Tilbud: Ok-centret Enghaven socialpsykiatrisk bosted

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd
Tilsynstype: Regodkendelse

Område: Sociale tilbud

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.
En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *
Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en5- trins skala jf. § 6 i Lov om
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.
Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§12-18
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.
Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

1. Stamoplysninger
*Tilbuddets navn:

Ok-centret Enghaven socialpsykiatrisk bosted

*Adresse:

Søvangen 1
8700 Horsens
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*Kontaktoplysninger:

Tlf.: 75659211
E-mail: lol@ok-fonden.dk
Hjemmeside: http://www.ok-enghaven.dk

*Tilbudstyper:

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)
18 til 65 år (angst, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse)

*Målgrupper:

18 til 65 år (opmærksomhedsforstyrrelse, udadreagerende adfærd)
18 til 65 år (opmærksomhedsforstyrrelse)
18 til 65 år (personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd)
18 til 65 år (personlighedsforstyrrelse, udadreagerende adfærd)
18 til 65 år (personlighedsforstyrrelse)
18 til 65 år (dømt til strafferetslig foranstaltning)
18 til 65 år (personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse)
18 til 65 år (angst, depression, indadreagerende adfærd)
18 til 65 år (misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af ikke-ordineret
afhængighedsskabende lægemiddel)
18 til 65 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse)
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18 til 65 år (erhvervet hjerneskade, angst, personlighedsforstyrrelse)
18 til 65 år (angst, depression)
18 til 65 år (angst, alkoholmisbrug)
18 til 65 år (misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel)
18 til 65 år (misbrug af opioider)
18 til 65 år (spiseforstyrrelse)
18 til 65 år (angst)
18 til 65 år (forandret virkelighedsopfattelse)
18 til 65 år (misbrug af cannabis)
18 til 65 år (misbrug af centralstimulerende rusmidler)
18 til 65 år (misbrug af andre rusmidler)
18 til 65 år (depression)
18 til 65 år (autismespektrum, personlighedsforstyrrelse)
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18 til 65 år (opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum)
18 til 65 år (autismespektrum)
18 til 65 år (autismespektrum, forandret virkelighedsopfattelse)
Pladser i alt:

94

Tilsynsrapporten er
udarbejdet af:

Ida Madeleine le Fevre (Socialtilsyn Syd)

Dato for tilsynsrapport:

18-05-2015

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Samlet vurdering:

Socialtilsyn Syd har foretaget anmeldt tilsyn på OK-Centeret Enghaven og er kommet frem til følgende vurdering på
baggrund af, analyse af indsendt dokumentation, interview med ledere, medarbejdere, borgere samt observationer,
under vores tilsynsbesøg.
Socialtilsyn Syds overordnede vurdering af OK-Centeret Enghaven er, at der er tale om et velfungerende tilbud til
målgruppen.
Socialtilsyn Syd vurderer at der er en tilfredsstillende hverdag for borgerne, som er tilpasset deres behov. Ligeledes
deltager borgerne i beskæftigelse, uddannelse, praktikker m.v. og der samarbejdes med jobcentret, arbejdsgivere,
aktivitetssted samt andre relevante samarbejdspartnere.
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Socialtilsyn Syd vurderer at de fysiske rammer er tilpasset borgernes behov og rammerne giver god mulighed for både
fællesskab og privatliv.
Yderligere vurderer Socialtilsyn Syd, at OK-Centeret Enghaven løbende arbejder med styrkelse af borgernes sociale
kompetencer, herunder øger borgernes indsigt i de demokratiske processer. Socialtilsynet vurderer at det er
demokratiske processor i forhold arrangmenter, ture, madplaner mv.
Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at der anvendes en relevant pædagogisk tilgang, som er tilpasset efter målgruppen
og den enkelte borgeres behov.
Socialtilsyn Syd vurderer at OK-Centeret Enghaven arbejder med de visiterede kommuners opstillede mål, og der
arbejdes konstruktivt og målrettet med den enkelte borger.
Socialtilsyn Syd vurderer at der er en god og ordentlig omgangstone. Tilsynet vurderer at tilbuddet støtter borgerne i at
opretholde kontakten til pårørende og netværk.
Socialtilsynet vurderer at ikke alle borgere oplever at have fuld selvbestemmelse over eget liv. Der er særligt lagt vægt
på borgere og medarbejder oplevelse. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet ikke i tilstrækkeligt grad sikre at borgerne har
selvbestemmelse i eget liv, i forhold til konkrete elementer af den pædagogiske indsats. Herunder adgang til borgernes
lejlighed samt aflæggelse af urinprøver.
*Afgørelse:

Godkendt

Opmærksomhedspunkter:
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3. Oplysninger om datakilder
Dokumenter:

