fremadrettet med at udarbejde en "kontrakt", hvor gensidige forventninger fra pårørende og Skovbrynet
fremhæves, således, at der kan skabes et godt udgangspunkt for, at borgeren kan trives bedst muligt. Leder påpeger, at Skovbrynet er borgernes
hjem, og at de pårørende er besøgende/gæster. I nogle pårørendes beskrivelser, fremgår det at de pårørende beskriver Skovbrynet som borgernes
hjem, at de pårørende nu har ro til at være forældre og at de er trygge ved at borgerne bor på Skovbrynet.

 

Det må konstateres, at der er divergerende meninger om samarbejdet vedr. samvær med pårørende. 

Det kan nævnes, at borgernes autismeproblematikker generelt betyder, at medarbejderne kan have svært ved med sikkerhed, at tolke hvornår
borgerne tilkendegiver ønske for samvær med familie og netværk. Men jo bedre medarbejdere kender borgerne jo større er muligheden for at
tolke borgeren. Samarbejdet med pårørende må i forhold til samvær finde et professionelt leje, for at sikre, at borgerne ikke svigtes. 
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Vurdering 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.

Socialtilsynet vurderer, at Det Private Bosted Skovbrynet i middel grad formår at skabe sammenhæng mellem tilbuddets målsætning, målgruppe
og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange, og tilgange og metoder ses i middel grad at være
forankret i praksis.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne lav grad trives og udvikles som resultat af tilbuddets metoder og tilgange. Socialtilsynet vurderer, at
størsteparten af borgerne trives i tilbuddet, men at nogle borgere der bor i tilbuddets enkeltindsatser i perioder beskrives som om de ikke trives
optimalt. Det er i tilbuddets enkeltindsatser der er den største og mest massive personalegennemstrømning.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet opstiller konkrete mål for de enkelte borgere og at disse har sammenhæng til mål opstillet af visiterende
kommune.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats.

 

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Om de indskrevne borgere er indenfor tilbuddets målgruppe,
og om borgerne profiterer af den indsats, der leveres.

Om tilbuddet har implementeret dokumentationspraksis, som har været et fokus punkt gennem mange år. Det er socialtilsynet vurdering, at
tilbuddet ikke har fået styr på dokumentation, og ikke har fået implementeret dokumentationssystemet fuldt ud.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,5

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

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet tilstræber, at de har en tydelig målgruppebeskrivelse.

At tilbuddet beskriver relevante metoder og tilgange i forhold til at opnå positive resultater, men at implementering af samme i personalegruppen
vanskeligøres ved, at der er en meget høj personalegennemstrømning og et lavt socialfagligt uddannelsesniveau.

At tilbuddets metoder og tilgange delvist bidrager til borgernes trivsel og udvikling.

At tilbuddet opstiller konkrete individuelle mål for borgernes udvikling og trivsel.

At tilbuddet  ikke arbejder systematisk med mål, dokumenterer og følger op herpå. Med baggrund i tilbuddets kun delvise implementering af det
elektroniske journaliseringssystem vurderes dokumentationspraksis at være mangelfuld og det er vanskeligt, at se om borgerne udvikler sig i
forhold til opstillede mål. 

Andre forhold:

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets målgruppe når man kigger på solisttilbuddene kan være mere udfordrende end tilbuddets faglige
kompetencer står mål med. Der ses et lavt socialfagligt uddannelsesniveau sammenholdt med en høj personalegennemstrømning, som gør at det
kan være meget vanskeligt, at sikre borgerne trivsel og udvikling. Tilbuddet har inden for det sidste år måtte opsige 3 borgere på baggrund
forskellige årsager, men hovedsageligt på baggrund af problemer med at rekruttere kompetent personale til opgaverne. Det er socialtilsynets
vurdering, at målgruppen skal omdefineres, da tilbuddet ikke rummer kompetencer, der modsvarer borgeres behov hvis de har massive
udfordringer med selvskadende og udadreagerende adfærd.
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddets borgere svarer til tilbuddets godkendte målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets beskrivelse på Tilbudsportalen samt
leders beskrivelser af de borgere der er indskrevet på tilbuddet, de modtagene pædagogiske handleplaner og statusbeskrivelser de pårørendes
beskrivelser af deres børns problemstillinger samt observationer på tilsynsbesøgene.

Tilbuddet benytter delvist relevante metoder og tilgange. Dette bedømmes på baggrund af beskrivelser på Tilbudsportalen, samt beskrivelser i de
enkelte borgeres pædagogiske planer hvor metoder som PECS og TEACCH, KRAP nævnes. Metoder der vurderes, som relevante i forhold til
målgruppen, men det kan dog konstateres, at det ikke er metoder, der er implementeret i det faglige sprog hos medarbejderne. Medarbejderne
giver udtryk for, at der arbejdes med en meget rigid struktur og at de arbejder med udgangspunkt i en  visualiseret kommunikation, hvor der
anvendes visualisering i det daglige blandt andet ved, at der tages billeder og videoklip, som anvendes i det pædagogiske arbejde og som danner
udgangspunkt for faglige drøftelser og en fælles retning/tilgang til borgerne og deres problematikker.

Det er problematisk, at der gennemgående er en meget høj personalegennemstrømning i visse dele af tilbuddet i forhold til at sikre, at tilgange og
metoder er kendt for alle medarbejdere. Socialtilsynet vurderer, at der er høj risiko for at medarbejderne i en presset hverdag sammen med mange
nye kollegaer, som ikke har socialfaglige kompetencer kan overgå til en mere selvpraktiserende måde at klare borgernes udfordringer på. Alle gode
metoder kan benyttes forskelligt med udgangspunkt i den enkelte medarbejders viden om eksempelvis autisme, menneskesyn, personlige værdier
og holdninger, men der er risiko for at der opstår forråelse i samværet med borgerne. Det  er beskrevet af tidligere og nuværende ansatte, at der
har været en markant forråelseskultur på stedet, men at det ikke har været muligt, at sige fra over for denne kultur af frygt for repressalier eller sin
ansættelse.  

Det er socialtilsynets vurdering, at på grund af høj personalegennemstrømning samt et lavt socialfagligt uddannelsesniveau er det vanskeligt, at få
opbygget det høje fagligt niveau, som borgernes udfordringer kalder på. Her tænkes på at skabe en fælles etisk forståelsesramme, en fælles faglig
platform og et fælles fagligt sprog. 

Indikator 3.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet har ikke en systematisk praksis for at opsætte, dokumentere og følge op på mål for borgerne. Dette bedømmes på baggrund af det
modtagne sagsmateriale og interviews med medarbejdere og ledelse. Socialtilsynet har modtaget pædagogiske planer på 2 borgere. Disse
beskriver en del mål, der er opstillet for den enkelte borger, ligeledes er der beskrevet tiltag og metoder, der kan anvendes for at nå målet. Der er
dog ved interview og observation et sporadisk kendskab i personalegruppen til de beskrevne mål, metoder og tilgange. Endvidere kan det
konstateres, at det elektroniske dokumentationssystem Bosted/Sensum kun i lav grad er implementeret. 

Ved gennemgang af tidligere tilsynsrapporter kan det konstateres, at i tilsynsrapport fra 2018 er beskrevet :  

Socialtilsynet kan ved tilsynsbesøg i 2022 konstatere, at journaliseringssystemet stadig ikke er implementeret i en grad så det er brugbart for
medarbejderne. Dagbogsmodulet bliver kun sjældent benyttet og medarbejderne sender sms eller mail til leder, som så noterer i systemet. Ud fra
de dagbogsnotater socialtilsynet har kigget i er der ingen systematik i det beskrevne op i mod de mål der er beskrevet i den pædagogiske plan.

Det beskrives af leder og medarbejdere, at der arbejdes med "Mood Scale" som er et evalueringsværktøj, hvor borgerne i forhold til nogle på
forhånd besluttede kriterier, flere gange om dagen bliver vurderet i forhold til evt. risikoadfærd. Det vurderes ud fra samtaler med leder og
medarbejdere, at registrering i "Mood Scale" er den eneste daglige dokumentation vedr. den enkelte borger. 

I høringssvar til rapporten oplyser tilbuddet, at læge- og tandlægebesøg mm. også registreres i journaliseringssystemet. 

