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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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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Brande Åcenter

Hovedadresse Ny Sandfeldvej 9
7330 Brande

Kontaktoplysninger Tlf.: 99603750
E-mail: simni@ikast-brande.dk
Hjemmeside: http://www.brandeaacenter.ikast-brande.dk

Tilbudsleder Sidsel Marie Nielsen

CVR-nr. 29189617

Virksomhedstype kommunal

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

Pladser i alt 54

Målgrupper Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Multipel funktionsnedsættelse
Sjældent forekommende funktionsnedsættelse
Synsnedsættelse
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt med påbud

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Kirsten Schack Lundsgaard
Anna Brændstrup Steffensen

Tilsynsbesøg 08-04-2021 12:00, Uanmeldt, Hus 1
08-04-2021 09:00, Uanmeldt, Hus 2
08-04-2021 09:00, Uanmeldt, Brande Åcenter
08-04-2021 09:00, Uanmeldt, Hus 4
08-04-2021 09:00, Uanmeldt, Hus 3

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Brande Åcenter 22 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Hus 1 8 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Hus 2 8 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Hus 3 8 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Hus 4 8 Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Socialtilsyn Midt vurderer, at Brande Åcenter efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jf. § 6 i lov om socialtilsyn.

Brande Åcenter er godkendt efter almenboliglovens § 105 stk. 2 samt servicelovens § 104. Brande Åcenter er godkendt til at modtage 32 borgere
efter almenboliglovens § 105 stk. 2 mellem 18 og 85 år med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, autismespektrum,
multipel funktionsnedsættelse, anden udviklingsforstyrrelse og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Brande Åcenter er godkendt til at
modtage 25 borgere efter servicelovens § 104 mellem 18 og 85 år med udviklingshæmning.

Socialtilsynet vurderer, at Brande Åcenter under hensyntagen til borgernes behov og forudsætninger understøtter borgernes deltagelse i tilbuddets
aktivitetscenter eller alternativt borgerens dagsprogram i egen bolig, når dette vurderes mest hensigtsmæssigt. Videre vurderes det, at Brande
Åcenter understøtter borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå så stor selvstændighed som muligt den enkeltes
forudsætninger herfor taget i betragtning.

Socialtilsynet vurderer, at Brande Åcenter har et klart formål med indsatsen samt velvalgte metoder og tilgange med hovedvægt på KRAP, der er i en
implementeringsproces. Det vurderes endvidere, at Brande Åcenter opstiller klare mål for indsatsen, og har igangsat en proces for at systematisere
den løbende dokumentation af resultater med henblik på egen læring og forbedring af indsatsen.

Socialtilsynet vurderer, at Brande Åcenter så vidt muligt understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.
Generelt er det vanskeligt at inddrage borgerne, grundet deres funktionsniveau, men der er dog generelt opmærksomhed på at tilpasse inddragelse
efter den enkeltes funktionsniveau og på at at tolke borgernes signaler så korrekt som muligt. Det vurderes dog, at tilbuddet mangler fokus på, at
vedligeholde anvendelse af kommunikationshjælpemidler og dette forringer borgernes mulighed for inddragelse, da der så i øget omfang vil blive
tale om tolkning af borgernes svar, med risiko for fejltolkning. Videre vurderes det, at tilbuddets udarbejdelse af individuelle metodeplaner med
detaljerede beskrivelser af, hvorledes der ydes omsorg og støtte til de enkelte borgere i forhold til deres behov, er med til at understøtte en ensartet
og kvalitativ tilgang til sundhedsfaglige opgaver og aktiviteter med borgerne. På trods af dette, vurderer socialtilsynet, at Brande Åcenters indsats
ikke til fulde lever op til en sundhedsfaglig og pædagogfaglig indsats, der modsvarer borgernes behov, begrundet i flere eksempler på fejl, svigt og
mistolkninger af borgernes behov. Videre vurderes det, at tilbuddets høje sygefravær, høje personalegennemstrømning og deraf følgende højt
forbrug af vikarer uundgåeligt har betydning for medarbejdernes betingelser for at understøtte borgernes trivsel og sundhed.

Derudover vurderes det, at såvel ledelse som medarbejdere mangler grundlæggende viden om magtanvendelsesreglerne samt viden om
indberetning og dokumentation af magtanvendelser, og særligt tungtvejende vurderes det, at tilbuddet anvender stofseler, alarmer og monitor uden
de korrekte tilladelser dertil. 

Socialtilsynet vurderer, at Brande Åcenter har en hensigtsmæssig organisering, med en overordnet leder og afdelingsledelse i alle afdelinger. Den
samlede ledelse har relevante, formelle kompetencer i forhold til at lede tilbuddet, og der er etableret et stabilt ledelsesgrundlag og igangværende
kompetenceudvikling, der skaber retning. Alligevel er det socialtilsynets vurdering, at ledelsen ikke driver tilbuddet tilstrækkeligt kompetent og
ansvarligt.

Videre vurderer socialtilsynet, at tilbuddets ledelse fortsat ikke formår at sikre en stabil drift, idet det ikke er lykkedes at nedbringe sygefraværet og
personalegennemstrømningen til et niveau svarende til sammenlignelige tilbud, selvom både sygefravær og personalegennemstrømning  har været
under pres siden 2017. Det vurderes, at ledelsen har iværksat relevante initiativer for at rette op herpå, men at det ikke er lykkedes i nødvendig
grad.

Det vurderes i forbindelse med dette, at den store personalegennemstrømning og det fortsat høje sygefravær medfører, at der ikke i tilstrækkelig
grad kan opnås kontinuitet, systematik og ensartethed i tilbuddet, hvilket medfører at at borgerne i nogle tilfælde ikke modtager den optimale støtte
og omsorg.  Derudover vurderes det, at andelen af vikarer der dækker de borgerrettede opgaver er så høj, at det er vanskeligt at sikre målgruppen
en tilstrækkelig specialiseret indsats med kontakt til kompetente medarbejdere.

Dette er generelt for tilbuddet, men det er særlig alvorligt i Aktivitetstilbuddet, som ud over et meget højt sygefravær, også skal dække
weekendvagter i aflastningstilbuddet, og derved ikke har deres daglige funktion i Aktivitetstilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der er forhold, der er
særlig belastende for kvaliteten af den faglige indsats i Aktivitetstilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at Brande Åcenter har faste medarbejdere med relevante faglige uddannelser, der modsvarer målgruppens behov, men at
sygefravær og personalegennemstrømning betyder, at de samlede kompetencer til rådighed i arbejdet med borgerne ikke altid er tilstrækkelige.
Brande Åcenter har et vikarforbrug, som svarer til, at 22,7% af de borgerrettede timer udføres af vikarer.

Socialtilsynet vurderer, at Brande Åcenter har fysiske rammer, der imødekommer borgernes behov og understøtter deres udvikling og trivsel.

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

Socialtilsynet har været i dialog med Brande Åcenter vedr. tilbuddets kvalitet på områder der vedrører mangelfuld viden om reglerne for
magtanvendelser samt mangelfuld håndtering af magtanvendelse. Dertil mangelfuld understøttelse af borgernes sundhed og trivsel og mangelfuld
kvalitet i tilbuddets aktivitetstilbud. Brande Åcenter har fremsendt en handleplan til forbedring af disse områder, som socialtilsynet følger op på.
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Ved dette uanmeldte, driftsorienterede tilsyn er der særligt fokus på følgende temaer, kriterier og indikatorer: Temaet uddannelse og beskæftigelse,
der er foretaget rettelser i indikator 1.b Temaet målgruppe, metoder og resultater, kriterium 3 samt indikator 3.a, 3.b og 3.c Temaet sundhed og
trivsel, kriterium 4, 5, 6 samt indikatorerne 4.a, 5.b, 5.c, 6.a og 6.b Temaet organisation og ledelse, kriterium 8, 9 samt indikatorerne 8.a, 9a, 9.b og
9.c Socialtilsynet er ikke orienteret om oplysninger, der har givet anledning til ændringer i de øvrige temaer, kriterier og indikatorer, hvorfor disse er
overført med tekst fra seneste tilsyn.

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

Særligt fokus i tilsynet

Påbud

# Titel Påbuddets indhold Frist for opfyldelse

1 Tilbuddets ledelse og
medarbejdere skal gennemføre
kompetenceudvikling i reglerne om
magtanvendelse over for voksne.

Tilbuddets ledelse og medarbejdere skal gennemføre
kompetenceudvikling i reglerne om magtanvendelse over for voksne.

26-11-2021

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema
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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.

Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet under hensyntagen til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring ved at
understøtte deltagelsen i tilbuddets aktivitetscenter. Alternativt understøtter tilbuddet, at der for borgeren sammensættes et dagsprogram i
borgerens bolig, når dette vurderes mest hensigtsmæssigt med baggrund i borgerens ofte svært nedsatte funktionsniveau. Videre er det
Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet følger op på, hvorvidt målene for borgernes aktivitetstilbud opnås. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Det er socialtilsynets vurdering, at Brande Åcenter støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til aktivitet og beskæftigelse. De
borgere, som ikke er tilknyttet tilbuddets aktivitetscenter deltager i individuelt tilpassede aktiviteter i husene. Tilbuddet opstiller i øvrigt mål for
borgernes aktivitet og beskæftigelse, og der følges op på målene. 

 

 

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  5

Bedømmelse af Indikator 1.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Tilbuddet er ved to tidligere tilsyn givet opmærksomhedspunkt på denne indikator: "Socialtilsyn Midt henstiller til, at tilbuddet opstiller individuelle
mål, der understøtter borgernes uddannelse/beskæftigelse samt selvstændighed og kompetencer til at indgå i sociale relationer, samt at der følges
op på målene". Socialtilsyn Midt har modtaget en handlingsplan for, hvorledes tilbuddet har arbejdet med opfølgning på
opmærksomhedspunkterne. Det fremgår at inden 1. maj 2019 skal foreligge konkrete individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes
uddannelse/beskæftigelse, og at aktiviteten enten foregår primært i aktivitetscentret eller alternativt i husene, hvor borgerne bor. Det ses i de 5
handleplaner tilsynet har modtaget, at der i alle tilfælde er opstillet konkrete mål for aktivitet og beskæftigelse, og at der følges op på dette via
daglige notater. I forhold til hvorvidt aktiviteten foregår i aktivitetscentret eller i huset, har personalet taget stilling til den enkelte borgers
funktionsniveau, og truffet beslutning om, hvad der ville være mest hensigtsmæssigt for borgeren. Medarbejderne kommer med flere eksempler
på, hvordan de har arbejdet med målene. En medarbejder fra hus 3 siger, at de via KRAP måltrappen har inddelt målet i mindre delmål for bedre at
kunne observere og dokumentere udviklingen for borger. Afdelingsledelsen siger, at der følges op på alle borgernes mål hver 3. måned på
personalemødet.
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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  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende.

Tilbuddet oplyser i fremsendt materiale, at 24 borgere i botilbuddet frekventerer tilbuddets interne aktivitetscenter, at en borger er tilknyttet et
eksternt aktivitetscenter og at de resterende borgere modtager enten et aktivitets- og samværstilbud i husene eller er indskrevet i et helhedstilbud.
Sidstnævnte borgere deltager i aktiviteter, som ligger i faste dagsrytmeskemaer.
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Vurdering af tema
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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.

Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå så stor selvstændighed som muligt
den enkeltes forudsætninger herfor taget i betragtning. Dette sker blandt andet ved at iværksætte indsatser for at styrke borgernes kommunikative
evner såsom træning i Tegn-til-tale eller via brug af tekniske hjælpemidler. Herudover vurderes det, at borgerne støttes i henholdsvis at bevare
eksisterende og udvikle nye sociale relationer, og at der opstilles konkrete målbare mål for den enkelte borger. Det er socialtilsynets vurdering, at
der i de fleste tilfælde ses en relevant sammenhæng mellem bestilling, handleplan, metodeplaner og dokumentation. Socialtilsyn Midt vurderer
endvidere, at tilbuddet udvikler erfaringer med, at der gennem dokumentation og opfølgning kan opnås større resultater, idet det er muligt at
stimulere til udvikling og/eller fastholde funktioner på en mere systematisk måde.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