Referat fra partshøringsmøde
Journalnotat vedr. urinprøve
Budget 2014
Tjekskema gennemgang Enghaven
Handleplan for i vaerksaettelse af At bringe Ok-Centret Enghavens juridiske grundlag og faktiske forhold overens.
Vedtaegter for OK Fonden
Tilsynsrapport Enghaven 17 juli 2012 endelig udgave
Tilsynsrapport OK Centerets afdeling Hansted Kloster 26 september 2013 endelig udgave
Udvalget for Sundhed og Socialservice 4. december 2013 - vedtagelse af budget og takst 2014
Budget 2014 Enghaven
Stiftelsesdokument Ok Centret
Budget 2014 Enghaven - Ravnebjerg
Kontrakt
VS Husleje Hanstedkloster del 1
VS Husleje Hanstedkloster del 1
Beboer information
Voldsforebyggende handleplan
Enghaven paa en side budget 2015
Budgetskema Skabelon.xlsx 27.01.2015 Enghaven
OK-Centret Enghaven - tilladelse til opsaetning af alarm
Enghaven tilsyn 11.02.15 Personlig alarm
Medarbejdere
Enghaven - personaleoversigt
Enghaven - personaleoversigt
Enghaven - personaleoversigt
Enghaven program til 11. februar.
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SV Enghaven, program til den 9. februar.
Enghaven, program til den 9. februar.
Ansoegningsskema OK-Centret Enghaven
Skabelon 2.9.2 Oversigt over fraflyttede beboere
Ravnebjerg - beboereoplysninger januar 2015
Tankegangen - beboeroplysninger januar 2015
Trinbraettet - beboeroplysninger januar 2015
Vendepunkt - beboeroplysninger janaur 2015
Hansted Kloster - beboeroplysninger januar 2015
Tilsyn fra andre myndigheder - Arbejdstilsynet
Brandsyn 2014
Rapport fra foedevarestyrelsen 2014.
Uddannelsesplan 2014-15
Uddannelsesprogram 2013-14
Bilag til punkt 2.7. Oversigt over medarbejder kompetancer.
Deltagerlister vedr. efteruddannelser - bilag til pkt. 2.7
Kursus kalender 2015
Syge og trivselspolitik
Voldspolitik for OK Centret Enghaven
Langtidsfriske pr. november 2014.
Personaletilbud til ansatte paa Enghaven juni 2014
kvartalsvisindberetningvold 2 og 3. kvartal 2014
kvartalsvisindberetningvold 4. kvartal 2014
kvartalsvisindberetningvold 2013-2014 3.12.13-17.03.14 1. kvartal 2014
Bilag til 2.5.1. Opgoerelse over fratraadte og nyansatte medarbejder i 2014
Bilag til punkt 2.5.2. opgoerelse over vikar
Handlingsplan for psysisk arbjejdsmiljoe 2014
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2014 trivsels undersoegelse
Uddannelsesbeviser og kursusbeviser
CV Lone Lundsgaard
Straffeattest 2015
Brugertilfredshedundersoegelsen 2011
folder resultatkrav
Maaling behandlingseffekt Misbrug 2012-13 Enghaven
Resultatdokumentation 2015
behandlingseffekt 2012
Bilag til 2.1. godkendelse fra Horsens Kommune og Vedtaegter
Observation

Tilsynet har besigtiget tilbuddets fem afdelinger.

Interview

Der er sket interview af medarbejdere og borgere fra tilbuddets fem afdelinger.
Der er sket gruppeinterview af ledelse.
Repræsentant for bestyrelse har deltaget i partshøringsmøde.
Der har været afholdt gruppeinterview hvor pårørende fra forskellige afdelinger var repræsenteret.

Interviewkilder

Beboere
Bestyrelse
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende

4. Oplysninger om tilsynsbesøg
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Dato

29-01-2015

Oversigt over tilsynsbesøg

11-02-15: Tankegangen
09-02-15: Hansted Kloster og Ravnebjerg
29-01-15: Trinbrættet og Vendepunktet

Tilsynskonsulenter

Ida Madeleine le Fevre
Katrine Jensen

Afdelinger

Hansted Kloster
Trinbrættet
Vendepunktet
Ravnebjerg
Tankegangen

Besøgstype

Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer,
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)
Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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- 5.1 Kvalitetsmodellen
I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.
Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.

Tema
*Uddannelse og
beskæftigelse

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder
aktivt i forhold til at inkludere borgeren i samfundslivet
blandt andet igennem motivation og støtte i forhold til
uddannelses og beskæftigelsestilbud og aktivitets- og
samværstilbud.
Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddets interne
aktivitetstilbud i meget høj grad afspejler målgruppen
funktionsniveau og som understøtter borgernes
udvikling.
Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet
arbejder aktivt i at støtte og motivere borgerne i forhold
til internt aktivitets- og samværstilbud.
Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i
mindre grad arbejder aktivt i forhold til at inkludere
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borgeren i samfundslivet i form af uddannelses og
beskæftigelsestilbud.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i samarbejde
med borgeren opstiller konkrete og klare mål for
uddannelse og beskæftigelse, det er ligeledes
socialtilsynets vurdering, at disse mål i høj grad opstilles
med udgangspunkt i borgernes handleplan.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad
har mulighed for at tilbyde borgerne forskelligartet intern
beskæftigelse, det er ligeledes socialtilsynets vurdering,
at borgerne har indflydelse på valg af disse i forhold til
egne ønsker og interesser.
Tilsynet vurderer at borgerne er tilfredse med de
aktiviteter og beskæftigelsestilbud der tilbydes i
tilbuddet.