Socialtilsynet konstaterer, at vi siden 2014 har påpeget at tilbuddets dokumentationspraksis ikke er i orden, hvilket fortsat gør sig gældende.
Leder oplyser i 2018, at dokumentationspraksis endnu ikke er ændret og "bostedet" endnu ikke er fuldt implementeret grundet komplekse
opgaver med borgerne. Praksis lige nu er at sekretær skriver medarbejdernes noter ind i systemet. Ambitionen er at der fremadrettet skrives
dagbogsnotater elektronisk. For nuværende konstaterer Socialtilsynet, at der på daglig basis skrives i dagbog som ligger hos borgerne. Det
bemærkes, at der fremgår personfølsomme oplysninger for flere af borgerne samlet i notatbog. Det påpeges over for leder, at denne praksis ikke
må foregå, blandt andet af hensyn til retten for aktindsigt og beskyttelse af personfølsomme oplysninger mv. Socialtilsynet finder den
manglende implementering samt dokumentationsprak for beklagelig.
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Indikator 3.c

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
Tilbuddet tager i den pædagogiske plan udgangspunkt i mål opsat af visiterende kommune. Dette bedømmes på baggrund af de modtagne
kommunale handleplaner og tilbuddets pædagogiske planer hvoraf det fremgår at  de mål tilbuddet opstiller tager afsæt i den kommunale 
handleplan.

Tilbuddet opnår og dokumenterer delvist positive resultater på individuelt niveau. Dette bedømmes både på baggrund af pårørendes udsagn om at
de oplever at deres børn udvikler sig, de modtage sagsakter eksempelvis pædagogiske planer/statusbeskrivelser, samt sagsbehandlers oplysninger
om, at Skovbrynet i de beskrevne statusbeskrivelser arbejder målrettet på opfyldelse af de mål der er aftalt for den enkelte borger.

Socialtilsynet har ved leder og medarbejderinterview fået indtrykket af, at den generelle holdning i tilbuddet er, at udviklingen for de enkelte
borgere tager lang tid og at fokus for målgruppen generelt, hovedsageligt er på borgernes adfærd. Eksempelvis dokumenteres der med tilbuddets
egen Model "Mood Scale"  som kun registrerer hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd, men ikke forholder sig til evt. opstillede mål eller
udviklingspotentialer hos borgeren. Det er ligeledes ikke tydeligt hvilke tiltag der skal tages for at opnå grøn status hvis bedømmelsen i "Mood
Scale" er rød eller gul.

Socialtilsynet vurderer, at der er et stort uudnyttet potentiale i forhold til, at opstille små specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte
mål, som løbende evalueres og tilrettes efter borgerens behov og ønske. Mål som ikke nødvendigvis er bygget op på baggrund af hensigtsmæssig
eller uhensigtsmæssig adfærd.

 

Tilbuddet opnår og dokumenterer ikke positive resultater for den samlede borgergruppe. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets indsigt i
tilbuddets dokumentationspraksis, gennemgang af tilbuddets hjemmeside, samt at der ikke er modtaget oplysninger om, at positive resultater for
den samlede borgergruppe dokumenteres.

Indikator 3.d

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder delvist aktivt med relevante eksterne aktører. Dette bedømmes på baggrund af de modtagne sagsakter, hvoraf det fremgår,
at der eksempelvis samarbejdes med læger, tandlæger, svømmehal, ridecenter osv. Tilbuddet har i mange år benyttet samme
supervisor/underviser som på de modtagne medarbejderlister står noteret som ansat af tilbuddet. Socialtilsynet har svært ved, at vurderer, i hvor
høj grad ny faglig viden introduceres og implementeres hos ledelse og medarbejdere på baggrund  af der kan læses i tilsynsrapport fra 2019, 2020
og 2021, at:

På dette tilsynsbesøg orienteres socialtilsynet om, at der er taget kontakt til Center for autisme for at sikre, at der kan gives ekstern sparring og
supervision. Socialtilsynet vurderer, at det er problematisk, at der i 4 år er snakket om ekstern supervision, men at dette ikke er iværksat endnu.

Ledelsen oplyser, at tilbuddet efter sommerferien har fået tilknyttet en konsulent fra Center for Autisme, som vil give løbende sparring,
supervision og undervisning til medarbejdere og ledelse.

“
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Vurdering af tema

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

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og
indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes
værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv
samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder
dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet
forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Socialtilsynet vurderer, at Det Private Bosted Skovbrynet i lav grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i lav grad trives i tilbuddet.

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

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser, vold og overgreb.

I forbindelse med tidligere tilsyn har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:

At tilbuddets meget høje personalegennemstrømning, manglende uddannelsesmæssige socialpædagogiske kompetencer og  manglende
dokumentationspraksis medfører, at borgere på tilbuddet, der har behov for en højt specialiseret indsats, trives i lav grad, at samme borgere ikke
får den nødvendige støtte til at udvikle selvstændighed og selv- og medbestemmelse, samt at det manglende kendskab til den enkelte borger øger
risikoen for, at borgerne ikke bliver hørt og forstået i forhold til deres ønsker og behov.

At tilbuddet anvender manipulation systematisk, der er nedbrydende i forhold til udvikling eller styrkelse af selvstændighed, selv- og
medbestemmelse. 

At medarbejdere har været vidne til, at der systematisk er anvendt ulovlig magt og tvang på tilbuddet. Tilbuddets ledelse har ikke, efter at være
blevet bekendt med denne praksis, indberettet magtanvendelserne eller kontaktet socialtilsynet. Der har ved tidligere tilsyn været tilsvarende
oplysninger om anvendelse af magt og tvang på tilbuddet. Det er ved flere efterfølgende tilsyn vurderet på baggrund af oplysninger fra
medarbejdere og ledelse, at denne praksis var ophørt. 

At der er uoverensstemmelser mellem de metoder tilbuddet oplyser at anvende og de metoder tilbuddet anvender i praksis.  

At der er en meget rigid og ufleksible tilgang til borgernes behov for struktur og forudsigelighed. 

Gennemsnitlig bedømmelse 1,7

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i lav grad borgernes selv- og medbestemmelse.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet ikke understøtter borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.

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

Andre forhold:

Den meget store personalegennemstrømning vurderes at udgøre en risiko for borgernes muligheder for selv- og medbestemmelse, da borgerne i
meget høj grad er afhængige af, at medarbejderne har et indgående kendskab til borgernes non-verbale kommunikation for at kunne understøtte
deres selv- og medbestemmelse. 

Der er eksempler på, at nuværende medarbejdere har været vidne til, at borgernes selvbestemmelsesret ikke blev respekteret, samt at
medarbejderne ikke har informeret ledelsen om denne praksis, socialtilsynet er på denne baggrund bekymret for, om der er forråelse på tilbuddet.

Der er eksempel på anvendelse af systematisk manipulation. 
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  1

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har ikke en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed og integritet tilpasset målgruppens og den enkeltes
forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af samtale med én borger, interview af medarbejdere, oplysninger fra tidligere medarbejdere,
oplysninger fra og interview af pårørende og iagttagelser under tilsynsbesøg. På tilbuddet bor borgere med meget komplekse problematikker, der
har behov for en højt specialiseret indsats. Flere borgere har ikke eller kun et meget begrænset verbalt sprog og er funkionshæmmet i en grad, der
ikke gør det muligt at gennemføre et interview. Socialtilsynet har talt med en borger, der er glad for, at bo på tilbuddet og giver udtryk for at føle
sig hørt, respekteret og anerkendt. Medarbejdere oplyser, at der har været en periode, hvor der har været en grov tone fra medarbejdere til
borgere. Det præciseres til, at der specifikt er en medarbejder, der har haft en grov tone både overfor borgere og overfor kolleger. Medarbejderne
oplyser, at de har været vidne til, at borgerne tiltaltes i en grov tone og, at borgernes ønsker og ret til selvbestemmelse ikke blev respekteret. Dette
er desuden behandlet under indikator 6a, da der er oplysninger om tilfælde, hvor dette har ført til ulovlig magtanvendelse. F.eks. at borger blev
tvunget til at tage sin medicin, og at borger blev tvunget til at drikke, samt at borger blev trukket i bukselinningen for at sætte sig ned.
Medarbejderne oplyser, at de har været vidne til den grove tone og grov nedværdigende behandling i længere tid uden at informere ledelsen
herom. Medarbejderne oplyser, at lederen nu er informeret, og at der er taget hånd om situationen. Borgerne beskrives nu som at have fået det
meget bedre, og at de ikke længere opleves anspændte. Socialtilsynet bedømmer dog, at udsagn fra personalet og iagttagelser under tilsynsbesøg
kan pege i retning af, at der indimellem stadig kan være forhold, hvor borgernes selvbestemmelsesret ikke respekteres. Det drejer sig dels om
udtalelser som, at der er borgere på tilbuddet, der godt kan lide, at medarbejderne er kontante overfor dem, samt iagttagelse af en
adfærdskorrigering under det uanmeldte tilsynsbesøg. Dette bedømmes desuden på baggrund af følgende beskrivelse fra en instruks socialtilsynet
har modtaget fra tilbuddet: 

 

Socialtilsynet vurderer, at denne metode er manipulerende og nedbrydende i forhold til at udvikle eller styrke borgernes selvstændighed og selv-
og medbestemmelse. 