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
Socialtilsyn Midt vurderer - at tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå så stor selvstændighed som muligt
ud fra den enkeltes forudsætninger herfor. - at tilbuddet arbejder fokuseret på at udvikle borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer, og
at opnå større grad af selvstændighed ved at opstille konkrete målbare mål, og at der følges op herpå. - at der ses en relevant sammenhæng
mellem bestilling, handleplan, metodeplaner og dokumentation. - at tilbuddet udvikler erfaring med, at der gennem dokumentation og opfølgning
kan opnås større resultater, idet det er muligt at stimulere til udvikling og/eller fastholde funktioner på en mere systematisk måde.
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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  5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Ved bedømmelsen er lagt vægt på: Tilbuddet har ved de to seneste tilsyn blevet givet
opmærksomhedspunkt: "Socialtilsyn Midt henstiller til, at tilbuddet opstiller individuelle mål, der understøtter borgernes
uddannelse/beskæftigelse samt selvstændighed og kompetencer til at indgå i sociale relationer, samt at der følges op på målene" I forhold til
uddannelse og beskæftigelse er dette behandlet under kriterium 1 a. I relation til hvorvidt tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete
individuelle mål for at understøtte borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve så selvstændigt som muligt, har tilbuddet
fremsendt en handlingsplan. Denne plan skal være implementeret i løbet af 1. kvartal 2019. Det fremgår ligeledes af planen, at dette fokuspunkt
understøttes af Ikast-Brande kommunes Aftalemål for 2019 og 2020, som handler om at der skal arbejdes helhedsorienteret, som betyder: "at der
arbejdes systematisk med borgernes handlingsplan, så der ses en rød tråd mellem bestilling, indsats og opfølgning." og at: "Handlingsplanen er
meningsfuld for borgeren." Ledelsen oplyser endvidere, at der er nedsat arbejdsgrupper, som består af ledelse, medarbejdere og pårørende. Her
arbejdes der med, hvad det betyder at være fælles/at være social på Brande Åcenter. De skemaer og handleplaner tilsynet har fået tilsendt viser
alle, at der opstilles konkrete, individuelle mål for at udvikle kompetencer til at indgå i sociale relationer, og at leve så selvstændigt som muligt.
Ledelsen udtaler, at der følges op på målene hver 3. måned, og siger i øvrigt, at tilbuddet som helhed har rykket rigtig meget på dette område, og
at det har været meningsfuldt for medarbejderne at opstille mål for selvstændighed og relationer. Det er dog forskelligt hvor hurtigt det rykker,
idet husene er forskellige ift. borgernes funktionsniveau. En afdelingsleder giver et eksempel på selvstændighed, hvor medarbejderne tidligere har
besluttet hvilket tøj borger skal have på, har man nu opstillet et mål for, at borger selv skal bestemme, hvilket tøj vedkommende gerne vil have på.
Borger har ikke sprog eller kropssprog. Borger blinker hhv. én eller to gange, som betyder ja eller nej. Der gives flere andre eksempler på, hvordan
man har arbejdet med at borgerne selv bestemmer hvem af de andre borgere, de gerne vil "være sammen med" ved evt. at ligge på en
vandmadras og fornemme hinandens nærhed. Andre eksempler er at borgerne ved at have en såkaldt aktivitetskuffert, selv kan beslutte hvilken
aktivitet vedkommende ønsker. Her kan der være farvede bolde eller andre ting, der kan manipuleres.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 2.b
Det bedømmes, at indikatoren i lav grad er opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på at Det fremgår af interview med medarbejderne, at
borgerne kun i meget begrænset omfang indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Enkelte kommer ned og handler og en enkelte er på
cafe. Men dette foregår sammen med medarbejdere og uden særlig kontakt til andre. Scoren tillægges ikke vægt i temavurderingen.

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på at - Pårørende oplyser at de kommer på besøg i
tilbuddet og at deres søn kommer hjem på besøg - Det fremgår af notater for 3 ud af 4 borgere at de har besøg, er på besøg og/eller taler i telefon
med deres pårørende. - Det fremgår af interview med medarbejderne at stort set alle har kontakt til deres pårørende og at medarbejderne støtter
denne kontakt, blandt andet ved at tage med borgeren på besøg, ved at ringe op til forældrene og/eller ved at strukturere besøgene, så borgeren
kan overskue det.
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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 Brande Åcenter har en defineret målgruppe, og et klart formål med indsatsen.

Det vurderes derudover, at Brande Åcenter har valgt en række målgrupperelevante tilgange og metoder med hovedvægt på KRAP (Kognitiv,
Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis). Det vurderes, at tilbuddets implementering af de valgte faglige tilgange og metoder fortsat er i
proces, og at vidensniveauet blandt medarbejderne er ret ujævnt, hvilket hindrer opnåelse af et ensartet fælles fagligt fundament.

Videre vurderer socialtilsynet , at Brande Åcenter generelt opstiller konkrete og operationelle delmål med afsæt i visiterende kommunes
indsatsmål, med udgangspunkt i borgernes ressourcer og behov. Det vurderes dog, at systematikken i den løbende dokumentation og de
kvartalsvis evalueringer kan kvalificeres yderligere ved i højere grad at dokumentere begrundelser, observationer og refleksioner over den
iværksatte indsats, så det bidrager til at drage læring af indsatsen og sandsynliggøre at der med indsatsen opnås en forventet og positiv effekt. 

Derudover vurderes det, at der er et uensartet niveau afdelingerne imellem i forhold til inddragelse af faglige metoder og tilgange og i forhold til
dokumentationsarbejdet, idet det vurderes at betingelserne for en systematisk faglig indsats, med fokus på udvikling og trivsel, ikke fuldt ud er
tilstede i Aktivitetstilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at mangel på tid til dokumentation og manglende kontinuitet i medarbejdergruppen er
medvirkende årsager hertil.  

Endelig er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet benytter sig af ekstern sundhedsfaglig, pædagogisk og psykiatrisk ekspertise.

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5
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Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Brande Åcenter har en defineret målgruppe, hvor borgerne er voksne med udtalt fysisk og psykisk
udviklingshæmning eller erhvervet hjerneskade hvis funktionsniveau kan sidestilles med udviklingshæmning.

Det er endvidere socialtilsynet vurdering, at Brande Åcenter har valgt en række målgrupperelevante tilgange og metoder med vægt på KRAP
(Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis), samt sanseorienteret, strukturpædagogisk, og neuropædagogisk tilgang. Det konstateres
at KRAP- skemaer generelt anvendes, men derudover vurderes det, at tilbuddets implementering af de valgte faglige tilgange og metoder fortsat er
i proces og at vidensniveauet blandt medarbejderne er ret ujævnt, hvilket hindrer opnåelse af et ensartet fælles fagligt fundament.

Socialtilsynet vurderer også, at Brande Åcenter i de fleste tilfælde opstiller konkrete og operationelle delmål med afsæt i visiterende kommunes
indsatsmål, med udgangspunkt i borgernes ressourcer og behov. Det vurderes, at der løbende dokumenteres på målene og der sker kvartalsvis
evalueringer, med henblik på justering, afslutning eller fortsættelse. Det ses dog, at der i dokumentationens systematik er lagt op til at
medarbejderne, i relation til de opstillede mål, løbende dokumenterer begrundelser, observationer og refleksioner over den iværksatte indsats og
effekten heraf. Dette benyttes dog sparsomt, hvilket hindrer at tilbuddet på systematisk vis kan følge op på de opstillede mål, samt drage læring til
forbedring af indsatsen. Uden en tydelig og systematisk dokumentation er det vanskeligt for tilbuddet at sandsynliggøre, at der med indsatsen
opnås en forventet og positiv effekt. Derudover er det i flere mål ikke tydeligt, at der i arbejdet med delmålet sker en progression, og at flere
delmål i sin ordlyd, mere har karakter af indkøring af dagsstruktur, fremfor mål der retter sig mod borgernes udvikling.

Derudover vurderes det, at der er et uensartet niveau afdelingerne imellem i forhold til inddragelse af faglige metoder og tilgange og i forhold til
dokumentationsarbejdet, idet det vurderes at betingelserne for en systematisk faglig indsats, med fokus på udvikling og trivsel, ikke fuldt ud er
tilstede i Aktivitetstilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at mangel på tid til dokumentation og manglende kontinuitet i medarbejdergruppen er
medvirkende årsager hertil.  

Endelig vurderer socialtilsynet, at Brande Åcenter har fokus rettet mod at inddrage de relevante eksterne samarbejdspartnere, som bidrager til og
understøtter, at de opstillede indsatsmål kan opfyldes i overensstemmelse med den enkelte borgers behov og udfordringer.
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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
Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Brande Åcenter angiver på Tilbudsportalen, at tilbuddets målsætning er: "Vi lykkes på området for voksne med udviklingshæmning, når de gives
mulighed for et liv med tryghed, mening og trivsel ud fra individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale".
"Med udgangspunkt i ovenstående arbejder vi med:
At skabe et trygt, nærværende og udfordrende Bo- og Dagtilbud.
At understøtte borgerne i at fastholde/vedligeholde deres færdigheder i et roligt skærmet miljø.
At give borgerne mulighed for at opleve både individuelt og i grupper.
At tilrettelægge aktiviteter med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og funktionsniveau.
At den enkelte borger føler sig værdsat og velkommen".

Til at opnå denne målsætning, har tilbuddet valgt at arbejde ud fra KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) som metode,
idet grundtanken heri bygger på, at alle borgere har iboende ressourcer og mestringsstrategier, som kan udvikles.

Hertil har tilbuddet valgt en række faglige tilgange:

En neuropædagogisk tilgang, der danner grundlag for at tilrettelægge en individuel indsats, stille tilpassede krav og forventninger til borgeren på
baggrund af viden om hjernens udvikling.
En strukturpædagogisk tilgang, der tager udgangspunkt i at dagsprogrammer og metodeplaner tilpasses i forhold til borgeren, så borgeren
oplever en ensartethed og tryghed i sin hverdag
En sanseorienteret tilgang , hvor omgivelserne tilpasses, så borgerne opnår den rette mængde sansestimulering og herunder undgår over eller
understimulering.
Low Arousal, som er er en tilgang med fokus på, hvordan fagprofessionelle gennem egen adfærd kan støtte borgerens trivsel og udvikling af
nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer.

Slutteligt har tilbuddet valgt Tegn til Tale til understøttelse i den daglige kommunikation med borgerne.

På Tilbudsportalen angiver tilbuddet følgende om målgruppen: "Borgerne på Brande Åcenter er voksne med udtalt fysisk og psykisk
udviklingshæmning eller erhvervet hjerneskade hvis funktionsniveau kan sidestilles med udviklingshæmning. Borgerne vil typisk have et højt støtte- eller
plejebehov i alle livets facetter".

Under interview med medarbejdere fra de 4 huse, AC og Aflastning fremgår det, at der i tilbuddet er etableret "Faglige platforme" som består af
grupper af medarbejdere, der har særligt fokus på hver af de faglige tilgange og metoder der anvendes i tilbuddet, fx er flere af de interviewede
medarbejdere i KRAP-platformen. Medarbejderne ved, at der er etableret faglig platform for KRAP og for neuropædagogisk tilgang, men er usikre
på om der er etableret faglig platforme for de øvrige tilgange. 

De fortæller, at deres overordnede leder har fokus på KRAP, og implementeringen kommer tættere på. En nyansat fortæller, at indføring i KRAP
også er en del af introprogrammet, hvilket den fremsendte introduktionspjece bekræfter.

Videre fremgår det af interviews med medarbejderne, at der ikke er ensartethed i forhold til medarbejdernes vidensniveau og ikke alle
medarbejdere kan til fulde gøre rede for tilbuddets faglige tilgange og metoder. Medarbejderne kan dog alle gøre rede for hvilke skemaer (KRAP) de
anvender. En medarbejder fortæller om KRAP: "I hus 3 er KRAP implementeret i alle delmål. Vi inddrager kognitiv sagsformulering, måltrappe,
ressourceblomst m.v.". En anden medarbejder fortæller: "Vi har KRAP med på personalemøder, hvor vi gennemgår skemaer. Det fungerer ikke altid, som
det burde gøre. En fortæller om KRAP-platformen: "Vi har ikke været gode nok i vores gruppe (faglige platform) til at udbrede KRAP. Tit sker der så meget
andet, men vi gør det så godt som vi kan". En anden medarbejder udtaler: "KRAP er under udvikling, og vi kender grundelementerne". 

Om Tegn til Tale udtaler medarbejderne at: "Vi har ikke meget kendskab til Tegn til Tale, men har kendskab til enkelte tegn, som bruges af borgerne". 

I forhold til de pædagogiske metoder og tilgange ses det i det fremsendte materiale, at der udarbejdes "Måltrappe" (KRAP) for flere borgere, og
derudover er der eksempler på anvendelse af "Ressourceblomst" og "Kaoslinje". Ud fra de handleplaner og metodebeskrivelser tilsynet har
modtaget ses det, at det sundhedsfaglige og ergoterapeutiske arbejde med målgruppen fylder meget i dagligdagen, og at der er udarbejdet
minutiøse metodebeskrivelser og tjeklister for alle i forhold til kost, spisning, afføring, lejring, hygiejne, søvn, medicingivning mv. Det ses, at der
følges regelmæssigt op på disse forhold. 

I materialet ses det også, at der i Aktivitetstilbuddet udarbejdes individuelle aktivitetsplaner med forskellige aktiviteter, der tager udgangspunkt i
strukturpædagogiske, ressource- og sanseorienterede tilgange,  fx gåture, massage, historiefortælling og musik. I aktivitetsplanerne er der også
indlagt fællesaktiviteter, som fx morgensang. 

Dette bekræftes af medarbejderne, der fortæller om den sanseorienterede tilgang: "Det kan være musik, massage, drømmerejse med dæmpet
belysning og stille musik hvor borgerne ligger på gulvet og vi går stille rundt og er hos dem og rører ved dem, så de kan mærke, vi er der". Det kan også
være historiefortælling eller gåture, der er en del af aktiviteten. De tilføjer dog, at det ofte kan være vanskeligt at gennemføre de planlagte
aktiviteter, da der tit er for få medarbejderne til stede i aktivitetstilbuddet. Dertil kommer at covid19- situationen har været en hindring med
hensyn til at gennemføre fællesaktiviteterne. 
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Den fremsendte resultatdokumentation fra Aktivitetstilbuddet og socialtilsynets observationer fra Aktivitetstilbuddet bekræfter dette jf. beskrivelse
i indikator 3.b.