Tilsynet vurderer at antallet af borgere samt omfanget af
beskæftigelse er i mindre grad. Tilsynet vurderer at dette
til dels kan tillægges borgernes funktionsniveau.
Tilsynet vurderer at antallet af borgere i ekstern
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beskæftigelse er i mindre grad. Tilsynet vurderer at dette
til dels kan tillægges borgernes funktionsniveau.
Socialttilsynet bemærker dog samtidigt at tilbuddet i
højere grad kan opstille konkrete mål på alle borgeres
beskæftigelse eller aktiviteter.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Kriterium 01: Tilbuddet støtter Socialtilsynet vurderer samlet set at tilbuddet i nogen grad understøtter borgernes uddannelse og beskæftigelse.
borgerne i at udnytte deres fulde
potentiale i forhold til
Tilsynet har lagt vægt på udleveret materialet hvor borgernes beskæftigelse fremgår. Der er lagt vægt på at der i
uddannelse og beskæftigelse
nogen grad opstilles konkrete mål for den enkelte borger. Tilbuddet opstiller mål for beskæftigelse i samarbejde
med borgere og handlekommuner.
Der er lagt vægt på at ledelse og medarbejdere er enig omkring hyppigheden af metode for opstilling af mål,
hyppighed af evaluering, samt brug af evalueringsmetode.
Der er desuden lagt vægt på at borgerne i interview oplyser at de i høj grad oplever at der opstilles mål for
beskæftigelse, samt at borgerne i høj grad oplever at være medinddraget i målopstilling, samt at der er fokus på
uddannelse og beskæftigelse.
Det vurderes at tilbuddets interne aktivitetsgrundlag er medvirkende til at borgerne er i beskæftigelse.
Socialtilsynet lægger dog samtidigt vægt på at tilbuddet kun i meget lav grad har ekstern beskæftigelse, samt at der
en andel af tilbuddets borgere der ikke er i beskæftigelse.
Der lægges desuden vægt på at en del af borgerne i beskæftigelse er beskæftiget i mindre grad, samt at der er en
andel af tilbuddets borgere der ikke er i beskæftigelse.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 01.a: Tilbuddet
5 (i meget
opstiller i samarbejde med
høj grad
borgerne konkrete mål for
opfyldt)
borgernes skolegang, uddannelse
eller beskæftigelse, og der følges
op herpå

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Tilsynet bedømmer at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.
Der er lagt vægt på oplysninger fremkommet under interview på tilsyn samt fremsendt materiale
Interview - Ledelsen
Tilbuddet arbejder i høj grad med opstilling af mål, samt effektmåling på opstillede mål.
Tilbuddet samarbejder med borgerne omkring uddannelse og beskæftigelse, i det omfang, det er
beskrevet i borgerens handleplan. Tilbuddet har både borgere i ekstern uddannelse og beskæftigelse
og intern beskæftigelse.

Herudover oplyser leder, at tilbuddet er opmærksomt på borgernes kompetencer, og samarbejder
med borgernes handlekommuner omkring mål for uddannelse eller beskæftigelse.
Det gælder tilbuddet fem afdelinger, undtagelsesvis en afdeling. Der arbejdes ikke med opstilling af
mål for alle borgere.

Den interne beskæftigelse består i projektet "Arbejdsliv", hvor der er mulighed for borgerne at få
indflydelse på hvilke aktiviteter der arbejdes med.
Leder oplyser, at i de til fælde, hvor borgeren har vanskeligheder i forhold til beskæftigelse ved f.eks.
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alder, så findes der andre muligheder for borgeren.
Leder oplyser, at der er meget fokus på de unges uddannelse og beskæftigelse, og der er samarbejde
med Jobcenteret omkring de unge.

Interview - Medarbejdere
Borgerne er altid i en beskæftigelse eller aktivitet i henhold til den bestilling som er givet på
borgeren fra kommunen, og der er lagt en plan for borgernes beskæftigelse, samt der opstilles mål i
borgernes handleplaner.

Interview ʹBorgere
Borgerne på alle afdelinger oplyser at der afholdes opfølgningsmøde en gang ugentligt med deres
kontaktperson. Her drøftes der mål.
De fleste borgere oplever at der er opstillet mål for beskæftigelse. De oplever at målene er defineret
i handleplan og det er kommunen der sammen med tilbud og borger opstiller mål.
Borgerne oplever at det er forskelige mål der opstilles. Der arbejdes hen i mod konkret uddannelse
og beskæftigelse men da udgangspunktet er borgerens funktionsevne kan mål også være intern
beskæftigelse.
Borgerne oplever at der er mulighed for medindflydelse på valg af beskæftigelse.