 

Socialtilsynet kan ikke vurdere denne indikator på baggrund af oplysninger i tilbuddets journaliseringssystem, da tilbuddet ikke skriver
dagbogsnotater. Socialtilsynet vil på fremtidige tilsyn være opmærksom på, om der er en forråelseskultur på tilbuddet.  

 

Andet i forhold til indikator 4a:

Ved tidligere tilsyn er det af medarbejdernes beskrivelser fremgået, at Skovbrynet bestræber sig på at lære borgerne så godt at kende, at de kan
lave relevante tolkninger omkring, hvad borgerne ønsker, og hvordan de bedst kan anderkendes og deres ønsker kan efterkommes.
Medarbejderne beskrev, at det handler om at skabe trygge rammer for borgerne, idet indre og ydre ro skaber positive og tillidsfulde relationer. 

Ved tidligere tilsyn har ledelsen oplyst, at der tages udgangspunkt i borgernes behov og velbefindende, og det er Skovbrynets pædagogiske
omdrejningspunkt, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

At der af det indsendte materiale og oplysninger indhentet i forbindelse med tilsynsbesøget fremgår, at der er udarbejdet grundige beskrivelser af
hver enkelt borgers dagsforløb. Beskrivelserne indeholder beskrivelser af mål og metoder ift. de overordnede temaer.

Giv hende et valg mellem 2 ting. En "dårlig og en "god". På den måde kan du styre hende til at vælge, hvad du egentlig vil have hende til.
Foreslå aldrig noget du ikke kan overholde. 

Hvis hun vælger det du ikke vil have hun skulle vælge, så sig : først "den dårlige" så "den gode": Eksempel: spise eller gå tur: Du ønsker hun skal
spise hun siger gå tur. Sig først spise, så gåtur. Det varer ofte et stykke tid, før hun gør som du siger.
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Indikator 4.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 4.b
Borgerne i tilbuddet inddrages ikke i beslutninger vedrørende sig selv. Dette bedømmes på baggrund af interview med borger, medarbejdere,
pårørende, fremsendt materiale og socialtilsynets indsigt i tilbuddet, samt oplysninger fra tidligere tilsynsrapporter. Tilbuddet har ved tidligere
tilsyn oplyst, at:  de har fokus på borgernes selvbestemmelse og er bevidste om at borgerenes indflydelse er afhængig af deres evner ift. at aflæse
borgerens signaler'. På tilbuddet bor borgere med meget komplekse problematikker, der har behov for en højt specialiseret indsats. Flere borgere
har ikke eller kun et meget begrænset verbalt sprog, en lav forståelsesramme og er kognitivt funktionshæmmet i en grad, der ikke gør det muligt at
gennemføre et interview. Denne gruppe af borgere, har i meget høj grad brug for, at de medarbejdere, der skal støtte dem til at blive inddraget i og
have indflydelse på beslutninger om eget liv, har et indgående kendskab til borgerne og til deres kommunikation. Der er en meget stor
personalegennemstrømning på tilbuddet specifikt for denne gruppe af borgere. Der er borgere på tilbuddet, der har et lettere støttebehov. En
borger, som i øvrigt, er beboerrådsformand, giver udtryk for at have høj grad af indflydelse på eget liv og fremhæver (og fremviser) blandt andet,
at han har købt en ATV. Pårørende udtaler, at der har været en meget stor personalegennemstrømning de seneste par år og har et ønske om, at
personalegruppen bliver stabil. Socialtilsynet bedømmer desuden denne indikator i sammenhæng med, at der er meget lav grad af
socialpædagogiske uddannelsesmæssige kompetencer på tilbuddet, samt at der er meget alene arbejde med gruppen af borgere med et stort
støttebehov, hvilket kan have den konsekvens, at borgerne er alene i mange timer, med en nyansat medarbejder, der ikke har hverken erfaring
med eller viden om målgruppen og ikke kan få svar på spørgsmål i situationen eller feedback på egen praksis. Samtidig er det ikke muligt, at læse i
journaliseringssystemet, hvad kolleger evt. har gjort for at sikre borgernes indflydelse på eget liv, da der ikke føres dagbogsnotater.  

 

Borgerne inddrages delvist systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra borger
og medarbejdere, samt tidligere tilsynsrapporter. Borger oplyser, at have indflydelse på f.eks. madplanen og hvor ferien skal gå til. Ved tidligere
tilsyn har tilbuddet oplyst, at  'at de har fokus på borgernes selvbestemmelse og på at målgruppens indflydelse på beslutninger i dagligdagen er
afhængig af medarbejdernes evne til at tolke kvalificeret på borgernes udtryk, kropssprog og andre signaler i væsentlig grad beror på medarbejdernes
kendskab til borgerens livshistorie, psyke og reaktionsmønstre'. Af tidligere rapport fremgår det desuden at: 'det af leder og medarbejderes beskrivelser
fremgår, at de i det daglige arbejder på hele tiden at forsøge at inddrage borgerne i tilrettelæggelsen, ved at være observerende på hvordan borgeren
interagerer og reagerer i forskellige situationer.' Flere af borgernes mulighed for indflydelse er afhængig af medarbejdernes tolkninger og kendskab
til borgerne og deres kommunikation, hvilket den høje personalegennemstrømning vanskeliggør. 

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i lav grad borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Det vægtes i bedømmelsen:

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

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

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

Andre forhold:

At tilbuddets meget høje personalegennemstrømning set i sammenhæng med manglende uddannelsesmæssige kompetencer medfører en risiko
for borgernes fysiske og mentale sundhed, da der ikke i tilstrækkelig grad opnåes den fornødne viden om og kendskab til den enkelte borger hos
medarbejderne. 

At tilbuddets manglende indsats ift. understøttelse og udvikling af selv- og medbestemmelse og selvstændighed medfører en risiko for borgernes
fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

Side 21 af 4423-09-2022



Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne trives delvist i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af iagttagelser under tilsynsbesøg og oplysninger fra pårørende og ledelse.
Socialtilsynet har været på tre tilsynsbesøg, hvoraf et var uanmeldt. Der har ved alle tre tilsynsbesøg besøg været ro på hele tilbuddet og den
borger, som ville tale med tilsynet ved det uanmeldte tilsynsbesøg, gav udtryk for at trives. Ved et andet tilsynsbesøg havde tilbuddet bestilt en
pølsevogn, som, trods det ukendte og uforudsigelige, var en aktivitet, som det umiddelbart så ud til, at borgerne trivedes ved. Der var borgere, der
forsøgte sig som pølsemand og serverede lidt pølser. Nogle pårørende giver udtryk for, at borgerne i meget høj grad trives på tilbuddet. En
pårørende udtaler: 'De trives, der er en hverdag, hvor de er trygge hele tiden. De ved, hvad der skal ske, og man prøver at udfordre dem, så de ikke keder
sig/ikke udvikler sig'. Andre pårørende udtrykker, at borgerne ikke trives, at de har meget høj grad af selvskadende adfærd, og at tilbuddet ikke
formår at yde den nødvendige socialpædagogiske indsats. Ledelsen i tilbuddet, herunder bestyrelsen, erkender, at de ikke kan tilbyde den højt
specialiserede indsats, som nogle af borgerne på tilbuddet har behov for. Tilbuddet har opsagt tre borgere indenfor de seneste 10 måneder med
begrundelse i personalesituationen, to af de tre borgere er endnu ikke fraflyttet tilbuddet.  

 

Tilbuddet har delvis en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for målgruppen, den samlede
gruppe af borgere og for den enkelte borger i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra medarbejdere og fremsendt materiale,
hvor det fremgår, at tilbuddet har en struktureret tilgang til borgerne, der skaber tryghed gennem forudsigeligheden. Dette bedømmes desuden på
baggrund af, at der i fremsendte pædagogiske planer er et stort fokus på at sikre borgerens trivsel f.eks. gennem tilpassede aktiviteter, der
tilstræber at sikre, at borgerne hverken bliver under- eller overstimuleret, men stimuleret tilpas i løbet af dagen. Socialtilsynet bemærker, at for at
kunne vurdere borgernes formåen på dagen og dermed tilpasse deres dagsprogram, så de trives med dagsprogrammet, forudsætter det, at der er
et indgående kendskab til borgerne, der har behov for en højt specialiseret indsats. Den meget høje personalegennemstrømning, set i
sammenhæng med alenearbejde og meget lave socialpædagogiske uddannelsesmæssige kompetencer medfører dermed en høj risiko for
borgernes trivsel. Dette bedømmes desuden på baggrund af, at tilbuddet i lav grad understøtter borgernes selv- og medbestemmelsesret og i lav
grad understøtter borgernes udvikling af selvstændighed (se andre temaer i rapporten, hvor dette er behandlet). Da tilbuddet ikke skriver
dagbogsnotater i journaliseringssystemet kan denne indikator ikke bedømmes på baggrund af oplysninger i dagbogsnotater. 