De pårørende, som socialtilsynet har talt med har forskellige opfattelser af kvaliteten i aktivitetstilbuddet. En pårørende til en borger beskriver, at
hendes pårørende er på udeholdet, hvor borgeren profiterer af de aktiviteter der tilbydes der, og som udvikler og vedligeholder borgerens
færdigheder. En anden pårørende beskriver derimod aktivitetstilbuddet som utilstrækkeligt, og efterlyser aktiviteter der appellerer til de unge i
aktivitetstilbuddet, som kan stimulere borgernes sanser og kommunikation.

Det vægtes i forbindelse med dette, jf. beskrivelse i indikator 4.a, at tilbuddet mangler fokus på, at vedligeholde anvendelse af
kommunikationshjælpemidler. 

Det vægtes særligt, at der i Aktivitetstilbuddet er forhold der hindrer medarbejderne i fuldt ud at gennemføre de individuelle og de fælles
aktiviteter der er tilrettelagt ud fra borgernes individuelle behov og ressourcer. 
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Indikator 3.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Socialtilsynet har anmodet om dokumentation på 8 borgere. Med baggrund i denne dokumentation fra tilbuddet ses det at der overvejende er
opstillet konkrete og målbare mål. Det fremgår, hvad henholdsvis borger og medarbejder skal udføre af handlinger, ligesom det fremgår hvad der
skal til, for at målet er nået. 

Videre ses det af dokumentationen, at der bliver dokumenteret resultater med udgangspunkt i delmålene via skemaerne "Observation relateret til
delmål". Dokumentationen følger en systematik hvor medarbejderne kort besvarer konkrete spørgsmål der relaterer til delmålet, men også har
mulighed for at begrunde og uddybe svarene. Det ses, at der for størstedelen af observationsbeskrivelser er besvaret, der hvor der kan besvares
med "ja", "nej" og andre korte svar, men at der i materialet er få tilfælde af uddybende og begrundende beskrivelser, til trods for at der lægges op
til det i den valgte dokumentationssystematik. Endvidere ses det, at frekvensen af opfølgninger i nogle tilfælde er ustabile, fx ses der delmål, hvor
det fremgår at der skal ske en daglig opfølgning, hvor der i perioder er adskillige dage mellem opfølgningerne.

Ledelsen oplyser, at tilbuddet i tråd med tilbuddets handleplan, udarbejdet i forbindelse med opmærksomhedspunkt ved seneste tilsynsbesøg, har
arbejdet intensivt med resultatdokumentation, hvilket har medført, at alle borgere nu har oprettet flere delmål i forlængelse af indsatsmålene fra
visiterende kommuner, og at der er oprettet delmålsobservationer i relation til disse. Tilbuddet er fortsat i proces med at afdække om
observationskriterierne er tilstrækkelig præcise, så det giver de bedste betingelser for at få en relevant viden om borgerne og borgernes potentiale
for udvikling og trivsel.

Under interview med medarbejderne giver medarbejderne samstemmende udtryk for at deres arbejde med resultatdokumentation er blevet
væsentligt forbedret siden sidste tilsynsbesøg. En medarbejder oplyser: "Vi er blevet meget mere konkrete". Der er opstillet delmål for alle borgere og
borgernes delmål drøftes hver 3. måned på teammøder med henblik på at drage læring af og forbedre indsatsen. Fx vurderes det her, hvorvidt en
indsats er succesfuld og bør fortsætte, eller om der skal justeres på enten mål eller indsats. Af indsendt oversigt over medarbejdernes
mødestruktur ses det, at tilbuddet har oprettet en systematisk tilgang til drøftelse af borgernes mål, således at dette sker på teambasis fire gange
årligt. Det fremgår dog ikke tydeligt, at evalueringerne forholder sig til de mange forskellige spørgsmål der er opstillet i delmålene, som kan give
indikationer for hvad der er årsagen til, at det lykkes/ikke lykkes at komme i mål. Derudover er det i flere mål ikke tydeligt, at der i arbejdet med
delmålet sker en progression - idet der fra målets start til målets afslutning konsekvent svares "ja" til ex "X hjælper til med af- og påklædning". Dertil
kommer, at flere delmål i sin ordlyd, mere har karakter af indkøring af dagsstruktur, fremfor mål der retter sig mod borgernes udvikling.

Socialtilsynet har ved bedømmelse af denne indikator særlig vægtet, at det af interview med medarbejdere fra Aktivitetstilbuddet fremgår, at de
oplever hindringer i at arbejde med borgernes mål, da de ofte er for få medarbejdere til stede i Aktivitetstilbuddet. Fx bliver mål der drejer sig om
vedligeholdelse og styrkelse af borgernes grovmotorik ofte tilsidesat, da det kræver en større indsats fra medarbejderne. Det fremsendte materiale
bekræfter, at der i høj grad  registreres på delmål der er mindre personalekrævende, som fx "at sidde udenfor i sin kørestol", "puslespil", "gå på
gangene i walker", "sidde med sin Tobii (kommunikationsværktøj)".

Det fremgår fx at en borger der har delmål om "meningsfulde aktiviteter tilpasset dagsformen" herunder gåtur, hvor der på en måned er registret
på målet 6 gange, hvoraf borgeren 2 gange har fået tilbudt gåtur, til trods for at borgerens dagsform beskrives som "glad". Det samme billede
tegner sig for en anden borger, som har delmål om gåture, hvor der på en måned er 14 registreringer, hvoraf borgeren 4 gange er blevet tilbudt
gåtur med en medarbejder.

Dette understøttes endvidere af socialtilsynets observationer, hvor der i de 30 min socialtilsynet befinder sig i aktivitetstilbuddet, umiddelbart ikke
foregår egentlige aktiviteter med borgerne. Det observeres at en borger spiser med hjælp fra en medarbejder, en borger bladrer i et ugeblad og en
borger alene kører rundt på gangene med sit gangstativ, hvor borgeren indimellem falder i søvn bøjet hen over gangstativet. To borgere er placeret
i deres kørestole udenfor, den ene i atriumgården, den anden udenfor ved indgangen til AC. 

Det observeres desuden at medarbejdere er i færd med at foretage praktiske opgaver, som at lægge tøj sammen og vande blomster.
Blomstervanding foretages sammen med en borger, der køres med rundt til de forskellige planter i sin kørestol. To medarbejdere, som lægger tøj
sammen, sidder sammen med en borger, der er placeret i sin kørestol og der ses ikke umiddelbart interaktion mellem medarbejdere og borger,
førend på et tidspunkt hvor borgeren har en reaktion af muligvis kramper/spasmer, hvor medarbejderne forsøger at berolige borgeren. I samme
gruppe, bliver den borger som sad i atriumgården kørt ind, og bliver liftet ned til gulvet, hvor borgeren lægges på maven. Det observeres desuden,
at ingen medarbejdere tilså den borger der sad ude foran ved indgangen, i den halve time tilsynet opholdt sig i aktivitetstilbuddet.

I bedømmelsen er det særlig vægtet, at de få tilfælde af uddybende og begrundende beskrivelser kombineret med ustabile/usystematiske
opfølgninger vanskeliggør, at der kan drages tilstrækkelig læring til forbedring af indsatsen. 
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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  4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Socialtilsynet har anmodet om dokumentation på 8 borgere. Med baggrund i denne ses det, at der generelt er opstillet delmål i forlængelse af de
visiterende kommuners indsatsmål. 

Det fremgår af interview med ledelsen, at borgernes delmål evalueres hvert kvartal, hvor det drøftes hvorvidt et delmål skal fortsætte, justeres
eller bortfalde. I det fremsendte materiale ses det, at der følges op på delmålene, og at delmålene kvartalsvis evaluereres. Evalueringerne kan dog
med fordel blive mere præcise, jf. beskrivelsen i indikator 3.b.

Der ses eksempler på positive resultater, fx har en borger et indsatsmål fra visiterende kommune: "At X udvikler sin evne til at deltage i den
personlige pleje", hvilket i den pædagogiske handleplan er omsat til "At x tager deodorant og kam i skabet når de skal anvendes". Delmålet er løbende
fulgt op på, og af evalueringen fremgår det at målet er opnået.

En anden borger har et indsatsmål: " At X styrker sin motorik ved fysisk træning", hvilket er omsat til: "At X forsat styrker sin grovmotorik i armene". Det
ses at der arbejdes med målet om aftenen, ved at borgeren åbner og lukker sin skydedør ind til badeværelset. Målet nedjusteres på et tidspunkt i
forløbet, da borgeren i en periode er særlig udfordret, men udvides til også at opfatte åbne/lukke skydedør om morgenen, på tidspunktet hvor
borgeren magter at åbne/lukke skydedøren om aftenen ved verbal guidning. 

En borger har et delmål om: "At X opnår en regelmæssig søvn" - dette mål er dog sat på pause, uden at det fremgår af hvilken grund det er sat på
pause.

Medarbejderne beskriver, at de oplever, at der opnås positive resultater på baggrund af deres arbejde med delmålene. Fx fortæller en
medarbejder, at de lige har afsluttet et delmål om at lave benøvelser. "Vi har introduceret to benøvelser for vores borger, og dokumenteret på
borgerens reaktioner ift. at aflæse hvornår borgeren ikke har lyst til at lave øvelserne mere. Målet er afsluttet, og langt de fleste dage er borgeren
motiveret for to benøvelser". 

Andre medarbejdere beskriver, at de har arbejdet med et mål, om at en borger skal løfte numsen ved bleskift. Hvor de tidligere oplevede at
borgeren næsten aldrig kunne løfte numsen, er der ved at sætte fokus på det, succes med det cirka 2 gange om dagen.

 

 

Indikator 3.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Det bedømmes at indikatoren i meget høj grad er opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på at - Medarbejderne fortæller om konkrete tilfælde
hvor VISO har været inddraget, eks i forhold til en borger hvor målet var at nedbringe antallet af magtanvendelser. -Medarbejderne fortæller der
samarbejdes med fysioterapeut og at nogle borgere går til ridefys. Begge dele for at vedligeholde/udvikle deres mobilitet.
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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 Brande Åcenter så vidt muligt understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.
Generelt er det vanskeligt at inddrage borgerne, grundet deres funktionsniveau, men der er dog generelt opmærksomhed på at tilpasse
inddragelse efter den enkeltes funktionsniveau og på at at tolke borgernes signaler så korrekt som muligt. Der er dog eksempler på at pårørende
oplever, at der i tilbuddet ikke er tilstrækkelig  kendskab til borgeres signaler, hvilket medfører at borgerne tolkes forkert, og derved ikke mødes i
sit stemningsleje, samt hindres i at tilkendegive ønsker og behov. 

Det vurderes også, at tilbuddet mangler fokus på, at vedligeholde anvendelse af kommunikationshjælpemidler og dette forringer borgerens
mulighed for inddragelse, da der så i øget omfang vil blive tale om tolkning af borgerens svar, med risiko for fejltolkning. 

Endvidere vurderer socialtilsynet, at Brande Åcenter generelt understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og har i det daglige
arbejde opmærksomhed på borgernes normale habitus og afvigelser fra denne. Det vurderes, at tilbuddets udarbejdelse af individuelle
metodeplaner med detaljerede beskrivelser af, hvorledes der ydes omsorg og støtte til de enkelte borgere i forhold til deres behov, er med til at
understøtte en ensartet og kvalitativ tilgang til sundhedsfaglige opgaver og aktiviteter med borgerne.

På trods af dette, vurderer socialtilsynet, at Brande Åcenters indsats ikke til fulde lever op til en sundhedsfaglig og pædagogfaglig indsats, der
modsvarer borgernes behov, begrundet i flere eksempler på fejl, svigt og mistolkninger af borgernes behov. Videre vurderes det, at tilbuddets høje
sygefravær, høje personalegennemstrømning og deraf følgende et højt forbrug af vikarer uundgåeligt har betydning for medarbejdernes
betingelser for at understøtte borgernes trivsel og sundhed.

Det er endelig socialtilsynets vurdering, at Brande Åcenter generelt anvender konfliktforebyggende tilgange, det vurderes dog, at der er variation i
hvor kendte og implementerede disse tilgange er fra afdeling til afdeling, hvilket fører til at den pædagogiske indsats i nogle tilfælde ikke i
tilstrækkelig grad er konfliktnedtrappende. 

Videre vurderes det, at såvel ledelse som medarbejdere mangler grundlæggende viden om magtanvendelsesreglerne samt viden om indberetning
og dokumentation af magtanvendelser. Det bemærkes endvidere, at medarbejderne under interview med socialtilsynet, fortæller, at retningslinjer
og procedurer på magtanvendelsesområdet ikke gennemgås regelmæssigt og systematisk, men at det mere er op til den enkelte medarbejder at
orientere sig og holde sig ajour.

Det vurderes særligt tungtvejende, at tilbuddet gennem en årrække har anvendt stofseler, alarmer og monitor uden de korrekte tilladelser dertil. 