Fremsendt materiale:
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Pædagogiske planer på borgere.
Her fremgår det at der ikke er opstillet mål / delmål for uddannelse og beskæftigelse på alle borgere.
Indikator 01.b: Borgerne er i
3 (i middel
Tilsynet bedømmer at tilbuddet i middel grad opfylder indikatoren.
undervisningstilbud, uddannelse, grad opfyldt)
beskæftigelse, beskyttet
Der er lagt vægt på oplysninger fremkommet under interview på tilsyn samt fremsendt materiale
beskæftigelse, eller dagtilbud i
form af aktivitets- og
Der er lagt vægt at en stor andel af tilbuddets borgere ikke er i beskæftigelse.
samværstilbud
Interview ʹLedelsen
I forhold til de unge borgere på tilbuddet er der stor fokus på uddannelse og beskæftigelse. Flere
borgere er knyttet eksternt til ASV i Horsens, hvor der er en speciellinje, hvor nogle af tilbuddets
unge er tilknyttet. Leder udtaler, at der er meget fokus på målgruppen, deres aktivitet og
uddannelse, således at de klarer sig bedre.
Nogle borgere er tilknyttet tilbuddets projekt "Arbejdsliv", mens andre borgere er tilknyttet
"Spisestedet" eller anden ekstern beskæftigelse.
Nogle borgere som ikke er tilknyttet "Arbejdsliv", bliver beskæftiget anderledes internt i tilbuddet.

Interview - Medarbejderne
Der er planer for beskæftigelse og aktivitet, og hvis borgerne selv ønsker at arbejde med deres
kompetencer, så arbejdes der på dette i samarbejde med borgeren.
Interview - Borgerne
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Borgerne udtaler, at de er i beskæftigelse i projektet "arbejdsliv". En borger fortæller at dennes
fritidsaktivitet er ridning.
Der er stor forskel på hvad borgerne er beskæftiget med.
Borgerne oplyser at det er de fleste borgere der er i en eller anden form for beskæftigelse.
Borger fortæller om muligheden for at vælge hvilken slags beskæftigelse, som borgeren kunne tænke
sig, og det opleves at der er mulighed for medindflydelse i projektet "Ude liv". Borger fortæller også,
at der arbejdes hen imod en anden beskæftigelse i ekstern regi i samarbejde med medarbejderne,
samt borger fortæller at hun bliver lyttet til i forhold til ønsker omkring beskæftigelse

Observation:
Tilsynet observerer mange forskellige aktiviteter som indgår i intern beskæftigelse.
Træningsfaciliteter, kreativt værksted, wellness faciliteter, køkken, Udendørsaktiviteter,
genbrugsbutik. Udeaktiviteter. Musikværksted. kørselsaktiviteter.
Fremsendt materiale:
Beboernes beskæftigelse og uddannelse pr.12.2.2015.
Her fremgår det at der på tilbuddets fem afdelinger er 85 borgere.
Ud af 85 borgere er 25 borgere ikke er i beskæftigelse.
Ud af 60 borgere er 16 i ekstern beskæftigelse og 44 borgere er i intern beskæftigelse.
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Ud af 60 borgere er 6 borgere i beskæftigelse mere end 15 timer pr. uge.
Ud af 60 borgere er 12 borgere i beskæftigelse 10-15 timer pr. uge.
Ud af 60 borgere er 30 borgere i beskæftigelse mellem 5-10 timer pr. uge.
Ud af 60 borgere er 12 borgere i beskæftigelse mindre end 5 timer pr. uge.
Tema
*Selvstændighed
og relationer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet i høj grad
arbejder med at understøtter borgerne i sociale
relationer og understøtter dem i at oparbejde
kompetencer til et selvstændigt liv.
Det er tilsynet vurdering at tilbuddet i meget høj grad
tager afsat i borgernes behov og ønsker.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet medvirker til at sikre
borgerne deltager i sociale aktiviteter og fællesskaber,
tilpasset målgruppen og udfra borgernes ønsker.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet at arbejder i meget
høj grad på at danne, vedligeholde og skabe
selvstændighed i både sociale relationer, familienetværk
og andet netværk.
Tema: Selvstændighed og relationer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 02: Tilbuddet styrker

Socialtilsynet vurdere at tilbuddet set i forhold til målgruppens funktionsnedsættelse i meget høj grad understøtter
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borgernes sociale kompetencer
og selvstændighed

og motivere borgernes sociale kompetencer.
Socialtilsynet har lagt vægt på oplysninger fra ledelsen, medarbejdere, samt udleveret materiale. Det opleves at
tilbuddet i meget høj grad arbejder med konkrete mål. Tilbuddet kan ligeledes dokumentere systematisk
opfølgning. Socialtilsynet har lagt vægt på at tilbuddet kan dokumentere evaluering på baggrund af konkrete
arbejdsmål, samt at evalueringen er tilgængelig for tilbuddets borgere. Tilsynet vurderer at tilbuddets evaluering i
bosted er med til at sikre ensartethed og hyppige evalueringer. Tilsynet vurderer at det er meget høj grad
medvirkende til at styrke borgernes kompetencer.
Socialtilsynet har desuden lagt vægt på oplysninger fra borgere og pårørende der under interview fortæller i meget
positive beskrivelser om den måde tilbuddet arbejder på at styrke sociale relationer og udvikle kompetencer

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 02.a: Tilbuddet
5 (i meget
opstiller i samarbejde med
høj grad
borgerne konkrete, individuelle opfyldt)
mål for borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed,
og der følges op herpå

Tema: Selvstændighed og relationer

Tilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad lever op til indikatoren.
Tilsynet vurderer at der opstilles konkrete individuelle mål på borgerene og målene omhandler
sociale kompetencer og selvstændighed. Tilsynet vurderer at der i meget høj grad sker evaluering af
opstillede mål.
Det vurderes på baggrund af dataindsamling.
Ledelse, medarbejder, pårørende og borgere oplyser samstemmende at der bliver udarbejdet
konkrete, individuelle mål. Målene omhandler både sociale kompetencer samt mål at give borgere
mere selvstændighed.
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Ledelse, medarbejder, pårørende og borgere oplyser samstemmende at tilbuddet benytter
effektmåling, hvori der opstilles indikatorer omkring borgerens mål. Dette evalueres hver uge.
Det fremgår af de fremsendte bestillinger og handleplaner at tilbuddet har opstillet mål for
borgernes selvstændighed og kompetencer.