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.b
Borgerne i tilbuddet har delvis adgang til relevante sundhedsydelser. Dette bedømmes på baggrund af, at der på tilbuddet er ansat en
sygeplejerske to timer om ugen til at sikre medicinhåndtering og forhold vedr. det sundhedsfaglige område. Medarbejderne herunder den før
nævnte sygeplejerske oplyser i interview, at der ikke i tilstrækkelig grad dokumenteres på sundhedsfaglige problematikker, samt at de 12
sygeplejefaglige punkter ikke er udarbejdet for den enkelte borger. Implementering af sundhedsfaglig dokumentation er en af den nyansatte
sygeplejerskes opgaver. Ved tidligere tilsyn er det oplyst, at medarbejdere i samråd med pårørende støtter borgerne ved behov for kontakt til
relevante sundhedsinstanser. 

 

Tilbuddet har mulighed for at ledsage borgerne til nødvendige sundhedstilbud. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra tidligere
tilsynsrapport, hvor ledelsen har oplyst at: 'at medarbejderne i samråd med de pårørende støtter borgerne ved behov for kontakt til relevante
sundhedsinstanser. Desuden fremgår det, at medarbejderne ledsager borgerne til læge, tandlæge og i forbindelse med andre sundhedsydelser.'
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddet har delvis en praksis, der afspejler viden og forståelse for fremme af borgernes fysiske og mentale sundhed. Dette bedømmes på
baggrund af, at tilbuddet i en borgers pædagogiske plan viser, at der er viden om, at kendskabet til borgeren er afgørende for at kunne aflæse, 'om
der fysisk eller psykisk er noget galt', da denne borger ikke er tydelig i sine signaler. Den meget høje personalegennemstrømning medfører dermed
en væsentlig risiko for borgernes fysiske og mentale sundhed. Det fremgår af dette og af tidligere tilsyn, at tilbuddet har fokus på borgernes fysiske
og mentale sundhed. Blandt andet er der fokus på motion, på sund kost og på oplevelser i naturen. Tilbuddet er beliggende i kanten af en skov.
Der er udendørs aktivitetsmuligheder på tilbuddets store matrikel, der er f.eks. anlagt en løbebane, trapper, bålplads, balancegang muligheder,
sauna osv. Tilbuddet tager på ferie med borgerne. Socialtilsynet talte med én borger under tilsynsbesøget, som i høj grad gav udtryk for at være
glad for at bo på tilbuddet. Dette bedømmes desuden på baggrund af oplysninger fra pårørende, der giver udtryk for bekymring for, om tilbuddet i
tilstrækkelig grad har en praksis, hvor der tages hånd om borgernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsynet har modtaget billeder, hvor der er
mærker på borgernes krop. Det kan være efter fald, eller skader herunder selvskade. Dette kan ikke bedømmes på baggrund af oplysninger i
tilbuddets journaliseringssystem, da tilbuddet ikke skriver hverken sundhedsfaglige eller socialpædagogiske notater. 

Tilbuddet opstiller delvis mål for borgernes fysiske og mentale sundhed, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på baggrund af, at
der i fremsendte pædagogiske planer er opstillet mål for borgerens fysiske og psykiske sundhed. Tilbuddet dokumenterer ikke på aktiviteter i
forbindelse med målene. Det fremgår derfor ikke af journaliseringssystemet, om en aktivitet i forbindelse med målene har fundet sted, eller
hvordan aktiviteten er forløbet, samt hvilke refleksioner, observationer og overvejelser medarbejderne har i forbindelse med aktiviteten. Tilbuddet
anvender alene deres eget udviklede Moodscale som er et evalueringsværktøj for borgernes adfærd på dagen (se tema: Målgruppe, metode og
resultater). 

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger i meget lav grad magtanvendelser.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet ikke har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser.

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

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

Andre forhold:

At der har været magtanvendelser på tilbuddet, der ikke er indberettet til socialtilsynet. 

At der er/har været en kultur på tilbuddet, hvor medarbejdere har været vidne til ulovlig anvendelse af magt og fysisk tvang uden at oplyse
ledelsen om dette, eller på anden måde sikre, at denne praksis ophørte. 

At der er oplysninger om en meget rigid struktur, hvor borgerne begrænses. 

At der er oplysninger om, at borgere er låst inde om natten, da de ikke kan betjene en vrider. 

At der er flere oplysninger fra dette og tidligere tilsyn om, at der er anvendes ulovlig magt og tvang på tilbuddet. 

At den meget høje personalegennemstrømning medfører, at der samlet set ikke er tilstrækkelig viden om reglerne for magtanvendelse på
tilbuddet.
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Indikator 6.a

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

Bedømmelse  1

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats medfører delvist, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra
nuværende og tidligere medarbejdere, pårørende og ledelse. Pårørende, nuværende og tidligere medarbejdere oplyser, at der kan være/har været
en tilgang til borgerne, der indebar fysisk magt og fysisk tvang. Der er eksempler på, at medarbejdere har taget hårdt fat i borgers kinder og presset
munden åben for at give borger medicin, der er eksempler på, at borger blev taget i nakken og hovedet holdt tilbage for at få borger til at drikke,
der er også et eksempel på, at der er taget fat i borgers bukselinning, for at få borger til at sætte sig på en stol. Medarbejdere oplyser ved
tilsynsbesøget, at dette ikke længere foregår, at der ikke anvendes fysisk magt og tvang overfor borgerne, medarbejderne oplyser samtidig, at de
har været bekendt med denne praksis, men at de ikke har orienteret leder om det, eller på anden måde handlet, så denne praksis ophørte.
Medarbejdere oplever, at borgerne trives bedre efter denne praksis er ophørt, de er ikke længere anspændte. Socialtilsynet er informeret om, at
det har været en praksis på tilbuddet (uden ledelsens viden), og at nye medarbejdere er oplært i denne tilgang til borgerne. Socialtilsynet har
modtaget billeder, hvor det fremgår, at der er mærker på borgeres krop. Det kan ikke identificeres, om mærkerne kommer på baggrund af skader
pga. uheld, selvskade eller mærker, der er forårsaget af fysisk magt og tvang. Dette kan ikke bedømmes på baggrund af oplysninger i tilbuddets
journaliseringssystem, da tilbuddet ikke dokumenterer i f.eks. sundhedsfaglige dagbogsnotater. Der er ikke indkommet
magtanvendelsesindberetninger til socialtilsynet.

Socialtilsynets bekymring for borgerne er yderligere skærpet, da socialtilsynet tidligere har modtaget oplysninger om lignende praksis på tilbuddet.
Det fremgår af tilsynsrapport fra 2018 at 

 

Socialtilsynet finder det meget bekymrende, at det er medarbejdere, der er i introforløb, der henvender sig til socialtilsynet. Socialtilsynet har også
ved dette tilsyn modtaget oplysninger om fysisk magt og tvang fra medarbejder efter et introforløb.  Medarbejderen oplyser, at have mange års
erfaring med målgruppen, og at vedkommende blev afskediget efter to introvagter. Socialtilsynet bemærker, at der kan være en sammenhæng
mellem tilbuddets rekrutteringsproblematikker og tilbuddets praksis. Medarbejdere oplyser i interview ift. personalegennemstrømningen at
'mange af dem (nye medarbejdere. red.), der har klaret sig godt, er dem uden uddannelse'. Der er ingen medarbejdere tilknyttet tilbuddet med en
bachelor som pædagog eller en videregående uddannelse som pædagog.

Socialtilsynet har modtaget en bekymringsskrivelse, hvor et større antal tidligere medarbejdere blandt andet oplyser, at der i den periode, de har
arbejdet på tilbuddet, har været en meget rigid tilgang til borgernes struktur. For eksempel, at de kun har en halv time til at spise deres måltid i, at
de kun må få to kopper kaffe. De oplyser desuden, at der er lås på køleskabe, så borgerne ikke selv kan tage mad, når de føler sult eller har lyst til
mad, at døre aflåses ind til borgeres boliger om natten, der er vrider på indersiden af døren, men borgerne kan ikke betjene en vrider og er derfor i
princippet låst inde om natten. Borgerne har ikke mulighed for at tilkalde hjælp. 