 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

Opmærksomhedspunkter
 

 

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynet vurdering, at Brande Åcenter i varierende grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen
i tilbuddet. Generelt er det vanskeligt at inddrage borgerne, grundet deres funktionsniveau, men der er generelt opmærksomhed på at tilpasse
inddragelse efter den enkeltes funktionsniveau og på at at tolke borgernes signaler så korrekt som muligt. Der er dog eksempler på at pårørende
oplever, at der i tilbuddet ikke er tilstrækkelig  kendskab til borgeres signaler, hvilket medfører at borgerne tolkes forkert, og derved ikke mødes i
sit stemningsleje, samt hindres i at tilkendegive ønsker og behov. 

Det vurderes også, at tilbuddet mangler fokus på, at vedligeholde anvendelse af kommunikationshjælpemidler og dette forringer borgerens
mulighed for inddragelse, da der så i øget omfang vil blive tale om tolkning af borgerens svar, med risiko for fejltolkning. 
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes i middel grad er opfyldt. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

En pårørende fortæller at hendes pårørende ikke bliver hørt, fx beskrives: "Vi har ikke indtryk af, at der er blevet taget hensyn til X's meninger, fx har
vi aldrig hørt eller set, at X har fået lov til at bestemme, fx hvilken side X gerne vil ligge på som udgangspunkt, når X kommer i seng". 

Den pårørende fortæller desuden om en episode, hvor borgeren er i gang med at spise, hvor medarbejderen siger til borgeren: "Nå, skal vi stoppe
nu", hvor borgeren løfter sin arm op i skulderhøjde, hvilket ifølge den pårørende betyder "nej". Den pårørende udtaler: "Hun (medarbejderen) anede
intet om at X (borgeren) kunne svare ja/nej".

Den pårørende beskriver, at medarbejderne er blevet gjort opmærksomme på at X kan "cykle" med benene på opfordring, at X kender forskel på
højre, venstre og ligeud og kan svare "ja" eller "nej" med hænder/arme/hoved eller øjne og tilføjer: "Vi har fortalt om X's kunnen, men det har der
ikke været interesse for". "X havde ja/nej skilte bag på kørestolen da X flyttede ind, men de faldt af og blev ikke sat på igen". 

En anden pårørende oplever, at medarbejdere i en besked til den pårørende har skrevet: "X(borger) driver gæk med os(medarbejdere)" fordi borgeren
griner højt under et toiletbesøg. Den pårørende fortæller, at når borgeren griner højt er det tegn på utryghed, og tilføjer: "De tolker X helt forkert"

Andre pårørende beskriver, at de oplever, at der indimellem kan være en hård tone i tilbuddet og at tilbuddet er præget af at enkelte medarbejdere
er bærere af en usund kultur. De oplever at medarbejderne virker modvillige ift. at samarbejde med de pårørende, og opfatter de pårørendes
interesse som angreb og utidig indblanden.

Socialtilsynet har ved interviews spurgt medarbejderne om hvordan tonen i tilbuddet kan beskrives, hvortil de svarer at de generelt oplever en
respektfuld og anerkendende tone i tilbuddet, en nyansat medarbejder oplever at der er åbenhed og tryghed og man kan altid spørge nysgerrigt
ind til andre kollegers praksis.  En anden medarbejder svarer, at jargonen blandt medarbejderne måske for udefrakommende kan lyde hård, fordi
vi pjatter og laver sjov, og tilføjer: "Jeg synes, vi er ret anerkendende i vores måde at være på". En nyansat medarbejder svarer, at tonen overfor
borgerne er respektfuld: "Det har været så god en oplevelse af komme ind i tilbuddet. Det gennemsyrer det hele i huset, at tonen er respektfuld".
Sluttelig svarer en medarbejder, at tonen overfor borgerne i et af husene er respektfuld, men der kan godt være en hård tone medarbejderne
imellem, fx uenighed om tilgangen til opgaverne. Medarbejderen tilføjer, at de kan blive bedre til at ikke at tale om opgaver der vedrører borgerne i
fællearealet. "Vi skal blive bedre til at gå lidt væk, for at respektere borgerne".

Ledelsen bekræfter ovenstående, og en nyansat leder tilføjer: "Det var noget af det første, jeg lagde mærke til, at der er en anerkendende tilgang til
borgerne og tonen og stemningen er respektfuld og anerkendende". Det fremgår desuden af fremsendt materiale, at ledelsen efter tilsynsbesøget har
reageret på oplevelse af en hård tone blandt medarbejderne i et af husene.

Forespurgt om borgernes mulighed for at kommunikere og blive hørt, svarer medarbejderne, at det handler meget om at tolke borgernes
kropssprog, mimik og lyde. De beskriver, at de er meget opmærksomme på atypisk adfærd, som tegn på eksempelvis smerte eller ubehag, og at
disse observationer af atypisk adfærd skrives ind i metodeplanerne. En medarbejder tilføjer, at de i nogle tilfælde har lavet et undersøgelsesskema,
for at finde ud af om ex en smerte har sammenhæng til en bestemt aktivitet. 

Medarbejderne fortæller også, at nogle borgere er svære at aflæse, hvorvidt deres lyde udtryk for glæde eller ubehag? 

Derudover fortæller medarbejderne, at enkelte borgere anvender piktogrammer, mange anvender konkreter, billedmateriale, billeder på Ipads og
Tegn til Tale. Forespurgt om alle kender de forskellige kommunikationsformer og kan anvende dem i samarbejde med borgerne, svarer nogle af
medarbejderne, at de føler sig godt klædt på ift. de forskellige kommunikationsformer, og kan i tvivlstilfælde læne sig op ad  metodeplanerne.
Andre medarbejdere udtrykker, at de ikke fuldt ud er klædt på at anvende Tegn til Tale, til trods for at de fortæller at der er en del borgere, der har
gavn af at anvende denne kommunikationsform. En pårørende beskriver, at hendes pårørende har en Ipad-holder på kørestolen, så borgeren har
mulighed for at anvende I-pad til kommunikation, men oplever, at den ikke er blevet brugt. Derudover, at borgeren har en hovedkontakt, så
borgeren selv kan bladre i bøger, via storskærm. Den pårørende tilføjer: "Der er ikke  ikke sat noget i værk omkring dette, corona er givet som
undskyldning". 

En enkelt borger har et øjenudpegningskommunikationssystem Tobii, som borgerne bruger til at kommunikere til medarbejderne om toiletbesøg,
hovedpine, sine forældre, sin hund mm. Medarbejderne fra Aktivitetstilbuddet fortæller, at de alene har kendskab til de kommunikationsredskaber
der anvendes i deres team, så ikke alle har kendskab til Tobii. Enkelte medarbejdere var på et lille kursus i hvordan Tobii anvendes, for at gøre det
muligt at understøtte borgeren i at anvende redskabet. Ifølge den pårørende til borgeren, har medarbejderne i Aktivitetstilbuddet for lidt kendskab
og for lidt interesse i at sætte sig ind i systemet, hvilket betyder at borgeren mister færdigheder. Den pårørende tilføjer at Aktivitetscenteret på et år
kun har lagt 5 billeder ind i kommunikationssystemet.

Ledelsen udtrykker, at de har fokus på kommunikation, dette ved at afprøve og vidensdele i forhold til forskellige kommunikationsformer og på at
få ny input udefra. 

Sluttelig vægtes det positivt, at det af det fremsendte materiale afspejler en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne. 

De pårørendes oplevelser og manglende opdateret viden om kommunikationsformer har trukket ned i scoren.
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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  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Det bedømmes, at indikatoren i middel grad er opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på - Borgernes udtalte udviklingshæmning, vanskeliggør
indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og egne ønsker og behov i dagligdagen, men der er fokus på at tolke så rigtigt som muligt på
borgernes tilkendegivelser. - pårørende oplyser, at borgerne mister færdigheder i forhold til bruges kommunikationshjælpemidler. Derved
mindskes muligheden for inddragelse. - Ved observation ses, at der lyttes til de signaler borgerne giver og disse respekteres. - Ved interview med
medarbejderne fremgår det, at de er opmærksomme på selv meget små signaler fra borgerne

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

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Brande Åcenter understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og yder en indsats med fokus på
borgernes normale habitus og afvigelser fra denne. Det er endvidere socialtilsynets vurdering at tilbuddets udarbejdelse af individuelle
metodeplaner med detaljerede beskrivelser af, hvorledes der ydes omsorg og støtte til de enkelte borgere i forhold til deres behov, er med til at
understøtte en ensartet og kvalitativ tilgang til sundhedsfaglige opgaver og aktiviteter.

Endvidere vurderes det, at tilbuddet, med enkelte undtagelser, støtter op om borgernes adgang til relevante undersøgelser og behandlinger i
sundhedssystemet.

Det er dog socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet, på trods af minutiøse metodebeskrivelser, er eksempler på at der sker fejl, svigt,
misforståelser mm. som beskrevet i indikator 5.b og 5.c, som påvirker borgernes trivsel i negativ retning. Videre vurderes det, at tilbuddets høje
sygefravær, høje personalegennemstrømning og deraf følgende høje forbrug af vikarer, uundgåeligt har betydning for medarbejdernes betingelser
for at understøtte borgernes trivsel og sundhed, som beskrevet i indikator 9.a, 9.b og 9.c.

Sluttelig vurderes det, at der ifølge beskrivelserne i indikator 3.a, 3.b, 3.c ses at være områder, hvor kvaliteten i tilbuddet kan løftes til fordel for
borgernes trivsel. 
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  3

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

Medarbejderne beskriver i interviewet, at Covid-19-nedlukningen har påvirket borgernes trivsel meget forskelligt. Mens nogle borgere har oplevet
en større ro på grund af færre besøg og lukkede aktivitetstilbud, har andre borgere oplevet en større uro, i og med at alle borgere har været
hjemme i afdelingen døgnet rundt alle ugens dage. En enkelt har været så påvirket af uroen, at det sandsynligvis har været medvirkende til, at
borgeren i en kort periode måtte indlægges på psykiatrisk afdeling. Borgeren er nu hjemme igen, men er trods ændringer i medicin fortsat
udfordret af at være i afdelingen. Ledelsen bemærker i tilbuddets høringssvar, at borgeren tidligere har været indlagt med lignede adfærd, og at
denne adfærd derfor ikke er ukendt for personalet. Borgeren søger meget ud, men kan ikke rumme den mængde stimuli, som det ville medføre at
komme ud til de andre borgere. Desuden er der meget lydt mellem lejlighederne, så borgeren forstyrres af naboerne, hvilket medfører skrig fra
borgeren, som så igen forstyrrer og belaster de øvrige borgere. Personalet beskriver, hvordan de forsøger alt for at sikre borgeren mere ro og
højere trivsel. Blandt andet arbejder de aktuelt på at finde det bedste tidspunkt at give PN-medicin på, så dette ikke medfører en konflikt. Borgeren
er støttet en-til-en. 

En medarbejder oplever, at nogle pårørende har fået en øjenåbner, i forhold til hvilken ro det giver borgerne, at de ikke modtager hyppige besøg.
Medarbejderne i et hus er desuden blevet opmærksomme på, hvor stressende det fx har været for borgerne at handle dagligvarer, eftersom
borgerne er blevet mere rolige i den periode, hvor det ikke har været muligt at handle grundet Covid-19. Medarbejderne vil derfor finde en anden
løsning fremadrettet.  

For de fleste borgere beskrives det at have været svært, at strukturen omkring dem pludselig var en anden. Mange flere borgere har fået en-til-en
støtte, og der har været mere og andet personale på arbejde for at tilgodese støttebehovet.

De interviewede pårørende giver udtryk for, at borgernes trivsel generelt er god, men at flere tilbud om aktiviteter kunne højne trivslen yderligere.
En pårørende tilføjer: "X har det generelt godt, det må vi ikke glemme, X er glad og godt tilpas." Dog nævner pårørende til en borger, at plejen af
borgeren ikke er tilstrækkelig. Der henvises til nærmere beskrivelse herom i indikator 5c.

Pårørende til en anden borger beskriver, hvordan der tre gange over en periode på et halvt år ikke har været bestilt tilstrækkelig medicin til
borgeren, hvilket har medført, at de pårørende akut har måttet køre langt efter livsnødvenlig medicin. Der henvises til nærmere beskrivelse herom
i indikator 5c.

Pårørende til en tredje borger beskriver, at borgeren generelt trives godt i tilbuddet. Borgeren nyder ro, forudsigelighed, inddragelse og
medbestemmelse, og de basale behov bliver opfyldt. Borgeren trives i sin lejlighed og nyder at kunne have besøg. Modsat beskrives det at
borgeren ikke trives, når der er personale, som ikke arbejder forudsigeligt som fx vikarer. Disse dage bliver borgeren ked af det, utryg og vil hjem
til den pårørende. Hvis der er perioder med mistrivsel, beskriver den pårørende at personalet forsøger at finde løsninger. Hvis det er svært,
inddrager de den pårørende eller andre fagpersoner: "Der er et par medarbejdere, der ringer til mig for at vi sammen kan finde en løsning. Andre
vil gerne selv klare situationer."

Under observation i tilbuddet blev observeret flere borgere i trivsel. Blandt andet en borger som under morgenplejen griner, synger til høj musik
sammen med medarbejderne og som interesseret følger med i, hvor tilsynskonsulenten befinder sig.