Ledelsen oplyser at tilbuddets opstiller mål for sociale kompetencer med udgangspunkt i bestilling
fra anbringende kommune. Tilsynet vurderer at det er medvirkende til at styrke borgerne sociale
kompetencer at der sker samspil mellem mål fra anbringende kommune og de mål tilbuddet konkret
opstiller.

De opstillede mål fremgår i de fremsendte pædagogiske planer.

Interview - Ledelse:
Leder udtaler at eksempelvis at borgere der skal i egen bolig som regel har til mål som at der skal
arbejdes der med udvikle borgerens kompetencer inden for hustræning, og selvstændighed i eget liv.

På Tankegangen er der en medarbejder der har ansvaret for de pædagogiske planer.
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Interview - Medarbejdere
Med arbejderne fortæller, at der i de pædagogiske planer på borgerne, indgår mål og kompetencer
for borgeren. Der afholdes ugentlige møder og samtaler omkring disse mål og kompetencer, og disse
oplysninger bliver ført ind i Bosted systemet.
På tankegangen oplever flere medarbejdere at der kan være udfordringer i forhold til de
pædagogiske planer. Det gælder både den tekniske del, samt at medarbejderne oplever der ikke er
ressourcer til dette. Der er dog ansat en koordinator der sikre det skriftlige arbejde i alle borgerens
planer.
Interview - Borgere
Borgerne oplever i høj grad at tilbuddet støtter borgerne i at styrke deres sociale kompetencer og
selvstændighed.
Borger fortæller, at tilbuddet har hjulpet med at blive mere social og mere deltagende i fællesskabet
på tilbuddet, men det er også acceptabelt at ville være alene i sin lejlighed.
Hansted Kloster:
En borger oplyser at vedkommen ikke har adgang til egne penge og at der ikke arbejdes med
selvstædighed.
Borgerne oplever i høj grad at medarbejderne støtter op omkring samvær.
Pårørende:
De pårørende oplever i høj grad at tilbuddet arbejder med sociale kompetencer og selvstændighed.
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Fremsendt materiale:
Pædagogiske planer samt handleplaner, på udvalgte borgere.
Indikator 02.b: Borgerne indgår i 5 (i meget
sociale relationer, fællesskaber høj grad
og netværk i det omgivende
opfyldt)
samfund

Interview-leder:
Ledelsen har meget fokus på at borgerne indgår i det omgivende samfund.
Der arbejdes i høj grad på at inddrage aktiviteter i huset. Eksempelvis kunstudstillinger, foredrag.mv.
Udover dette arbejdes der på at motivere og støtte borgerne i at deltage i aktiviteter ud af huset og
danne relationer i det omgivende samfund. Ledelsen tager afsat i borgernes funktionsevne og støtter
og motivere i så høj en grad der er mulighed for det.
Der er mange forskellige aktiviteter.
Interview - Medarbejder:
Medarbejder udtaler, at det er ønskværdigt at borgerne bliver en del af det omgivende samfund, og
tilbuddet er opmærksomme på at borgerne bliver inkluderet, og der arbejdes med dette. Det
opleves dog nogle gange lettere at være i huset, da alle faciliteter er tilgængelige i tilbuddet.
Der arrangeres ture for borgerne, hvor der er fokus på kulturelle arrangementer, generelt træning i
at være i samfundet.
Interview - Borgere
Borgerne fortæller at der er mulighed for træning i Fitnesscenter i Horsens, men borger fortæller at
støtten fra tilbuddet til at finde nye netværk i Horsens ikke har været så god.
Materiale:
Af tilbuddet hjemmeside fremgår det ligeledes at der er mulighed for aktiviteter ud af huset, både
som del af det omgivende samfund og som træningsaktivitet til at skabe relationer og øvelse i at
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være i det omgivende samfund.
Det fremgår ligeledes at referat fra beboermøder.
Indikator 02.c: Borgerne har med 5 (i meget
udgangspunkt i deres ønsker og høj grad
behov herfor kontakt til og
opfyldt)
samvær med deres familie og
netværk i dagligdagen