Tilbuddet har ikke opdateret viden og færdigheder, der understøtter, at magtanvendelser undgås. Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet
har en meget høj personalegennemstrømning og en lav grad af socialpædagogiske uddannelsesmæssige kompetencer. Medarbejderne har ikke
erfaringer i arbejdet med målgruppen fra andre tilbud. Der er dermed kun få medarbejdere på tilbuddet, der har opnået viden om- og erfaringer
med forebyggelse af magtanvendelser. Tilbuddets procedure for forebyggelse af magtanvendelse er trådt i kraft efter tilsynsbesøget ifølge dato på
proceduren. Set i sammenhæng med, at ovenstående praksis foregik/eller fortsat foregår på tilbuddet, og at medarbejdere har været passive
vidner til dette, vurderes det, at tilbuddet ikke har tilstrækkelig viden om forebyggelse af magtanvendelser.

Ved tilsynsbøget blev socialtilsynet oplyst om, at der anvendes GPS system hos en borger, der har vanskeligt ved at orientere sig. Socialtilsynet har
ikke modtaget indberetninger vedrørende brugen af dette indgreb i den personlige frihed. Tilbuddet oplyser i høringssvar til rapporten, at borgeren
har givet samtykke til brug af GPS. Socialtilsynet var ikke bekendt med dette samtykke. Når der foreligger informeret samtykke fra borgeren, skal
tilbuddet ikke søge om godkendelse, registrere og indberette. 

At socialtilsynet har modtaget flere henvendelser (uafhængige af hinanden) fra medarbejdere der har været i introforløb på Skovbrynet i 2017
og første måned af 2018 om uhensigtsmæssig adfærd overfor borgerne. f. eks. om at en borger der spytter bliver smidt udenfor uden sko og
jakke, en anden får et knæ i ryggen da borgeren ikke vil rejse sig, det beskrives, at der bliver talt hårdt og nedladende til borgerne, at borger må
gå lang tid med lort i bleen, at borgerne låses inde om natten osv. - Disse episoder er drøftet med ledelse og medarbejdere og de kan ikke
genkende beskrivelserne. Hvilket også fremgår af skriftlig redegørelse fra leder og medarbejder.

“

”
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Indikator 6.b

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

Bedømmelse  1

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har ikke en praksis for at registrere og dokumentere magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. Dette bedømmes på baggrund af,
at tilbuddet oplyser, at der har været en praksis med ulovlige magtanvendelser på tilbuddet, som ikke er indberettet. Se indikator 6.a.

Tilbuddet har ikke en praksis for, hvordan der tages ved lære af magtanvendelser med henblik på forebyggelse. Dette bedømmes på baggrund af,
at der har været (eller er) en kultur på tilbuddet, der medførte, at medarbejderne ikke turde at gå til ledelsen med oplysninger om, at de var vidne
til ulovlige magtanvendelser. Magtanvendelserne er derfor ikke systematisk drøftet og gennemgået med henblik på læring og forebyggelse. De
medarbejdere socialtilsynet talte med under tilsynsbesøget oplyser, at de er meget opmærksomme på, at de fremover vil gå til ledelsen, hvis de
oplever, at der er magtanvendelser, der ikke bliver indberettet. 

Det fremgår af tilbuddets magtanvendelsesprocedure, at magtanvendelser bliver gennemgået med leder og medarbejder, der har været involveret,
samt at magtanvendelserne drøftes på temadage med henblik på læring og forebyggelse. 

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger i lav grad vold og overgreb.

Det vægtes i bedømmelsen:

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

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

At tilbuddet delvist har en systematisk praksis for registrering og dokumentering af vold og overgreb.

Andre forhold: 

At den meget høje personalegennemstrømning, de manglende uddannelsesmæssige socialpædagogiske kompetencer og den manglende
dokumentationspraksis medfører, at der er lav grad af kendskab til den enkelte borger, og hvad der virker i en konfliktsituation, der er lav grad af
erfaring med målgruppen fra lignende tilbud, og der kan ikke læses i journaliseringssystemet, hvad der har virket i for at skabe balance hos den
enkelte borger i evt. lignende situationer, da tilbuddet ikke dokumentere. I tilbuddets eget udviklede system Moodsclae, kan der aflæses om
borgerens dag, dagen før har været rød, gul eller grøn, men ikke hvad, der har haft betydning for vurderingen af den pågældende dag. 

At der er eksempler på  uoverenstemmelser mellem de metoder, eller principper fra metoderne, som  tilbuddet oplyser at anvende og tilbuddets
praksis. 
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har delvist en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af, at der ikke er oplysninger om, om
borgerne udøver vold og overgreb mod hinanden. Der er en vågen medarbejder om natten til hele tilbuddet og en til en normering for flere af
borgerne. Borgerne er opdelt i små enheder, eller i solisttilbud, der giver mulighed for ro og for ikke at blive påvirket af hinandens adfærd. Der er
oplysninger om, at der kan være vold fra borgere mod personalet. Tilbuddets ledelse beskriver i fremsendt materiale, hvordan de arbejder med at
forebygge voldsomme episoder gennem det pædagogiske arbejde med borgerne. Der tages udgangspunkt i metoderne TEACHH, KRAP og Low
Arousal. Ingen af metoderne anvendes i sin fulde form, men flere principper fra metoderne anvendes. Der er fokus på, at forudsigeligheden og det
genkendelige skaber ro hos borgerne. Socialtilsynet henviser til indikator 6.a, hvor der er oplysninger om en tilgang til borgerne, der ikke
harmonerer med de metoder og tilgange ledelsen oplyser. Den tilgang, der i praksis har været anvendt og muligvis fortsat anvendes, vurderes i
meget høj grad at være konfliktoptrappende med øget risiko for voldsomme episoder. Socialtilsynet har under tilsynsbesøget iagttaget en
adfærdskorrigering, der af socialtilsynets opleves som undertrykkende. Iagttagelsen omhandler en borger, der udtrykte sig med meget høje lyde,
som meget determineret blev verbalt guidet til at være stille.  

 

Tilbuddet har delvist en systematisk praksis, der sikrer opdateret viden, forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb. Dette
bedømmes på baggrund af, at ledelsen oplyser, at de arbejder med udgangspunkt i, at det pædagogiske arbejde er forebyggelse, så de undgår
voldsomme episoder. De arbejder med at gennemgå videoptagelser og i fællesskab drøfte episoder med henblik på læring og forebyggelse. Der er
fokus på, at medarbejdernes adfærd og kropsprog har betydning for borgernes adfærd. Tilbuddet anvender et system, der kaldes Moodscale, hvor
medarbejderne to gange dagligt vurderer, om borgerne har haft en 'rød, gul eller grøn dag. Dette er ikke at forveksle med et
risikovurderingsværktøj, da der ikke foreligger beskrivelser af, hvad der f.eks. skal til for at støtte en borger, fra at være i rød til at komme i gul og
derefter grøn, eller direkte i grøn. Moodscale er udarbejdet som et evalueringsværkstøj, der, på en hurtig og fix måde, kan give et overblik over,
hvordan dagen har været. Der ligger individuelle beskrivelser af, hvilken adfærd, der skal være til stede for den enkelte borger, for at blive vurderet
indenfor de tre niveauer. 

At medarbejdere og ledelse ifm. tidligere tilsynsbesøg har fået udleveret Pixi udgaven af "Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme
episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse".
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Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Socialtilsynet vurderer, at Det Private Bosted Skovbrynet i lav grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.

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

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

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

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

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Tilbuddets ledelse har gennem en årrække været i dialog med
socialtilsynet på baggrund af bekymrende forhold som socialtilsynet har konstateret i 2018. Det har efterfølgende været socialtilsynets vurdering,
at tilbuddet har arbejdet målrettet med at løfte kvaliteten på tilbuddet. Der konstateres ved dette tilsyn, at der igen er en meget høj
personalegennemstrømning, at der ikke er uddannelsesmæssige socialpædagogiske kompetencer på tilbuddet, at der anvendes ulovlig magt og
tvang for borgerne.  

Gennemsnitlig bedømmelse 2,5

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidige tilsyn være opmærksomme på om tilbuddet tilbyder kontinuerlig ekstern supervision.

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet har i lav grad en kompetent ledelse.

Det vægtes i bedømmelsen:

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

At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring.

At vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer ikke prioriteres.

At tilbuddet ikke prioriterer ekstern supervision for medarbejdere og ledelse.

At tilbuddet delvist prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring. Der er flere fastansatte medarbejdere på tilbuddet, der ikke
deltager i interne fora til faglig og personalemæssig sparring. 

At tilbuddets bestyrelse/øverste ledelse er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 8.a
Tilbuddets ledelse har relevant uddannelse og erfaring. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger om, at leder har både uddannelsesmæssig
relevant baggrund samt ledelseserfaring. Af tidligere fremsendt sagsmateriale, fremgår der dokumentation for leders uddannelser, erfaring og
diverse kursusforløb, samt udtalelser fra flere samarbejdspartnere. Leder har foruden en grunduddannelse som plejer og pædagog og et bredt
erfaringsgrundlag med både sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer. Desuden har leder fulgt flere efteruddannelser med ledelsesmæssigt
og pædagogisk fokus. 