Ved bedømmelsen er særlig lagt vægt på, at en borgers trivsel ville være kraftigt truet, såfremt de pårørende ikke havde taget over og kørt efter
den livsnødvendige medicin, som tilbuddet for tredje gang på et halvt år har glemt at bestille. Ligeledes er særligt lagt vægt på, at en borger ifølge
en pårørende ikke trives, når hverdagen er uforudsigelig fx ved brug af vikarer.  

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.b
Det bedømmes, at indikatoren i middel grad er opfyldt. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår af indsendte dokumenter, at der tages kontakt til egen læge, tandlæge, sygehus og fysioterapeut, alt efter behov. Det fremgår af et
tidligere interview med lederen, at ex en borger har været ved tandlæge i forbindelse med mistanke om paradentose.

Det fremgår dog, som beskrevet i indikator 5.c, at der forekommer tilfælde, hvor borgerne ikke støttes tilstrækkeligt i adgangen til sundhedsfaglige
ydelser, hvilket er tillagt vægt i bedømmelsen.
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  1

Bedømmelse af Indikator 5.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget lav grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende.

Flere pårørende beskriver, at plejen af borgerne er mangelfuld og modsvarer ikke borgernes behov. En af de pårørende beskriver, at borgerens
negle og hår ikke klippes, borgeren har beskidte håndflader, som ikke er vasket i mindst 14 dage, så der dannes ildelugtende belægninger, bliver
ikke barberet i flere dage, har beskidte ører og næse, tænderne børstes ikke tilstrækkelig grundigt, de er ofte sorte på bagsiden og ved tandkødet. 

Konkret beskriver de, at borgeren i februar 2021 ved besøg hos forældrene: "X kom hjem med flere lange kradsemærker ned over armen, et med sår.
Rødt mærke på skulder og i armhulen. Beskidt i den ene armhule. Beskidte tænder og ingen varmeposer i støvlerne"

Derudover opleves det, at borgerens tæpper og kørestol ofte er beskidt og ildelugtende, og at borgeren ikke tit nok hjælpes i bad, hvilket ifølge den
pårørende er påkrævet, da borgeren sveder meget. De beskriver at de har oplevet, at borgeren har belægninger mellem tæerne pga. af manglende
hygiejne, ikke er blevet vasket under forhuden i flere dage, ikke er vasket i øregange og næse. Dertil kommer, at borgerens tøj, sengetøj og fodtøj
ikke rengøres tilstrækkeligt.

Endvidere beretter de pårørende om flere kritiske episoder, fx en episode, hvor de opdager, at borgeren ikke har fået væske i 13-14 timer, bortset
fra 1-3 tsk. En episode hvor de pårørende finder deres pårørende liggende i sit opkast, hvilket personalet ikke har opdaget, en episode, hvor en
kørestolssele har forårsaget sår i armhulen, hvilket sent bliver opdaget og behandlet. En episode, hvor borgeren har fået en brandvabel i munden
pga. for varm mad, og en episode hvor pn-medicinen ikke er blevet givet med hjem på weekendbesøg, og endelig manglende udskiftning af c-pap-
slange, som bør skiftes hvert halve år.

Tillige beskriver den pårørende en konkret episode, hvor deres pårørende har været udsat for manglende støtte til sundhedsfaglige ydelser:  En
tandlægetid blev aflyst, hvilket betyder, at borgeren ikke har været til tandlæge i et år (hvor der normalt går 3 - 4 måneder mellem tandlægebesøg):
"X har ikke været til tandlæge i over et år, der blev ikke bestilt ny tid". 

Den pårørende tilskriver svigtene, at medarbejderne ikke er tilstrækkelig oplært og at der generelt er mangel på personale, og tilføjer, at de som
pårørende gentagne gange må tage over, fordi medarbejderne ikke har tid, eller skal bruge tiden på andre borgere. Dette er nærmere beskrevet i
indikator 9.a.

Socialtilsynet har forelagt den pårørendes oplevelse for tilbuddets ledelse, og har anmodet om en redegørelse.

Ved henvendelse til visiterende kommune, oplyses det, at kommunen har vurderet, at pågældende borgers plejebehov og behov for
sundhedsfaglig ekspertise, overstiger tilbuddets formåen, og at borgeren derfor nu er blevet flyttet til et mere egnet botilbud. Sagsbehandleren
fortæller, at vedkommende ved et statusmøde blev præsenteret for de pårørendes billeddokumentation af den mangelfulde pleje, og tilkendegiver
at det vidner om en utilstrækkelig sundhedsfaglig viden og indsats i tilbuddet. Dog  tilføjer vedkommende, at der kan være opgaver i forbindelse
med hygiejnesituationer, som det pædagogiske personale ikke har den samme mulighed for at løse, som forældrene har fx hvis borgeren ikke
samarbejder i forbindelse med tandbørstning eller barbering.

Af den fremsendte redegørelse fra ledelsen på Brande Åcenter fremgår det, at de sundhedsfaglige opgaver med den pågældende borger har været
svære at løse af forskellige årsager, blandt andet en oplevelse af at modtage forskelligrettede oplysninger fra de pårørende i forhold til fx
tandbørstning. De erkender dog, at der har været episoder, hvor der er blevet "glemt noget" og hvor den hygiejnemæssige situation ikke har været
tilstrækkelig, og har undskyldt dette overfor de pårørende ved et møde i maj 2020. Ifølge redegørelsen kan ledelsen ikke genkende at de
pårørende har skullet tage over på opgaverne pga. personalemangel, og skriver: "Hvis/når de (pårørende) har haft brug for hjælp, har vi været til
rådighed – hvilket også har været italesat". Videre skriver ledelsen i redegørelsen, at de erkender at der i forbindelse med et planlagt tandlægebesøg
skete en misforståelse, hvilket betød at borgeren ikke kom til tandlæge på det aftalte tidspunkt, og at de efterfølgende lod det være op til
tandlægen, at kontakte tilbuddet for en ny tid, hvilket ikke skete. 

Om de konkrete episoder hvor de pårørende oplever svigt, fremgår det af redegørelsen, at borgeren fik et "gnavesår" i armhulen, hvor det var uvist
om såret var forårsaget af kørestolssele eller badesejl, men at de så snart det blev opdaget sørgede for at det blev tilset på daglig basis af de
sundhedsfaglige medarbejdere. Om episoden hvor de pårørende opdager, at borgeren ligger med hovedet i sit opkast, fremgår det, at ledelsen
ikke er vidende om denne episode, og er hverken orienteret om den fra medarbejdere eller fra de pårørende. Videre fremgår det, at ledelsen ikke
kan afvise, at borgeren har fået mad der ikke var tilstrækkelig afkølet, og at dette kan have forårsaget en brandvabel i borgerens mund. 

Vedrørende c-pap slange, oplyses det i redegørelsen, at c-pap slanger ikke udskiftes medmindre de er defekte, men rengøres ud fra en fast plan, og
at det er korrekt at borgerens pn-medicin ved en fejl ikke var med, da borgeren skulle på ferie hos de pårørende, men at personalet efterfølgende
kørte ud til de pårørende med den manglende medicin.

Det fremgår af 2 andre henvendelser fra pårørende, at de tilsvarende oplever at der sker uregelmæssigheder i forhold til at imødekomme
borgernes behov for en sundhedsfaglig indsats, fx beskriver en pårørende at deres pårørende ikke i tilstrækkeligt omfang får skiftet ble og får
tilbudt toiletbesøg, en anden pårørende oplever, at de ved en tilfældighed opdager, at deres pårørendes mad er skåret ud i for store bidder, hvilket
betyder at borgeren er i risiko for at fejlsynke.
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Det er dog tillagt positiv vægt, at tilbuddet i forhold til at yde den indsats, der skal til for at modsvare borgernes behov, udarbejder individuelle
metodeplaner med detaljerede beskrivelser af, hvorledes der ydes omsorg og støtte til de enkelte borgere i forhold til deres individuelle behov fx
for borgernes interne eller eksterne aktiviteter, spisning, bleskift, bad, medicinering m.v.

Det har dog trukket ned i scoren, at tilbuddet, på trods af minutiøse metodeplaner, gentagne gange ikke yder en indsats, som modsvarer borgernes
behov for sundhedsfaglige ydelser. 

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Brande Åcenter generelt anvender konfliktforebyggende tilgange, så som Low Arousal og Kaoslinjen fra KRAP-
skemaerne. Det vurderes dog, at der er variation i hvor kendte og implementerede disse tilgange er fra afdeling til afdeling, hvilket fører til at den
pædagogiske indsats i nogle tilfælde ikke i tilstrækkelig grad er konfliktnedtrappende. Fx anvendes stofseler, babyalarmer og monitor uden de
korrekte tilladelser, og der ses eksempler på episoder, hvor medarbejderne ikke ved, at de anvender magt.

Videre vurderes det, at såvel ledelse som medarbejdere mangler grundlæggende viden om magtanvendelsesreglerne samt viden om indberetning
og dokumentation af magtanvendelser. Det bemærkes endvidere, at medarbejderne under interview med socialtilsynet, fortæller, at retningslinjer
og procedurer på magtanvendelsesområdet ikke gennemgås regelmæssigt og systematisk, men at det mere er op til den enkelte medarbejder at
orientere sig og holde sig ajour.

 

.

 

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  1

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatoren bedømmes i meget lav grad opfyldt. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Brande Åcenter har siden sidste tilsynsbesøg indberettet 2 magtanvendelser, begge foretaget i 2020.

Medarbejdere oplyser, at de for at forebygge konflikter, der kan føre til magtanvendelser anvender "Kaoslinjen" fra KRAP-skemaerne, med
beskrivelse af borgernes udtryksformer og adfærd i 3 forskellige faser, rød gul og grøn. Dette bekræftes af socialtilsynets observationer under
rundvisningen, hvor det ses at der på personalekontoret i et af husene hænger "Kaoslinjer" på borgerne i afdelingen, hvor borgerens udtryksform
er beskrevet i felter med overskrifter: "Tegn på belastning", "Årsag til belastning" og "Hvad gør medarbejder" når borgeren er i henholdsvis grøn, gul
og rød zone. 

Af det fremsendte materiale bekræftes det, at "Kaoslinjen" anvendes i tilbuddet, da det af et dagbogsnotat fremgår følgende om en borger der er i
gul zone: " Ut (medarbejder) satte sig hos X (borger), lukkede døren, pakkede ham ind i flapperne på X's stol og spurgte ind til billederne i det album
vedkommende sad med. Dette hjalp X tilbage i grøn zone".

Medarbejderne fortæller supplerende, at de også anvender Low Arousal, som angiver specifikke handlinger medarbejderne kan foretage for at
konflikter nedtrappes, fx at trække sig fra konflikten, rolig tale eller afledning. Dette bekræftes af beskrivelserne i "Kaoslinjen", der anviser Low
Arousal-tilgange.

Det vægtes også, at tilbuddets valgte tilgange og metoder, som ex KRAP kan understøtte, at magtanvendelser så vidt muligt undgås, det trækker
dog ned i bedømmelsen at de faglige tilgange og metoder ikke er fuldt ud implementeret og kendt af alle medarbejdere, hvilket fører til at den
pædagogiske indsats i nogle tilfælde ikke i tilstrækkelig grad er konfliktnedtrappende. Fx fremgår der et eksempel på skjult magt, beskrevet af
øverste leder, hvor en borgers elektriske kørestol slukkes, og derved hindrer borgerens bevægelsesfrihed. I et andet tilfælde observerer en
pårørende, at en borger bliver skubbet hen ad gangen. Dette står i kontrast til tilbuddets beskrivelse af episoden, hvori det fremgår at episoden
ikke opfattes som en magtanvendelse, idet medarbejderne med en hånd på borgerens skulder guider borgeren ud af lejligheden. 

Endvidere vægtes det særligt tungtvejende, at alarmer og monitor er opsat hos et antal borgerne uden at der er givet tilladelser hertil, og at der
anvendes stofseler på 20 borgere, ligeledes uden at der er givet tilladelse til det jf. beskrivelser i indikator 6.b
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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
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget lav grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Socialtilsynet har modtaget 2 magtanvendelsesindberetninger siden seneste tilsynsbesøg.

I den ene indberetning angives SEL § 124 c (materiel skade) som hjemmel for at for foretage magtanvendelsen, men ud fra beskrivelsen i
indberetningen er der dog tale om personskade, idet en borger tager fat i en anden borgers hår. Af indberetningen fremgår det at medarbejderne
forsøger at aflede borgerens greb om en anden borgers hår, ved at kaste et tæppe hen over hovedet på borgeren. Forespurgt om denne praksis er
respektfuld overfor borgeren, svarer afdelingslederen at det er det mest nænsomme at gøre i situationen, da borgerens hånd låser sig fast om
håret, og ved at kaste tæppet over hovedet på borgeren kan borgeren i nogle tilfælde afledes og slippe sit greb om håret. Det fremgår dog, at det
ikke i denne situation lykkes at få borgeren til at slippe sit greb om anden borgers hår. Afdelingslederen nævner at afledning med tæppet er en
praksis der stammer fra "Nænsom Nødværge".

Medarbejderne bekræfter dette, og fortæller at det har en nedtrappende effekt at kaste tæppet over hovedet på borgeren, og at de opfatter det
som mindst indgribende og som en respektfuld og virksom handling. 