Interview - Ledelsen
Tilbuddet er meget opmærksomt på kontakten og samarbejdet med de pårørende. Hvis nogle
borgere ikke har kontakt til deres pårørende, støttes borgeren i dette.
Der afholdes pårørende aftener og sammenkomster, samt tilbuddet har udarbejdet bestemte
pårørende retningslinjer, men der er ikke oprettet et pårørende råd.
Interview-medarbejdere:
Medarbejderne på alle afdelingerne oplever at borgerne i høj grad støttes i kontakt med familie og
netværk i det omfang de har behov.
Der arbejderes individuelt og der tages udgangspunkt at alle borgerne har forskellige behov for at
kunne skabe og fastholde relationer.
Der arbejdes med dette på ugentlige samtaler med borgerne.
Interview - Borger
Borgerne oplever i høj grad at blive støtte. Der er mange forskellige måder hvorpå det forgår. En
borger nævner telefonisk opfølgning når borgeren opholder sig hos familie. En borger bliver
transporteret hjem til familien. En borger har haft behov for transporttræning for at kunne færdes
selvstændigt. En borger oplever at have fraskrevet sig kontakt til familien og støtte i dette.
Der er ligeledes mulighed for samvær med egne børn på tilbuddet og det oplever borgerne som
positivt.
Borgerne oplever at tilbuddet støtter i kontakten med netværk, også selvom det ikke er altid er
netværk der er godt for borgerne. Borgerne oplever at få hjælp til at være i svære relationer.
Pårørende:
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De pårørende oplever i høj grad at tilbuddet støtter borgerne i forhold til kontakten til pårørende. De
pårørende oplever at det er med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov.
Der er ligeledes mulighed for at den pårørende kan støttes i indflytningsprocessen og når
eksempelvis borgeren er på besøg.
De pårørende oplever at tilbuddet arbejder med at forsøge at skabe netværk, men det er borgernes
behov der er udgangspunkt.
Tema
*Målgruppe,
metoder og
resultater

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,6

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet arbejder med faglige Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet arbejder med tiltag i
tilgange og metoder i overensstemmelse med
forhold til hvordan man sikre at borgernes rettigheder
målgruppen. Det er endvidere Socialtilsyn Syds
respekteres.
vurdering, at der i høj grad er fokus på at dokumentere
resultater og effekter i tilbuddet.

Socialtilsynet bemærker dog at tilbuddet i mindre grad
understøtter borgernes selvstændighed og
medinddragelse.
Det bemærkes at borgerne i stor udstrækning ikke
oplever at have retten til at bestemme i eget liv, samt at
det opleves at rettigheder i forhold til egen bolig ikke
respekteres.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet fremadrettet bør
have fokus på viden omkring magtanvendelser, samt
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sikre at medarbejderne er bekendt med hvad samtykke
er.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder
med afsæt i en klar
målgruppebeskrivelse,
systematisk med faglige tilgange
og metoder, der fører til positive
resultater for borgerne

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet arbejder med klar afgrænset målgruppe. Tilbuddet at arbejder med faglige
tilgange og metoder der afspejler målgruppens funktionsnedsættelse og som fører til positive resultater for
borgerne.

Socialtilsynet har lagt vægt på oplysninger fra ledelse, samt fremsendt materiale der afspejler tilbuddet metoder og
faglige tilgange. Tilsynet har desuden lagt til grund at medarbejder og borgere oplyser under interview at de
oplever at tilbuddet arbejder metodiske og at de faglige tilgange understøtter borgernes trivsel og udvikling.
Der er desuden lagt til grund at borgere og pårørende i meget høj grad har fokus på hvad der formål for ophold og
har en klar oplevelse at der arbejdes aktivt på udvikling og resultater.

Det er samtidigt socialtilsynets vurdering at tilbuddet har en del borgere indskrevet udenfor målgruppen. Det
fremgår af fremsendt materiale at en del borgere er indskrevet på § 108, jf. lov om social service.
Der bemærkes samtidigt at der er borgere indskrevet på tilbuddet med autismespektre forstyrrelser Socialtilsynet
vurderer at tilbuddet har enkelte borgere udenfor målgruppen, det vurderes at tilbuddet vil kunne rumme
borgerne, men at tilbuddet i metoder bør sikre de rette faglige tilgange samt at der oprettes målgruppe til dette,
såfremt den målgruppe skal rummes på tilbuddet.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 03.a: Tilbuddet

5 (i meget

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium er primært belyst udfra oplysninger fra tilsyn i 2014. Tilsynet vurderer på tilsynet i 2015 at
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anvender faglige tilgange og
høj grad
metoder, der er relevante i
opfyldt)
forhold til tilbuddets målsætning
og målgruppe

tilbuddet har samme praksis og niveauet som tidligere.
Socialtilsynet vurderer på baggrund af fremsendt materiale, oplysninger fra ledelse, medarbejdere,
borgere samt pårørende at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.
Tilbuddet har en defineret målgruppe og tilbuddet metoder afspejler tilbuddets målgruppe.
Tilsynet vurderer at tilbuddet anvender relevante metoder med det individuelle hensyn til borgerens
nedsatte funktionsniveau.

Enghaven er et socialpsykiatrisk bosted der er godkendt som midlertidigt botilbud til voksne efter
SEL § 107. Tilbuddet er godkendt til en målgruppe i alderen 18-65 år.
Tilbuddet har 5 afdelinger og er i alt godkendt til 90 pladser.