Der er ikke for nuværende en souschef eller en stedfortræder ansat. 

Tilbuddets ledelse opdateres delvis løbende med nødvendige ledelsesmæssige kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at der ikke ved
dette tilsyn er oplysninger om, at lederen indgår aktuelt i ledelsesmæssig kompetenceudvikling som f.eks. diplomuddannelse eller anden
uddannelse i ledelse. Leder har afsluttet en fireårig uddannelse, ID psykoterapeut, som er påbegyndt i 2017, KLAR uddannelsen KRAP i 2016 og en
to-årig konsulent uddannelse, som er afsluttet i  2015.    

Tilbuddets ledelse udøver ikke en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet . Dette bedømmes på
baggrund af, at der på tilbuddet er eksempler på en kultur, hvor medarbejderne ikke tør gå til lederen og oplyse om uhensigtsmæssige forhold,
herunder oplyse om brug af tvang og magt overfor borgerne. Lederen har desuden ikke haft fokus på, at der er flere forhold, hvor der er en tydelig
indikation for, at der er forråelse på tilbuddet. Se andre temaer og indikatorer, hvor dette er beskrevet nærmere.

Socialtilsynet har i 2018 påpeget bekymrende forhold på tilbuddet, i perioden 2019-2021 har socialtilsynet vurderet at tilbuddet har arbejdet
delvist målrettet med de opmærksomhedspunkter, der var givet. Ved dette tilsyn kan socialtilsynet konstatere, at ændringerne, der skulle løfte
kvaliteten, ikke er implementeret i praksis. 

Socialtilsynet er oplyst om, at lederen ca. to måneder før det første tilsynsbesøg ved dette tilsyn, er informeret om, at der er foregået overgreb fra
medarbejdere til borgere i form af tvang og ulovlige magtanvendelser gennem årene. Der var oplysninger i forbindelse med tilsynet i 2018 (side
23, indikator 6.a tilsynsrapport 2018), der beskrev overgreb fra medarbejdere og det ses også i oplysninger ved dette tilsyn. Lederen har ikke
kontaktet socialtilsynet og ikke indsendt magtanvendelsesindberetninger på de oplyste overgreb. 

Socialtilsynet er i flere år blevet oplyst om, at tilbuddet har en aftale med en ekstern konsulent fra Center for autisme, der skal forestå faglig
sparring/sagssupervision. Ved dette tilsyn, svarer leder det samme på tilsynets spørgsmål om ekstern faglig sparring. Socialtilsynet finder det
bekymrende, at der ikke er prioriteret ekstern faglig sparring/sagssupervision set i sammenhæng med tyngden i problematikkerne i målgruppen,
lav grad af kompetencer på tilbuddet og at tilbuddet ikke opnår positive resultater med målgruppen, samtidig finder socialtilsynet det bekymrende,
at leder har meddelt socialtilsynet, at der foreligger aftaler med center for autisme, men at de ikke, i flere år, er gennemført, eller erstattet af andre
udbydere, herunder VISO. 

Socialtilsynet har ved dette tilsyn modtaget en liste over nuværende medarbejdere. Socialtilsynet interviewede en medarbejder, der oplyste at have
været ansat 6 måneder. Denne medarbejder fremgik ikke af listen over nuværende medarbejdere. Socialtilsynet er bekendt med en medarbejder,
der er stoppet indenfor prøvetiden - i introforløbet, denne medarbejdere fremgår ikke af oplysninger om fratrådte medarbejdere.

Socialtilsynet er ved dette tilsyn oplyst om, at der anvendes GPS-system til en borger. Socialtilsynet har ikke modtaget indberetninger vedr. brug af
denne. 

Tilbuddet er udfordret ift. fastholdelse og rekruttering, dette er behandlet i flere temaer i rapporten. Det er specifikt medarbejdere med en
uddannelse/bachelor som pædagog, tilbuddet har vanskeligt ved at rekruttere. Tilbuddet har arbejdet målrettet med rekrutteringsstrategi gennem
en årrække, men det er ikke lykkedes at opretholde en stabil og uddannelsesmæssig kompetent medarbejdergruppe. Socialtilsynet bemærker, at
kravet om, at man skal være tilknyttet tilbuddet som timelønnet i et år, før man bliver fastansat ikke er attraktivt ift. rekruttering. 

Tilbuddets ledelse har opsagt tre borgere, da tilbuddet ikke kan rekruttere personale til den gruppe af borgere, der har behov for en højt
specialiseret indsats. 
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet har ikke ekstern supervision for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af, tilbuddet oplyser, at de ikke får ekstern
supervision. 

Tilbuddet benytter sig ikke af ekstern sparring for ledelse og medarbejdere. Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet får kontinuerlig faglig
sparring af neuropsykolog i dagligdagen og på temadage. Socialtilsynet bemærker, at neuropsykologen fremgår af listen over medarbejdere med 3
timer pr. uge. 

Neuropsykologen har været tilknyttet tilbuddet i 11 år. Socialtilsynet har ved tilsynsbesøgene mødt supervisor på tilbuddet i anden anledning end
supervision og supervisor var ligeledes udpeget af leder til at deltage i medarbejderinterview med socialtilsynet. (Hvilket socialtilsynet afviste). På
baggrund af dette anses supervisor ikke for at være ekstern.

Tilbuddet har i høringssvar til rapporten oplyst, at leder både i forbindelse med sin uddannelse og efterfølgende har fået sparring og supervision. 

Det er det eksterne element i supervision og faglig sparring, denne indikatorer skal bedømmes efter. Socialtilsynet bemærker, at leder oplyser, at
der er kontakt til en konsulent fra Center for autisme, som skal tilknyttes som ekstern faglig sparring eller sagssupervision. Socialtilsynet bemærker
dog, at ledelsen i flere år har oplyst dette til socialtilsynet uden, at det er iværksat. Se desuden indikator 3.d. Der er ikke søgt om VISO forløb for
nogle af borgerne. 

Den samlede personalegruppe, eller den gruppe af medarbejdere, der arbejder med de borgere, der har behov for en højt specialiseret indsats og
som har svær udadreagerende og selvskadende adfærd, får ikke arbejdsmiljøorienteret supervision. Leder oplyser, at alle fastansatte
medarbejdere har en sundhedsforsikring, hvor de kan få økonomisk støtte til individuel supervision/krisehjælp. Det bemærkes, at ifølge
personalepolitikken, skal man have arbejdet som timelønnet et år, før man kan fastansættes. 

Set i sammenhæng med, at tilbuddet ikke formår at skabe positive resultater for nogle af borgerne (tre borgere er opsagt sidste tilsyn pga.
manglende medarbejdere/kompetencer), at det kan være et belastende arbejdsmiljø, hvor medarbejdere skal hjælpe borgere med meget svær
udadreagerende og selvskadende adfærd, være vidner til, at borgere har det meget svært og at der er meget lave uddannelsesmæssige
pædagogiske kompetencer på tilbuddet, finder socialtilsynet det meget bekymrende, at der ikke er iværksat ekstern sagssupervision såvel som
supervision til bedring af arbejdsmiljøet. 

Andet i forhold til 8a

At der afholdes temadage, hvor der dels er intern undervisning med fokus på de problematikker der opstår i hverdagen og derudover gennemgås
via praksis-historier og video-optagelser samspillet med borgerne i særlige situationer. Leder fortæller, at der blandt andet arbejdes i reflekterende
teams på temadagene, der kan være udbytte af rollespil og videooptagelser gennemarbejdes for at forbedre indsats og ensretning i tolkninger af
beboeradfærd etc.

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.c
Tilbuddet har en kompetent bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af, at bestyrelsen består af følgende fem medlemmer: 

Formand (politibetjent), medarbejderrepræsentant (ikke-uddannet), pårørende repræsentant og to andre medlemmer, der er hhv. bankuddannet
og cand. jur.  

Tilbuddet har delvis en aktiv bestyrelse. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets iagttagelser under tilsynsbesøg. Ved det uanmeldte og et
anmeldt tilsynsbesøg deltog formanden for bestyrelsen i ledelsesinterview. Socialtilsynet mødte også pårørenderepræsentanten ved
tilsynsbesøgene. Det fremgår tydeligt, at bestyrelsen er aktiv, informeret og deltagende i den strategiske udvikling af tilbuddet. Dette bedømmes
desuden på baggrund af de seneste års udvikling på tilbuddet. Socialtilsynet har tidligere været i dialog med tilbuddet om væsentlige bekymringer
om forhold på tilbuddet. Det er tidligere vurderet, at bestyrelsen har taget aktiv del i genopretningen af tilbuddet og i samarbejdet med
socialtilsynet. Det kan ved dette tilsyn konstateres, at der ikke har været den fornødne effekt af indsatsen. 
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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
Tilbuddets daglige drift varetages i lav grad kompetent.