Denne magtanvendelsesindberetning er sendt som et screen-print, med oplysning om at der er en fejl i dokumentationssystemet, der gør at den
ikke kan fremsendes på ordinær vis, og at indberetningen vil blive eftersendt. Forespurgt svarer afdelingslederen, at fejlen ikke bagudrettet kunne
rettes, og det er årsagen til at indberetningen ikke er blevet eftersendt. 

Af samme indberetning fremgår det at der er anvendt et skema der er stilet demensområdet, til dette svarer afdelingslederen, at det er en
medarbejder der har udfyldt skemaet, og at lederen ikke har været opmærksom på, at det ikke var det korrekte skema der var blevet anvendt.

Af den anden magtanvendelsesindberetning fremgår det, at en borger er gået ind på badeværelset, hvor en anden borger er ved at få foretaget
bleskift. Det fremgår at borgeren trækkes ud af rummet. 

Socialtilsynet bemærker til dette, at der ikke er hjemmel til at trække en borger ud af rummet, og at sådanne handlinger skal indberettes som
indgreb foretaget uden hjemmel. 

Af indberetningen fremgår det, at hjemmel er angivet både som SEL § 124c (personskade) og uden lovhjemmel. Lederen har relevant
kommenteret, at der vil blive fulgt op på magtanvendelsen, men har ikke forholdt sig til angivelse af hjemmel.

Både ledere og medarbejdere fortæller, at magtanvendelser altid efterbehandles internt i huset, hvor det drøftes hvordan der kan drages læring til
lignende situationer. En medarbejder tilføjer: "Vi har altid situationen oppe til drøftelse. Det fylder meget, når der sker noget." 

Under rundvisningen observerer socialtilsynet, at en borger har monteret en monitor til natlig overvågning. Monitoren er monteret inden for
borgerens indgangsdør, og giver nattevagten mulighed for at linde på døren, og tilse borgeren i borgerens seng. Ledelsen fortæller, at årsagen er at
borgeren har tendens til at indtage ikke-spiselige ting i nattetimerne, og er derfor i fare for at blive kvalt.

Tilbuddet fortæller, at der foreligger en tilladelse fra visiterende kommune til at anvende monitoren, og fremsender efterfølgende et dokument
med en tilladelse fra 2014. Kommunen skriver i denne, at brug af monitor ikke er omfattet af reglerne om magtanvendelse jf. SEL kapitel 24, og
giver derfor tilladelsen iht. SEL § 82 omsorgspligten. Forespurgt om der er fulgt op på tilladelsen siden 2014, skriver lederen at der ikke er sket
skriftlig opfølgning på brug af monitoren siden 2014, men at brug af monitor drøftes på de årlige statusmøder med visiterende kommune.
Tilbuddet har fået oplyst fra pågældende kommune, at denne er med i frikommunenetværket, som løber fra 1. januar 2017 - 31. december 2021,
og medsender følgende som kommunen har fremsendt til tilbuddet: "Vi er med for at afprøve nye muligheder og indsatser, der skal give en bedre opgaveløsning for

borgerne. Det betyder, at vi kan søge om lov til at afprøve nogle tiltag, som ellers ikke er mulige inden for den nuværende lovgivning". Det fremgår dog ikke at der er givet tilladelse med

hjemmel i frikommunenetværket.

Socialtilsynet bemærker hertil, at omsorgspligten ikke kan give hjemmel til magtanvendelser. I de tilfælde hvor monitoren er blevet anvendt, skulle
tilbuddet have indberettet månedligt for hvert tilfælde, hvor monitoren er blevet anvendt, som "uden lovhjemmel ".

Såfremt visiterende kommune, havde givet tilladelse med hjemmel i frikommunenetværket, skulle tilbuddet ligeledes have indberettet månedligt
for hver gang monitoren var blevet anvendt.

Tilbuddet har efterfølgende kontaktet pågældende kommune, som erkender, at der ikke er og aldrig har været hjemmel til brug af monitoren.
Tilbuddet oplyser: "Vi går i gang med processen omkring en sikker løsning for X (borgeren)". Tilbuddet har fremsendt en procesmodel og måltrappe
for denne opgave.

Det fremgår af de fremsendte borgeroplysninger, at der er en borger der benytter en babyalarm i nattetimerne. Forespurgt den øverste leder,
fremsendes en oversigt hvor det fremgår at et antal borgere benytter babyalarm, derudover er socialtilsynet bekendt med at en borger der fornylig
er fraflyttet også benyttede babyalarm i nattetimerne.

 Socialtilsynet bemærker hertil, at ifølge SEL § 128b kan visiterende kommune træffe afgørelse om at anvende tryghedsskabende velfærdteknologi
for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne
risiko. Ifølge "Bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger" fremgår det, at såfremt borgeren opfylder ovenstående
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betingelser, kan der gives tilladelse til bl.a. anfald- og faldalarmer, men der kan ikke gives tilladelse til hverken monitor eller babyalarmer, da de
har karakter af overvågning.

Det fremgår også af det fremsendte materiale af flere borgere anvender bløde stofseler, og socialtilsynet har på baggrund af dette anmodet om en
liste over hvilke borgere det drejer sig om og tilladelserne der knytter sig dertil.

Socialtilsynet har modtaget en liste med 20 borgere som anvender stofseler, og lederen skriver følgende: "Der er ikke godkendelser og/eller
ansøgninger om disse (stofselerne), der er gældende. Dette arbejde er påbegyndt og forventes afsluttet pr. juni måned 2021". Socialtilsynet har
forespurgt ledelsen om der på nuværende tidspunkt er sendt ansøgninger af sted til kommunerne, og om der er tilfælde af at der er givet tilladelse.
Det fremgår af den liste lederen efterfølgende fremsender over borgere der anvender stofseler, at der ikke forefindes nye ansøgninger eller
tilladelser. Dette til trods for at ledelsen oplyser at arbejdet med ansøgninger til anvendelse af stofseler påbegyndes 15.4.2021.Det bemærkes, at
det af den fremsendte liste fremgår, at der for nogle borgere ses ansøgninger tilbage fra 2013. Det bemærkes endvidere, at tilbuddet skal
indberette månedligt for hver gang stofseler anvendes.

Det har trukket ned i bedømmelsen, at de to indsendte magtanvendelser ikke er tilstrækkelig dokumenteret, og vidner om utilstrækkelig viden om
den aktuelle lovgivning på magtanvendelsesområdet. Endvidere er det særligt tungtvejende, at tilbuddet har anvendt stofseler, alarmer og monitor
uden de korrekte tilladelser der knytter sig dertil. 

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsyn Midt vurderer, at tilbuddet forebygger overgreb, blandt andet ved i det daglige at være opmærksomme på borgernes adfærd og
registrere og holde øje, hvis adfærden giver anledning til dette.

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Det bedømmes, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. I vurderingen er der lagt vægt på at Ved tilsynet i efteråret 2015 ses det, at der i en
metodeplan er udarbejdet ledeord som medarbejderne især skal være opmærksomme og registrere på hvis der observeres borgere, som gør ting
der kan have karakter af overgreb. F.eks. borgere der går ind til hinanden, tager andres ting eller er grænseoverskridende i deres adfærd. Denne
metodeplan er stadig gældende.

Side 24 af 37



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.

Socialtilsyn Midt vurderer, at Brande Åcenter har en hensigtsmæssig organisering, med en overordnet leder og afdelingsledelse i alle afdelinger.
Den samlede ledelse har relevante, formelle kompetencer i forhold til at lede tilbuddet, og der er etableret et stabilt ledelsesgrundlag og
igangværende kompetenceudvikling, der skaber retning. Alligevel er det socialtilsynets vurdering, at ledelsen ikke driver tilbuddet tilstrækkeligt
kompetent og ansvarligt. Herunder vurderes det, at ledelsen ikke sikrer den fornødne viden om anvendelse og indberetning af magt, og ikke sikrer
tilladelser til forhåndsgodkendt magt. 

Videre vurderer socialtilsynet, at tilbuddets ledelse fortsat ikke formår at sikre en stabil drift, idet det ikke er lykkedes at nedbringe sygefraværet og
personalegennemstrømningen til et niveau svarende til sammenlignelige tilbud, selvom denne har været under pres siden 2017. Det vurderes, at
ledelsen har iværksat relevante initiativer for at rette op herpå, men at det ikke er lykkedes i nødvendig grad.

Det vurderes i forbindelse med dette, at den store personalegennemstrømning og det fortsat høje sygefravær medfører, at der ikke i tilstrækkelig
grad kan opnås kontinuitet, systematik og ensartethed i tilbuddet, hvilket medfører at at borgerne i nogle tilfælde ikke modtager den optimale
støtte og omsorg.  Derudover vurderes det, at andelen af vikarer der dækker de borgerrettede opgaver er så høj, at det er vanskeligt at sikre
målgruppen en tilstrækkelig specialiseret indsats med kontakt til kompetente medarbejdere.

Dette er generelt for tilbuddet, men det er særlig alvorligt i Aktivitetstilbuddet, som ud over et meget højt sygefravær, også skal dække
weekendvagter i aflastningstilbuddet, og derved ikke har deres daglige funktion i Aktivitetstilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der er forhold, der
er særlig belastende for kvaliteten af den faglige indsats i Aktivitetstilbuddet.

Videre konstateres det, at de decentrale tiltag i tilbuddets handleplan, udarbejdet i august 2020, for nedbringelse af personalegennemstrømning og
sygefravær først forventes vedtaget i maj 2021 og tilbuddet skal først derefter i gang med at implementere de godkendte handlinger.

 

Gennemsnitlig bedømmelse 2,8

Opmærksomhedspunkter
 

 

 

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at Brande Åcenters samlede ledelse har relevante, formelle kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 

Det vurderes endvidere, at der i den samlede ledelse udvikles et fælles ledelsesgrundlag og en kultur, hvor der tales samme sprog, satses på høj
faglighed og hvor teamledelsen støtter hinanden på tværs af afdelingerne. Til trods for ovenstående er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets
ledelse ikke i alle tilfælde formår at lede tilbuddet kompetent. Der henvises til indikator 8.a.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Der er siden sidste tilsynsbesøg blevet ansat en ny afdelingsleder for Aktivitetstilbuddet, og socialtilsynet har derfor anmodet om cv for
vedkommende. Det fremgår heraf, at lederen har relevant socialfaglig uddannelsesbaggrund, erfaring med målgruppen og med personaleledelse.

Det fremgår således, at den samlede ledelse har relevante, formelle kompetencer i forhold til at lede tilbuddet, hvilket ses afspejlet i at tilbuddet, i
tråd med handleplanen, har fokus på og er lykkes med at højne niveauet i forhold til implementering af KRAP og i forhold til
resultatdokumentationen jf. indikator 3.a, 3.b og 3.c. 

Det ses dog stadig at ledelsen, til trods for relevante formelle kompetencer, ikke til fulde har formået at anvende kompetencerne i praksis. Der
henvises til  beskrivelserne i indikator 6.a og 6.b vedrørende tilbuddets manglende viden og håndtering af magtanvendelser, samt manglende
tilladelser i forhold til forhåndsgodkendt magt. Endvidere henvises til beskrivelserne i indikator 9.a vedrørende borgernes utilstrækkelige kontakt
til personale med relevante kompetencer set i forhold til deres behov, samt 9.b og 9.c vedrørende tilbuddets høje personalegennemstrømning og
høje sygefravær set i forhold til sammenlignelige tilbud. Dertil henvises til beskrivelserne i indikator 5.c vedrørende tilbuddets manglende viden og
indsats holdt op imod borgernes behov.

Der henvises endelig til, at betingelserne for at levere en kvalitativ faglig indsats i Aktivitetstilbuddet er under pres, pga. et ekstremt højt sygefravær
og manglende kontinuitet i arbejdet, da medarbejderne også skal dække weekendvagter i aflastningstilbuddet, og derved ikke har deres daglige
funktion i Aktivitetstilbuddet. Dette understøttes af det skriftlige materiale, udtalelser fra medarbejdere og pårørende og af socialtilsynets
observationer. 

Det vægtes dog positivt, at det af det fremsendte materiale ses at ledelsen er handlekraftig og har relevant fokus på at rette op på kvaliteten i
tilbuddet.

Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Det bedømmes, at indikatoren i middel grad er opfyldt. Ved bedømmelsen er lagt vægt på: Der er fast implementeret supervision, og datoerne for
supervision i 2020 er udmeldt, således at hver medarbejder gruppe får supervision én gang i kvartalet. Medarbejderne siger, at det er vigtigt, at der
er supervision, så vi får et fælles blik ind på borgere, som eksempelvis er udadreagerende, eller få ensretning på, hvordan personalegruppen er
sammen med en borger, der er udfordrende. Medarbejderne siger videre, at der anvendes KRAP, som grundlag for supervisionen.
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at den daglige drift fortsat er udfordret af et højt sygefravær og en høj personalegennemstrømning. Videre
vurderes det, at den store personalegennemstrømning og det fortsat høje sygefravær medfører, at der ikke i tilstrækkelig grad kan opnås
kontinuitet, systematik og ensartethed i tilbuddet, hvilket medfører at borgerne i nogle tilfælde ikke modtager den optimale støtte og omsorg.
Derudover vurderes det, at andelen af vikarer der dækker de borgerrettede opgaver er så høj, at det er vanskeligt at sikre målgruppen en
tilstrækkelig specialiseret indsats med kontakt til kompetente medarbejdere og som er baseret på kontinuitet og stabilitet.