Trinbrættet.
Afdelingsleder oplyser, at der på afdelingen er 18 pladser i alderen 18-31 år. Afdelingsleder oplyser,
at der aktuelt er en borger indskrevet efter SEL § 108, men at der er fokus på, at denne borger skal
videre til et andet tilbud i løbet af foråret.
Målgruppen for Trinbrættet er borgere med skizofreni, ADHD, Border line, OCD og lignende psykiske
lidelser.
Afdelingsleder oplyser, at der aktuelt er mange borgere der har ADHD.
Afdelingsleder oplyser, at der på trinbrættet er fokus på beskæftigelse. Da det er unge borgere, er
der et tæt samarbejde med jobcentret.
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Tankegang.
Afdelingsleder oplyser, at der er 18 pladser på afdelingen, men at der er plads til 19 i alt. Målgruppen
er borgere i alderen 25-65 år. Afdelingsleder oplyser, at der aktuelt både er indskrevet borgere efter
SEL §§ 107 og 108. Borgerne på afdelingen er delt op i to grupper ud fra behov og niveau.
Målgruppen er borgere med alkoholdemens, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, borgere med
fysiske/somatiske symptomer, samt syn- og stemmeforstyrrelser.
Afdelingsleder oplyser, at de aktuelt har to borgere indskrevet der har kræft.
Afdelingsleder oplyser, at det er en bred gruppe af borgere. Der er borgere med ADHD, angst og
misbrug. Borgere med lav IQ som ikke har diagnoser, borgere der har taget skade af alkohol, samt
udviklingshæmmede.
Metode.
Afdelingsleder oplyser, at der er fokus på motion, ugeprogram og arbejdsliv. Der er fokus på, hvad
den enkelte magter og evner. Hvis en borger har mange udfordringer er der1:1 kontakt. Alle borgere
har behov for hjælp til at få styr på hverdagen.
Formålet med de borgere der er indskrevet på SEL § 107 er, at de efterfølgende skal videre til et
mindre indgribende tilbud. Der er derfor også en del botræning. Botræningen tilrettelægges i
borgernes ugeskema.
Afdelingsleder oplyser, at i den gruppe hvor borgerne har færre ressourcer, er der primært fokus på
at få styr på borgernes hverdag.

Hansted Kloster
Afdelingsleder oplyser, at afdelingen har til huse på et gammelt hospital. Afdelingsleder fortæller, at
de fysiske rammer særligt adskiller sig fra tilbuddets øvrige afdelinger.
Der er på Hansted Kloster 22 pladser, aktuelt er der 3 borgere indskrevet efter SEL § 108.
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Aldersmæssigt er borgerne i alderen 20-63 år.
Afdelingslederen beskriver, at målgruppen udgøres af et bredt spektrum. Der er mange borgere med
senskader og mange borgere med misbrugsproblemer.
Det oplyses, at der aktuelt er indskrevet en borger på 200 %.
Metode.
Afdelingsleder fortæller, at der er fokus på at træne de sociale kompetencer i fællesskabet. Der
arbejdes med ugeskema, som tilrettelægges i forhold til den enkelte borger. Afdelingsleder oplyser,
at der i afdelingen er en bred faggruppe.
Afdelingsleder oplyser, at der i afdelingen hentes stor inspiration og arbejdes ud fra den
miljøterapeutiske metode.

Ravnebjerg.
Afdelingsleder oplyser, at der på afdelingen er 13 pladser. Afdelingsleder oplyser at målgruppen er
bred. Der er ikke behov for vågen nattevagt.
Afdelingsleder fortæller, at målgruppen primært er unge borgere, der efterfølgende skal videre.
Afdelingsleder oplyser, at der også er enkelte ældre/voksne borgere, som har været i psykiatrien i
flere år. Hos dem er udviklingskurven ikke længere så stejl, men meget fungerende.
Målgruppen er primært borgere med skizofreni, hjerneskade, ADHD, samt mulig autismesprektrum
lidelse.
Faggruppen udgøres af SOSU-assistenter, pædagoger, socialrådgiver og skolelærer.

Vendepunktet.
Afdelingsleder oplyser, at der aktuelt er 18 borgere, men at de 18 borgere fylder 24 pladser i
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indskrivning.
Aldersgruppe: 18-50 år.
Borgerne er opdelt i to teams. Det ene team er primært unge mænd med ADHD og enkelte med
autismespektrumsforstyrrelser. Afdelinger oplyser, at de har fokus på det sociale og udvikling af det
sociale hos borgerne.
Det andet team udgøres af unge kvinder med personlighedsforstyrrelse, skizofreni, selvskadende
adfærd og spiseforstyrrelser.
Faggruppe: misbrugsvejleder, pædagoger og sygeplejersker.