Det vægtes i bedømmelsen:

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

At ledelsen ikke sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

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

Andre forhold: 

At ledelsen ikke sikrer en sammenhæng mellem borgernes behov for en højt specialiseret indsats og tilbuddets uddannelsesmæssige
kompetenceniveau. 

At der er meldinger om et psykisk belastet arbejdsmiljø, hvor tidligere medarbejdere oplever sig kontrolleret af ledelsen. 

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  1

Bedømmelse af Indikator 9.a
Ledelse sikrer ikke, at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil medarbejderkontakt svarende til deres behov. Dette bedømmes på
baggrund af oplysninger fra medarbejdere, ledelse og fremsendte medarbejderlister. Den meget høje personalegennemstrømning, der er
behandlet andre steder i rapporten, medfører, at borgerne ikke har mulighed for en stabil medarbejderkontakt. Tilbuddet har rekrutterings- og
fastholdelsesproblemer. Flere borgere har én til én normering. der er ingen indikation for, at denne normering ikke sikres.  

Ledelse sikrer ikke, at borgerne mødes af personale med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra medarbejdere,
ledelse og fremsendte kompetenceliste, hvor det fremgår, at der ikke er medarbejdere med en uddannelse/bachelor som pædagog og kun få
medarbejdere med en erhvervsuddannelse som pædagogisk assistent. Resten af medarbejdergruppen har ikke relevant uddannelser. 

Der er ikke sammenhæng mellem borgernes behov for en højt specialiseret indsats og tilbuddets uddannelsesmæssige kompetenceniveau. 
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  1

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen, der er opgjort til 23%.

Dette bedømmes desuden på baggrund af historisk gennemgang af personalegennemstrømningen på tilbuddet:

Der har 2016 og 2017 været en meget høj gennemstrømning på hhv. 27% og 34%. Socialtilsynet har i 2018 (10%) og  2019 (12%) konstateret en
lav gennemstrømning, samt at tilbuddets tiltag til en stabil personalegruppe har virket. I 2020 og 2021 er der igen konstateret en høj
personalegennemstrømning på hhv. 21% og 23%. I fremsendte liste over fratrådte medarbejdere fremgår det ved dette tilsyn, at der er 19
medarbejdere, der er fratrådt siden sidste tilsyn. Flere medarbejdere er fratrådt indenfor prøvetiden. Socialtilsynet er bekendt med en
medarbejder, der er fratrådt indenfor prøvetiden, i introperioden. Denne medarbejder fremgår ikke af listen over fratrådte medarbejdere, der er
således mindst 20 medarbejdere, der er fratrådt siden sidste tilsyn. Tilbuddet har erkendt, at de ikke kan rekruttere de fornødne kompetencer til
arbejdet med de borgere, der har behov for en højt specialiseret indsats og har derfor opsagt borgerne. To borgere er endnu ikke fraflyttet
tilbuddet. 

Tilbuddet oplyser, at de ser en tendens til, at pædagoger ikke vil arbejde med borgere, der har et højt støttebehov ift. personlig pleje. Socialtilsynet
bemærker, at der ved dette og ved tidligere tilsyn er oplysninger fra Whistleblowere om, at det er tilgangen til borgerne, anmelderne ikke vil
arbejde med. 

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

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at personalegennemstrømningen medfører en meget høj risiko for tilbuddets kvalitet. Dette
bedømmes på baggrund af ovenstående. 

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har en procedure om ikke at fastansætte medarbejdere, før de har været ansat i et år. Indtil da, er de
timelønnet ansat. Leder oplyser, at hvis der er et godt samarbejde, tilbydes medarbejderne ofte fastansættelse tidligere. Socialtilsynet bemærker,
at der kan være medarbejdere, der ikke finder denne procedure attraktiv og den kan dermed være hæmmende for rekrutteringen af nye
medarbejdere. 

Socialtilsynet har modtaget en bekymringsskrivelse om forholdene på tilbuddet. Skrivelsen er underskrevet af et større antal tidligere
medarbejdere, der beskriver, at: der er et 'udtalt dårligt psykisk arbejdsmiljø', som blandt andet begrundes i en kontrollerende personalepolitik uden
respekt for medarbejdernes rettigheder jf. bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn mv., overvågning af medarbejderne både ift. den
pædagogiske indsats, og på privatadresse, manglende respekt for borgernes ret til selvbestemmelse, rigid, ufleksibel og kontrollerende tilgang til
borgerne mm.

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

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

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

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at sygefraværet medfører en lav risiko for tilbuddets kvalitet, da sygefraværet ikke er højt. Tilbuddet er
dog meget sårbar overfor sygemeldinger, da den meget høje personalegennemstrømning har den konsekvens, at der kun er få medarbejdere, der
er introduceret til at arbejde med alle borgere. 
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Indikator 9.d

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk
pædagogisk indsats.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.d
Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er delvis hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en
systematisk pædagogisk indsats. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra medarbejdere og ledelse om, at tilbuddet ikke anvender vikarer,
da der er behov for et indgående kendskab til borgerne. Alle, der arbejder med borgerne, er introduceret. Det er ikke alle medarbejdere, der
deltager i temadage, møder eller i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis. Ved ferie og sygdom arbejder de tilbageværende medarbejdere
ekstra. 
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

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

Socialtilsynet vurderer, at Det Private Bosted Skovbrynets medarbejdere i middel grad har relevante faglige, relationelle og personlige
kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at det faglige uddannelsesniveau er lavt, idet der ikke er ansat medarbejdere med en bachelor/uddannelse som pædagog,
samtidig vurderes det, at tilbuddets målgruppe har behov for at medarbejdere har specialistviden.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer og er
udfordret i forhold til at implementere relevant viden og udvikle kompetencerne i tilbuddet på baggrund af høj personalegennemstrømning.

 

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

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:

Om medarbejdergruppen har relevante uddannelser, løbende modtager sparring, supervision og faglig opkvalificering og om tilbuddets metoder
og faglige tilgange understøtter borgernes mulighed for positiv udvikling.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,5

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

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets medarbejdere bisidder i lav grad uddannelsesmæssige kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Det vægtes i bedømmelsen:

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

At tilbuddets metoder og tilgange ikke afspejles i praksis.

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

At tilbuddet prioriterer intern udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer, men at tilbuddet er udfordret i forhold til en høj
personalegennemstrømning, som gør det vanskeligt at sikre, at medarbejdergruppen samlet set har relevante kompetencer. Dette set sammen
med en medarbejdergruppe, som har en lav grad af socialfaglig uddannelsesmæssig baggrund.

Andre forhold:

Det vurderes, at at ledelsen kun i lav grad har fokus på at ansætte uddannede og erfarne medarbejdere. Dette vurderes eksempelvis ud fra tidligere
jobannoncer som tilbuddet har benyttet, hvor der ikke lægges vægt på om ansøgere har en pædagogisk uddannelse. Det er generelt gennem årene
blevet vanskeligere for tilbuddet at tiltrække og fastholde uddannede pædagoger, så der for nuværende ikke er uddannede pædagoger ansat.

Det beskrives, at der på temadage er intern undervisning i relation til den daglige individuelle indsats, der leveres til borgerne. Socialtilsynet
vurderer, at det er relevante tiltag at tage i et forsøg på, at højne kompetencerne i tilbuddet, men stadig en udfordring, at få sikret samme relevante
viden og sprog til medarbejdergruppen i forhold til den store personalegennemstrømning. Endvidere ses ikke et ledelsesmæssigt fokus på, at
indhente viden fra eksterne kanaler.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 10.a
Tilbuddets medarbejdere har ikke relevant uddannelse. Dette bedømmes på baggrund af modtagne personaleliste hvor det kan konstateres, at der
ikke er ansat medarbejdere med en bachelor/ uddannelse som pædagog. Der er ansat 2 medarbejdere med en pædagogisk assistent uddannelse.
De øvrige i medarbejdergruppen har forskellige andre uddannelser  herunder håndværksuddannelser.

I tilsynsrapport fra 2018 fremgår det:

Det viser, at det socialfaglige uddannelsesniveau på 4 år er blevet markant lavere på trods af at der ifølge senere tilsynsrapporter er sat ind med
både intern som ekstern uddannelse af personale.

I forhold til opsamlet erfaring kan det ses på listen, at der er en gruppe medarbejdere, der har været ansat i længere tid og dermed kan have fået
erfaring i arbejdet med de konkrete borgere i tilbuddet.