Dette er generelt for tilbuddet, men det er særlig alvorligt i Aktivitetstilbuddet, som ud over et meget højt sygefravær, også skal dække
weekendvagter i aflastningstilbuddet, og derved ikke har deres daglige funktion i Aktivitetstilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der er forhold, der
er særlig belastende for kvaliteten af den faglige indsats i Aktivitetstilbuddet.

Socialtilsynet er derudover betænkelig ved, at ca. 22,7% af de borgerrettede timer i tilbuddet set ud fra budget 2021 forventes varetaget af vikarer,
hvilket er en stigning siden sidste års tilsyn. Tilbuddets leder oplyser, at kun faste vikarer ansat på 30 timer deltager i kompetenceudvikling og
personalemøder m.v. Der er i tilbuddet tale om en målgruppe med et stort pleje- og pædagogisk behov, for hvem fejl i indsatsen kan medføre
udadreagerende adfærd eller sågar livstruende tilstande.

Det vurderes, at ledelsen har iværksat relevante initiativer for at rette op herpå, men at det ikke er lykkedes i nødvendig grad. Sygefraværet er
steget siden sidste tilsynsbesøg, endog meget i Aktivitetstilbuddet, svarende til dobbelt så højt, som det gennemsnitlige sygefravær i tilbuddet.
Personalegennemstrømningen er for hele tilbuddet svagt nedadgående.

Videre konstateres det, at de decentrale tiltag i tilbuddets handleplan, udarbejdet i august 2020, for nedbringelse af personalegennemstrømning og
sygefravær først forventes vedtaget i maj 2021 og tilbuddet skal først derefter i gang med at implementere de godkendte handlinger.  
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikatoren vurderes opfyldt i lav grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

En pårørende beskriver, at hun oplever, at der er mangel på personale i tilbuddet, fx oplever hun ofte, når hun besøger sin søn, at opgaverne
overlades til hende, fx oplever hun at medarbejderne kaldes til andre opgaver, mens de er ved at løse en opgave hos hendes søn. Den pårørende
har også oplevet at blive spurgt: "Hvor længe bliver i, kan i selv lægge X i seng, fordi der er personalemangel?". Den pårørende undrede sig, fordi
borgeren er indskrevet med 15 ekstra timer, men fik at vide, at der ikke var personale nok til at løse opgaverne med den pågældende borger. Den
pårørende fortæller om en anden episode, hvor hun bliver bedt om at give X mad, fordi medarbejderen blev hentet af en anden medarbejder til en
opgave der skulle løses. "Havde jeg ikke givet X mad, havde X sikkert ikke fået noget. Det er sjældent X bliver tilbudt mad, hvis X ikke har spist til måltidet
af den ene eller anden årsag". I et andet tilfælde ville de pårørende gerne, at en medarbejder skulle se borgerens anfald, hvor medarbejderen
svarede: "Jeg kan ikke stå her og se om der er et anfald, det har vi ikke tid til". 

Ledelsen oplyser i høringssvaret at den pågældende borger ikke havde ekstra 15 timer, men var indskrevet på en samlet døgntakst på 11 timer,
hvilket efter takstmodellen er 1,5 time ekstra pr. døgn.

Den pårørende oplever, at medarbejderne ikke bliver ordentlig introduceret til opgaverne, og at der generelt er personalemangel henset mængden
af opgaver der skal løses.

En anden pårørende beskriver: "Jeg oplever ofte nye mennesker i huset. Vikarer og afløsere. Vikarerne er faste vikarer. De er tit på arbejde. Og ikke alle
har husket alt under oplæring i hvordan de fx skal håndtere forflytninger." Den pårørende beskriver, at borgeren påvirkes af, at der kommer nye
personaler, som ikke kender borgeren og tilføjer: "Ofte har de ikke relevant viden for at kunne varetage opgaven." Vikarer sørger ifølge den pårørende
for opfyldelse af de basale behov, med der er ikke "pædagogisk arbejde eller stimulering," beskriver den pårørende og tilføjer: "De tager sig godt af X,
men de er ikke gode til at skabe stimulerende miljøer."

Af den fremsendte dokumentation ses det, at der udarbejdes diverse skemaer såsom dagsprogrammer, forflytningsbeskrivelser, dagsrytme,
metodeplaner m.v. for at sikre en ensartet indsats uafhængigt af skiftende personale. På trods at dette oplever en pårørende, at medarbejdere og
vikarer ikke er ordentlig informeret om at hendes pårørende skal have sin mad skåret ud i små bidder, for ikke at fejlsynke, og oplever at komme
på besøg og finde borgerens mad skåret ud i meget store bidder.

Af interview med medarbejderne i Aktivitetstilbuddet og i aflastningen, fremgår det at aktivitetsmedarbejderne er blevet pålagt at arbejde i
henholdsvis hver 2. eller hver 4. weekend i aflastningstilbuddet. De fortæller, at til forskel fra nyansatte, får de ikke følvagter i aflastningstilbuddet:
"Selvom vi kender borgerne, så kender vi slet ikke strukturen og systemerne i aflastningstilbuddet". 

Videre fortæller medarbejderne, at når de arbejder i aflastningstilbuddet, så kan de ikke også være fuld tid i aktivitetstilbuddet, og det går ud over
kontinuiteten og overblikket i aktivitetstilbuddet. "Man mister lidt af det overblik på AC, som man havde før". Derudover fortæller medarbejderne, at
det også går ud over bemandingen i Aktivitetstilbuddet, da der ikke dækkes ind for de timer der lægges i aflastningstilbuddet.

Ledelsen oplyser i høringssvaret at normeringen på AC er ikke påvirket af, at alle medarbejderne også er tilknyttet aflastningen.

Medarbejdernes oplevelse af den manglende kontinuitet i Aktivitetstilbuddet bekræftes af socialtilsynets observationer og det fremsendte
materiale. Der henvises til beskrivelserne i indikator 3.b.

Dertil kan det tilføjes, at sygefraværet i Aktivitetstilbuddet er særlig højt jf. indikator 9.c.

Af tilbuddets budget for 2021 fremgår det, at der forventes et forbrug på ca. 700 vikartimer om ugen, hvilket svarer til at ca. 22,7 % af tilbuddets
borgerrettede timer dækkes af vikarer. Det oplyses i interview med medarbejdere og ledelse, at der først indkaldes vikarer ved akut sygdom ved
den tredje sygemelding. Dette med baggrund i, at det kan være svært at få vikarer på dagen, og at et mindre budget til vikarer, giver en bedre
normering i det daglige. 

Det vægtes også, at Brande Åcenter i 2018, 2019 og 2020 er givet et opmærksomhedspunkt fra Socialtilsyn Midt, hvor der henstilles til, at ledelsen
nedbringer sygefraværet og mindske personalegennemstrømningen.

Ledelsen udtaler, at der stadig er et højt sygefravær og en høj personalegennemstrømning, med deraf følgende højt vikarforbrug. Ledelsen udtaler,
at de ved forskellige tiltag kompenserer for den store personalegennemstrømning ved at sikre en systematisk oplæring af nye medarbejdere, samt
ved at medarbejderne i højere grad arbejder i teams og derved sikrer, at opgaverne løses tilfredsstillende, idet medarbejderne støtter hinanden
gennem fælles læring. Ledelsen oplyser, at det er vanskeligt at rekruttere til området. Det er ikke attraktivt. "Målgruppens plejebehov afholder
mange, men når folk arbejder her, opdager de at der er masser af spændende pædagogik". Derfor forsøger ledelsen at være mere opsøgende,
eksempelvis i forhold til Via University College. "Vi laver også introduktioner, hvor vi kan fortælle om, hvad der forgår i tilbuddet" Medarbejderne
siger, at de tror at Brande Åcenter har et dårligt ry, som er svært at slippe af med, og at mange bliver skræmt af aften- og weekendvagterne, og at
man skal have en bil for at komme på arbejde.

Ud over ovenstående skriver ledelsen i handleplan i forbindelse med opmærksomhedspunktet fra 2020:

Følgende handlinger forventes iværksat i tilbud i Ikast-Brande Kommune: ”Robust organisering” og ”Den attraktive arbejdsplads”.
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"Handlingerne i begge spor vil få betydning for arbejdet vedr. nedbringelse af sygefravær samt personalegennemstrømning på Brande Åcenter, samt der
skal arbejdes med en ambitiøs plan for strategisk kompetenceudvikling af medarbejderne på tværs i organisationen. Derfor afventer vi, hvilke handlinger
der besluttes ind i Struktur- og Udviklingsplanen, som vi efterfølgende skal arbejde med".

Derudover er det i forlængelse af Struktur- og Udviklingsplanen samt Aftale mål 2021-22 besluttet, at alle tilbud i Psykiatri og Handicap i Ikast-
Brande Kommune skal arbejde med: ”Medarbejderne skal have mere indflydelse på planlægning af egen arbejdstid”.

 

Indikatoren bedømmes forsat med særlig vægt på, at borgerne i forhold til deres behov ikke har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante
kompetencer med baggrund i, at der i høj grad anvendes vikarer for at dække den faste vagtplan, samt at tilbuddets sygefravær og
personalegennemstrømning fortsat er høj, hvilket gør det vanskeligt at sikre relevante kompetencer blandt personalet.

Herudover er der ved bedømmelsen særlig lagt vægt på at borgernes manglende kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer i nogle
tilfælde fører til at der begås fejl og der sker svigt og mistolkninger som beskrevet i indikator 4.a, 5.b og 5.c.

 

 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Tilbuddet oplyser at have en personalegennemstrømning på 26,67 % (uden ferievikarer) siden sidste tilsyn i august 2020. Aktuelt er der 126
medarbejdere ansat i tilbuddet. 21 medarbejdere er fratrådt siden sidste tilsynsbesøg og 17 er tiltrådt, ud fra disse tal er socialtilsynets beregning
af tilbuddets personalegennemstrømning således 17,5%, hvilket er et fald siden sidste tilsynsbesøg, men fortsat højere end sammenlignelige
tilbud. Vikarer og studerende er ikke medtaget i denne beregning. De fratrådte medarbejdere siden sidste tilsyn er dels sundhedsfaglige,
pædagoger og ufaglærte. Der er blandt de tiltrådte en højere andel af ergoterapeuter end tidligere.

Ledelsen beskriver, at det fortsat er svært at rekruttere medarbejdere, og at det fortsat er nødvendigt at dække vagtplanen ind med vikarer, som
ansættes for et halvt år ad gangen. Af budgettet for 2021 fremgår det, at ca. 22,7% af de borgerrettede timer forventes varetaget af vikarer, hvilket
er en stigning siden sidste års tilsyn.

De tilføjer, at der er flere medarbejdere som ansættes, der vælger at fratræde mens de endnu er i introduktionsperioden. Ledelsen tilskriver det, at
de ansatte ikke helt har gjort sig klart hvad et job på Brande Åcenter indebærer, selvom ledelsen oplever, at de i ansættelsessamtalerne gør meget
ud af at fortælle om målgruppen og jobbets indhold.

Socialtilsynet har i en årrække givet opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre stabilitet og kontinuitet, hvilket har affødt forskellige tiltag
beskrevet i indikator 9.a. Ved bedømmelsen er lagt særlig vægt på den fortsat høje procentsats af personalegennemstrømning, som dog er svagt
faldende set i forhold til tilsynet i 2020.

 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad. Socialtilsynet har ved bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Tilbuddet oplyser i opgørelse over sygefravær, at det i gennemsnit svarer til 33, 0 dage pr. medarbejder pr. år, hvilket er en stigning i forhold til
sidste års sygefravær, og på et højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. 

Det fremgår endvidere af tilbuddets opgørelser, at fordelingen af sygefravær på de enkelte afdelinger er med stor variation. Aktivitetscentret
sygefravær ligger højst med et sygefravær på 67,10 dage pr. medarbejder pr år, Hus 1 (38,8) Hus 2 (42,38) Hus 3 (14,61) Hus 4 (14,57) nattevagter
(22,9). Det laveste sygefravær ses i administrationen.

Det er tillagt særlig vægt, at det høje sygefravær i Aktivitetscentret uundgåelig påvirker stabiliteten og kontinuiteten for borgerne, hvor der ud over
sygefraværet også er medarbejdere der skal dække ind i aflastningstilbuddet, uden at deres timer kompenseres, hvilket ses afspejlet i den
generelle kvalitet jf. beskrivelser i indikator 3.a, 3.b, 5.c, 9.a  

Ledelsen bemærker, at sygefraværet udover regulær sygdom også omfatter fravær begrundet i Covid-19.
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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 har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold
til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg
hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på,
hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et
vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på
borgernes retssikkerhed.

Socialtilsyn Midt vurderer, at de faste medarbejdere har relevante faglige uddannelser der svarer til målgruppens behov. Medarbejderne har
ligeledes opdateret viden og erfaring med målgruppen og denne ses anvendt i praksis. Det er tilsynets vurdering, at andelen af vikarer betyder, at
de samlede kompetencer der er til rådighed i arbejdet med borgerne ikke altid er tilstrækkelige. Det er tilsynets vurdering at medarbejderne møder
borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger .

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsyn Midt vurderer, at de fastansatte medarbejdere har relevante faglige uddannelse der svarer til målgruppens behov. Medarbejderne har
ligeledes opdateret viden og erfaring med målgruppen og denne ses anvendt i praksis. Der er fokus på den ressource fokuserede og anerkendende
tilgang Det er tilsynets vurdering, at der er relativt højt forbrug af vikarer og medarbejderne oplyser, at de somme tider er alene med 4 vikarer og
derfor savner faglig sparring. Det er tilsynets vurdering, at den relativt store andel af vikarer, samlet set, betyder at de samlede kompetencer der er
til rådighed i arbejdet med borgerne ikke altid er tilstrækkelige. Der ses blandt andet 2 fejl omkring sondeernæring hos en borger indenfor kort tid.

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Det bedømmes at indikatoren i middel grad er opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på at - Det fremgår af indsendt oversigt at der i alt er ansat
44 ( 45 i 2016) pædagoger, 5 ( 6 i 2016)pædagogisk assistent, 1 sygeplejerske, 1 ergoterapeut, 14 (15 i 2016) social og sundhedsassistenter, 1 (2 i
2016) plejehjemsassistenter, 2 (5 i 2016) social og sundhedshjælpere, 1 husassistent og 6 ( 9 i 2016 ) omsorgs/pædagogisk medhjælper. Der ud
over er der ansat 5 teamledere, hvor der ikke er angivet grunduddannelse fordelt på aktivitetscenter, 4 huse/afdelinger og nattevagter - Ud af 75
medarbejdere har 36 grunduddannelse i neuropædagogik , 3 har 10-dages kursus i KRAP, 4 "sprog og kommunikation" , 3 "tegn til tale", 4 har
deltaget i Intensive interaction og derud over mere fagspecifikke kurser i medicin/ farmakologi og forflytninger. - Medarbejderne har erfaring fra
Brande Åcenter mellem ½ -17 år, hvoraf de 36 har mere end 5 års erfaring . - Det fremgår af indsendt lønanalyse, vedr. vikarforbrug, at der i årets
første 7 mdr har været ansat 88 vikarer fordelt på de 5 huse og AC, hvoraf 33 også har været ansat de sidste 4 mdr af 2016. Stigningen i
vikarforbruget pr afdeling er 32-55 %. Det fremgår således, at der har været flere forskellige medarbejdere ansat som vikarer end fastansatte. De
faste medarbejdere fortæller, at de savner faglige sparring, når der er mange vikarer på vagt. Derudover kan det være svært at få den nødvendige
hjælp hos borgere med særlig kompleksitet.

Side 30 af 37



Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det bedømmes at indikatoren i meget høj grad er opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på at - ved observation i salen i forbindelse med
"motorisk velvære", observeres en rolig stemning, rolig musik og medarbejderne var koncentrerede om de borgere de var i kontakt med. Der er ro
og info til borgerne, når der var ændringer i aktiviteten, eks løfte fødderne for at få dem tørret, få smurt fødder/ben mm. Det observeres, at
medarbejderne er opmærksomme på borgernes signaler, forsøger at motivere, men respektere når der siges fra. - Ved observation i forrummet
ses en medarbejder der er alene med 4 borgere, men dog i kontakt med de 3 der er nærmest. Den 4 borger havde lagt sig i en sækkestol lidt
derfra. Adspurgt fortæller medarbejderen, at borgeren søger derhen for at hvile/få ro. En borger vandrer lidt rundt, men er i kontakt med en anden
medarbejder for så at vende tilbage til kuglebadet. - Ved observation i sommerhuset, hvor der er rytmik er der 2 medarbejdere og 5 beboere 1
medarbejder spiller / synger, og forsøger samtidig at have øjenkontakt med de nærmeste beboere. 1 medarbejder synger og går samtidig rundt til
de enkelte beboere, hvor medarbejderen rører ved beboeren og forsøger at få øjenkontakt, samtidig med at pgl. synger. Alle beboere inddrages i
sangene og medarbejderen mestrer at få kontakt til den enkelte beboer/ ser den enkelte. Medarbejderen er opmærksom på en beboer, der falder i
søvn og på om beboeren af musikken er blevet så meget vækket, at denne er ”med” et kort øjeblik. Her synges den sang beboeren angiveligt godt
kan lide / kender. Medarbejderen har tæt samspil med særligt 1 beboer – hvor det er særligt tydeligt, at beboeren nyder samspillet / musikken.
Samtidig med sang / musik er medarbejderen opmærksom på en beboer, der ligger på maven på en sækkestol. Om beboeren er ”med” i forhold til
musikken og om pgl. vil op at sidde. Medarbejderne fortæller, at de selv laver instrumenter til beboerne, således at de kan være med i musikken.
Har lavet en særlig tromme til en beboer i forhold til hvordan pgl. magter at tromme. Andre er der lavet et elastik pandebånd med en klokke som
ringer når pgl .bruger hovedet. Det ses, at medarbejderen putter et musikinstrument i en beboers hånd, med mange klokker på, selvom beboeren
har minimal bevægelse i hånden. Medarbejderne fortæller om en beboer med spasicitet der ikke har kunnet bevæge sin hånd. Nu kan pgl. give
små ryk med hånden som instrumentet er i. Beboeren der udvælger sangene får stor ros og anerkendelse fra medarbejderne. Medarbejderne
udtaler, at det er vigtigt for denne beboer at blive hørt og set – hvilket pgl. bliver af medarbejderne. Beboeren er ikke aktiv her ud over.
Medarbejderne tilkendegiver, at dette afhænger af pgl.s. dagsform. Beboerne ser ud til at trives / har glæde af rytmikken – og ”vågner op” når der
er 1-1 kontakt / sang. Beboerne virker trygge og nyder samspillet.

Side 31 af 37



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.

Socialtilsyn Midt vurderer, at de fysiske rammer imødekommer borgernes behov og understøtter deres udvikling og trivsel. Borgerne har mulighed
for at være i deres egne lejligheder eller søge fællesskabet i stue og køkken. Der er også mulighed for at være en del af fællesskabet "på afstand",
da der er indrettet afskærmede pladser, til de der har brug for det. Der er også mulighed for at være udendørs og bruge gangstien, gyngen eller
sommerhuset. Disse faciliteter kan benyttes for at skabe ro for den enkelte eller for de øvrige borgere.

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
Socialtilsyn Midt vurderer, at de fysiske rammer imødekommer borgernes behov og understøtter deres udvikling og trivsel. Borgerne har mulighed
for at være i deres egne lejligheder eller søge fællesskabet i stue og køkken. Der er også mulighed for at være en del af fællesskabet "på afstand",
da der er indrettet afskærmede pladser til de der har brug for det. Der er også mulighed for at være udendørs og bruge gangstien, gyngen eller
sommerhuset. Disse faciliteter kan benyttes for at skabe ro for den enkelte eller for de øvrige borgere

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Det bedømmes at indikatoren i meget høj grad er opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på at 1)At husene er indrettet efter borgernes behov, eks
1 med boldbad, et andet med snoozelhjørne 2) Der er set et antal lejligheder ved hver tilsyn i 2014, 2015 og 2016 og alle er tydeligt indrettet efter
den enkelte borgers behov; nogle har skille væg mellem stue og soveværelse , andre har ikke, en har blødt gulv i en del af lejligheden, møbler og
pynt er meget forskelligt. Gange og fælles køkken/stue er indrettet så der er god plads til kørestole 3) aktivitetstilbuddet er indrettet med stort rum
til ankomst og flere mindre run til forskellige aktiviteter og et hjørne til mere ro for de borgere, der har behov for det og snoozelrum 4) Tilbuddet
har desuden fået bygget et såkaldt sommerhus på en del af grunden. Har er det muligt for borgere at tage på overnatningsture i sommerperioden,
eller blot gå over i haven/på terrassen . Indretning og plads på terrassen er egnet til kørestolsbrugere. Leder oplyser dog at der kommer havelåge
for enden og indgangen, da stien skråner og der kan være borgere der derfor ikke når at få stoppet kørestolen inden de kommer til den lille vej .
Der kommer også 2 bump på vejen. Vejen går kun ned til husene, men der kommer flere biler og derfor skal der sikres

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Det bedømmes at indikatoren i meget høj grad er opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på at 1) Lejligheder og fællesarealer har plads til
kørestole.Badeværelserne har plads til en badebåre og der er loftlifte 2) De fysiske rammer er opdelt i flere mindre huse og der er mulighed for
afskærmning fra gangen ind til huset. 3) Der er flere steder små "hjørner" hvor borgerne kan sidde afskærmet 4) De enkelte huses fællesarealer er
indrettet efter borgernes behov; eks 1 hus med boldbad og 1 med snoozelhjørne. 5) Tilbuddet består af 4 boafsnit med hver 8 lejligheder.
Tilbuddet har intern Aktivitetscenter med plads til 32 brugere, hvoraf de 28 pladser er til borgere fra bodelen.

Side 32 af 37



Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.c
Det bedømmes at indikatoren i meget høj grad er opfyldt I bedømmelsen er der lagt vægt på at 1)Der er set et antal lejligheder ved hvert tilsyn i
2014, 2015 og 2016 og alle er tydeligt indrettet efter den enkelte borgers behov; nogle har skille væg mellem stue og soveværelse , andre har ikke,
en har blødt gulv i en del af lejligheden, møbler og pynt er meget forskelligt. Gange og fælles køkken/stue er indrettet så der er god plads til
kørestole. Der er farver, blomster og pynt i gangene og i lejlighederne 2)Ved indretningen tages afsæt i hvad medarbejdere og pårørende vurderer
og tolker bedst imødekommer borgernes ønsker eks familiefotos, plakater, interesse for noget bestemt mm. Borgerne har på grund af deres
væsentligt nedsatte mentale funktionsevne meget svært ved at komme med tilkendegivelser af, hvordan de ønsker lejlighederne indrettet.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Konklusion

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

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2021 og tilbuddets årsrapport for 2019 på Tilbudsportalen. Tilbuddet indberetter ikke
afdelingsbudgetter, hvorfor vurderingen foretages for tilbuddet som en helhed.

 

Begrundelser

Økonomisk bæredygtighed

Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:

Alle væsentlige budgetafvigelser i forhold til årsrapporten er afklarede.
Budgettet for 2021 viser et underskud på ca. 60.000 kr. ud fra en forventet belægning på 100%.
Tilbuddets økonomiske bæredygtighed og likviditet understøttes af den kommunale økonomi.

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

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

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

 

Økonomisk gennemsigtighed

Den økonomiske gennemsigtighed understøttes af 4 væsentlige forhold:

Socialtilsynet har ikke haft væsentlige bemærkninger til den indberettede årsrapport.
Budgettet hænger sammen med tilbuddets øvrige indberetninger på Tilbudsportalen.
Økonomien afspejler de faktiske forhold ved socialtilsynets tilsynsbesøg.
Gennemsigtigheden i økonomien kunne forbedres markant, hvis tilbuddet indberettede afdelingsbudgetter.

 

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddets budget for 2021 viser:

En omsætningsstigning på 4,5%. Dette modsvares af en omkostningsstigning på 4,5%
En omsætning på ca. 40,8 mio. kr.
Der er ikke fremført over- eller underskud fra tidligere år.
At ca. 67,6% af omkostningerne forventes anvendt på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter.

Tilbuddets regnskabsnøgletal for 2019 viser:

En omsætning på ca. 20% mere end forventet i budget 2019.
At personaleomkostningerne blev ca. 30,6% højere end forventet i budgettet.
At der er brugt ca. 120% mere end budgetteret på kompetenceudvikling.

Et faktisk underskud på ca. 3,3 mio. kr., svarende til ca. 7,4% af omsætningen.
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Økonomi 1
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 1$eg-print-section-heading-end$

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Kommunale tilbud skal ikke indsende regnskab til tilsynet, hvorfor vurderingen er baseret på de indberettede nøgletal fra årsrapporten. Socialtilsyn
Midt har gennemgået tilbuddets indberettede nøgletal for 2019 og har ingen bemærkninger til disse udover de i konklusionen anførte.

Socialtilsynet har desuden godkendt tilbuddets budget for 2021, da det vurderes at understøtte den økonomiske bæredygtighed.

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

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

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

I budget 2021 anvendes 67,6% af tilbuddets samlede omkostninger til borgerrelateret personale og – aktiviteter. I 2020 var tallet 67,9%.  

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

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

Ved vurderingen har tilsynet lagt vægt på 4 forhold:

Tilbuddets budget og årsrapport på Tilbudsportalen er aflagt i overensstemmelse med lov om socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser.
Tilbuddets økonomiindberetninger har ikke givet anledning til bemærkninger udover de i konklusionen anførte.
Der er en acceptabel sammenhæng imellem tilbuddets indberetninger i budgetter og årsrapporter og til tilbuddets godkendelse efter lov om
socialtilsyn.

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

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Kompetence og anciennitetsoversigt
Dokumentation
Borgeroversigt
Hjemmeside
Handleplan
Tidligere tilsynsrapport
CV på ledelse/medarbejdere
Magtindberetninger
Opgørelse af sygefravær
Medarbejderoversigt
Øvrige dokumentkilder
Pædagogiske planer
Godkendelsesbrev

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

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Pårørende
Medarbejdere
Anbringende Kommune
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Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse
Borgere
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