 

I tilsynsrapport fra 2018 fremgår det ligeledes:

I senere tilsynsrapporter beskrives personalegennemstrømningen ikke som markant, men på dette tilsyn kunne det konstateres, at der igen er en
meget høj personalegennemstrømning hovedsageligt blandt medarbejdere i solist indsatserne og det giver samme bekymring for hvordan der
sikres kontinuitet i forhold til målgruppens behov.

Tilbuddet har en kompetenceudviklingsplan der skulle sikre, at tilbuddets medarbejdere opdateres med nødvendige kompetencer. Dette
bedømmes på baggrund af oplysninger i tilbuddets årsberetning. På baggrund af den høje personalegennemstrømning kan det være vanskelligt, at
se hvordan tilbuddet får uddannet medarbejdere uden socialfaglig uddannelse i tilgange og metoder, så borgere med helt særlige behov kan
støttes relevant.

Tidligere og nuværende medarbejdere beretter om en forråelseskultur, der har været på stedet hovedsageligt forbundet til tidligere ansat
medarbejder og leder, som også stod for introduktion af nye medarbejdere. Her beskrives om fastholdelse af borgere, tvang ved medicinering,
tvang i spisesituationer og afstraffelser af borgerne ved at sprøjte vand i hovedet på dem eller lukke dem ude på terrassen.

Medarbejderne har ikke formået at sige fra over for denne forråelsesadfærd hverken ved selv at gøre det eller ved at gå til leder eller bestyrelse, og
er dermed selv blevet en del af forråelsen.

Dette beskriver ikke et højt fagligt niveau, hverken hos pågældende medarbejder, medarbejdere der var vidende om forråelsen eller ledelsen der
ikke gjorde noget i forhold til at stoppe forråelsen.

I forbindelse med dette tilsyn har socialtilsynet modtaget en række henvendelser fra tidligere medarbejdere, som beskriver en høj grad af forråelse
og dermed bakker op om beskrivelser af en forrået kultur på stedet.

Flere tidligere medarbejdere har beskrevet, at de er stoppet på grund af denne forråelseskultur.

 Af den fremsendte liste fremgår det at der pt. er ansat: 4 pædagoger, 9 pædagogisk assistenter, og 13 medarbejdere med anden baggrund.
Herudover er ansat 6 administrative og teknisk personaler samt leder og neuropsykolog.

“

”

 At den høje personalegennemstrømning gør at socialtilsynet finder tvivl om hvorvidt kvaliteten er tilstrækkelig, da høj
personalegennemstrømning har betydning for kontinuiteten i tilbuddet, specielt ift. målgruppens særlige behov for forudsigelighed.

“

”
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Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har relevante kompetencer.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante personlige kompetencer. På tilsynsbesøget observeredes, at borgere
der bor i enkeltindsatserne ikke deltog i de fællesaktiviteter, der foregik i forbindelse med den pølsevogn, der kom i dagens anledning. De var
sammen med deres respektive personaler i periferien af aktiviteten og derfor kunne der i den situation ikke vurderes om medarbejdernes
personlige kompetencer i forhold til kontakt med borgerne. Men de øvrige borgere deltog og flere var med i pølsevognen for at servere. Der
observeredes her gode personlige relationer mellem borgere og medarbejdere. Borgerne blev understøttet i den grad de havde behov og blev
guidet til at kunne magte at bestille mad fra pølsevogn, hvor de havde flere valgmuligheder, hvilket kan være stor udfordring for målgruppen.

På det uanmeldte tilsyn kunne det observeres, at en medarbejder insisterede meget kontant på øjenkontakt med en borgere der begyndte at sige
høje lyde. Det var vanskeligt, at vurdere om denne kontaktform var vanlig praksis eller fordi socialtilsynet var til stede, men det kræver løbende
opmærksomhed om kontakten til borgerne foregår relevant og værdigt. Socialtilsynet iagttager, at denne metode vurderes at være udenfor
tilbuddets oplyste metoder og tilgange. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske
rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Det Private Bosted Skovbrynets i meget høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats.

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

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

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

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

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

Det vægtes i bedømmelsen:

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

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

At de fysiske rammer og faciliteter fremstår velholdte og hjemlige.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af, at borgerne, der har svære autistiske
adfærdsmønstre, profiterer af at bo på Skovbrynet. Dagene struktureres og de forskellige faciliteter benyttes dagligt til relevante formål. Det er
tydeligt for Socialtilsynet ved observationer, at borgerne deltager i opgaver ude som inde i det omfang, de magter det og trives med det, de laver.
Observationerne understøttes af udsagn fra de pårørende, samt oplysninger herom fra medarbejdere, leder og borger. Der henvises til
hjemmeside og Tilbudsportalen for oplysninger omkring aktiviteter og fysisk rammer.

Borgerne anvender de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets egne observationer under tilsynet hvor vi
oplevede hvordan borgerne udnyttede de stedets faciliteter.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Tilbuddets fysiske rammer er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets observationer, de pårørendes beskrivelser
af at der i indretningen er taget hensyn til den enkelte borgers behov. Det er nyistandsatte boliger, hvor 7 af boligerne er etableret som
solistboliger. De har egen indgang, køkken- og badefaciliteter samt terrasser. Alle terrasser har lukket hegn, således at borgerne kan opholde sig
der ugenert og have besøg uden forstyrrelser. Alle terrasser har direkte udgang til fælleshaven. Borgerne har indrettet deres terrasser individuelt. 

Tilbuddets faciliteter er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af borger og pårørendes udsagn om, at de er glade for, at der er
mulighed for at trække sig til egen bolig, når der er behov fro dette.

Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af ledelse og medarbejderes beskrivelser af, at de udnytter den
omkringliggende natur, og tilbuddets mange udendørs faciliteter, beliggenheden giver mulighed for den for målgruppen nødvendige ro og da
tilbuddet råder over flere busser har de gode muligheder for at transportere sig andre steder hen.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Borgerne inddrages i indretningen af eget værelse/lejlighed. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets egne observationer af forholdene.
Borgerne har egne individuelt indrettede boliger. Målgruppen af borgere, kan have svært ved at udtrykke egne holdninger og meninger, og leder
oplyser, at indretningen i tilbuddet sker i samråd med borgeren, pårørende og Skovbrynet. Det tilstræbes, at indretning bærer præg af
genkendeligt inventar, som borgerne har med sig ved indflytning, eller at indretningen ligner det tidligere hjem. Leder og medarbejdere vægter
desuden, at det er borgernes behov, der efterkommes, efterhånden som de kommer til udtryk hos den enkelte borger (For yderligere beskrivelse af
de fysiske forhold henvises desuden til oplysninger på Tilbudsportalen og hjemmeside). Værelser og lejligheder bærer præg af at være den enkelte
borgers eget hjem med private ting og afspejler individuelle interesser. Fællesrummene er lyse, hjemlige og hyggelige. Der er billeder på væggene,
som er malet af borgerne og fotorammer med stemnings- og feriebilleder.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

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

Men bemærker dog at tilbuddet har udbetalt 90.000 kr. i bestyrelseshonorar, uden at det fremgår af det godkendte budget for 2021. Socialtilsynet
skal derfor indskærpe at bestyrelseshonorarer skal fremgå af det godkendte budget. 
Tilbuddet har i forbindelse med forespørgsel fra socialtilsynet i sommer 2022, oplyst at de ved i en fejl i budget 2021 og 2022 ikke har udfyldt
budgetskema korrekt, men at bestyrelseshonoraret dog var medtaget under en anden post i budget 2021 og 2022.

 

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

 

Begrundelse
Socialtilsynet har lagt følgende forhold til grund for vurderingen:

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

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

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

 

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

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.

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

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

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

 

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

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.
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Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Men skal dog indskærpe at bestyrelseshonorarer skal fremgår af det godkendte budget.  

Tilbuddet har i forbindelse med forespørgsel fra socialtilsynet i sommer 2022, oplyst at de ved i en fejl i budget 2021 og 2022 ikke har udfyldt
budgetskema korrekt, men at bestyrelseshonoraret dog var medtaget under en anden post i budget 2021 og 2022.

 

 

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

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.

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

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

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

Datakilder
Kilder

Medarbejderoversigt
Tilbudsportalen
Pædagogiske planer
Budget
Øvrige dokumentkilder
Kompetence og anciennitetsoversigt
Tidligere tilsynsrapport
Bestyrelsesoversigt
Godkendelsesbrev
Borgeroversigt
Dokumentation

Beskrivelse
Medarbejderoversigt med beskrivelse af uddannelse, erfaring og ansættelseslængde.

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

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Pårørende
Medarbejdere
Borgere
Bestyrelse
Anbringende Kommune

Beskrivelse
Oplysninger fra tidligere medarbejdere.

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

Observationskilder
Kilder

Ledelse
Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Socialtilsynet har været på et uanmeldt tilsyn og 2 anmeldte tilsyn og her har observation været en stor del af tilsynet.
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