Metoder
DAT.
Ledelsen oplyser, at DAT anvendes som metodisk redskab. DAT er en metode der er møntet på
personlighedsforstyrrelse. Der er både individuel og gruppebehandling. Formålet med metoden er,
at den øver opmærksomhed, følelser, mindfulness. Metoden anvendes som et redskab, hvor
borgerne udvikler evnen til at følelsesregulere, ligesom borgeren lærer nye strategier som er
hensigtsmæssige.
Ledelsen oplyser, at der er 4 ansatte uddannet i DAT. Det er de ansatte, der kører individuel- og
gruppeterapi. Alle afdelingsledere har deltaget i et kursusforløb.
Der anvendes i den sammenhæng ekstern supervision i forhold til DAT.
Systemiske metode.
Ledelsen oplyser, at der anvendes den systemiske metode. Der er fokus på uddannelse af ledelse og
ansatte i forhold til den systemiske metode. Formålet med metoden, er at anvende en metode, hvor
virkeligheden skabes sammen. Ved det første møde med borgeren, er der et interview, hvor der er
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fokus på at reformulere borgerens fortællinger til positive fortællinger. Ledelsen fortæller, at de
særligt har fokus på, at huske at borgerne ønsker at gøre deres bedste.
Narrative livshistorier.
Ledelsen oplyser, at der anvendes narrative livshistorier i arbejdet med borgerne. Der er derfor fokus
på at dygtiggøre de ansatte i forhold til at anvende tilbuddets metoder. Der er derfor også fokus på,
at de ansatte i tilbuddet har et fælles sprog.
Ledelsen oplyser, at der i tilbuddet er en stemmehøregruppe.
Der er aktuelt 6 med i gruppen. Formålet er, at borgeren oplever, at de ikke er alene om at høre
stemmer og se ting. Der er fokus på at give borgerne redskaber i form mestringsstrategier. I gruppen
er der borgere på tværs af afdelingerne.
Ledelsen oplyser, at generelt er der behandlingsgrupper på tværs af afdelingerne.
Nada
Der er mulighed for at få NADA behandling i tilbuddet.
ART.
Aggression replacement træning. Det er en kognitiv metode. Der er i behandlingen fokus på, hvad
borgerne kan gøre i stedet for at blive vrede. De ansatte vil komme på et kursusforløb, som vil blive
startet op i marts 2015.
Ledelsen oplyser, at de er påbegyndt et Ipad projekt. Projektet er finansieret af Trygfonden. Udvalgte
borgere får en Ipad og et armbånd, armbåndet registrerer forskellige forhold og rytmer hos
borgeren, som videresendes til Ipaden.
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Struktur.
Ledelsen oplyser, at der er behov for struktur i hverdagen, nogle borgere har behov for mere struktur
end andre. Der udarbejdes ugeskema for den enkelte borger. Formålet med ugeskema er at skabe en
hverdag med fast struktur. Af ugeskemaet fremgår den enkelte borgers opgaver.
Beskæftigelse.
Ledelsen oplyser, at der er fokus på beskæftigelse.

Faggrupper
Ledelsen oplyser, at der er en stor spredning i faggruppen på tilbuddet, der er ansat sygeplejersker,
ergoterapeut, pædagoger etc.
Ledelsen oplyser, at det skaber en faglig dynamik, at faggrupperne arbejder på tværs af hinanden.

Personalemøder.
Alle afdelinger holder personalemøde hver 4.uge.

Fremsendt materiale:
Oversigt over borgere.
Det fremgår at der er den del borgere der er indskrevet efter Lov om social service § 108 lov om
social service. Der er ikke visiteret borger efter Lov om social service § 108 siden 2011.
Interview - Ledelsen
Tilbuddets målgruppe er meget bred inden for det psykiatriske felt, og som udgangpunkt er alle
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borgere diagnosticeret, dog er der nogle enkelte undtagelser, hvor borgeren ikke er færdig
diagnosticeret.
Da tilbuddet huser et bredt felt af psykiatriske borgere, kan behovet for faglige tilgange og metoder
være forskellige i forhold til forskellige borgere. Som grund metode benyttes den systemisk metode
og miljøterapi. Der er udarbejdet handleplaner for borgerne i tilbuddet, og de i enkelte tilfælde, hvor
der ikke forelægger en opdateret handleplan er kommunen blevet kontaktet omkring dette.

Interview - Medarbejdere
Tilbuddet benytter den systemiske tankegang og miljøterapi. Alle medarbejdere er grunduddannet i
den systemiske model, og der er mulighed for efteruddannelse på tilbuddet.
Medarbejderne fortæller, at der tænkes i metoder og dette ses f.eks. ved at medarbejderne er
rollemodeller og de er bevidste om hvordan de påvirker miljøet på tilbuddet og borgerne. Der laves
uge-skemaer, hvori der også skabes struktur for borgerne, og borgerne bliver inddraget i
dagligdagens gøremål, såsom madlavning.
Interview - Borgere
Borgerne fortæller, at de er glade for at der er mulighed for sund kost og motion og vejledning i
dette.
Borgerne fortæller, at der afholdes beboermøde hver morgen, hvor lederen også deltager for at
skabe struktur for borgerne, og dette har en god effekt.
Interview - Pårørende
De pårørende fortæller, at de oplever medarbejderne som professionelle, og borgerne støttes og der
skabes struktur for borgerne. Det opleves også, at der er god dialog mellem borgerne, de pårørende
og tilbuddet.
Indikator 03.b: Tilbuddet

5 (i meget

Socialtilsynet vurderer på baggrund af fremsendt materiale, oplysninger fra ledelse, medarbejdere,
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dokumenterer resultater med
høj grad
udgangspunkt i konkrete, klare opfyldt)
mål for borgene til løbende brug
for egen læring og forbedring af
indsatsen

borgere samt pårørende at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.
Ledelsen oplyser, at tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete og klare mål,
ligesom der er fokus på løbende evaluering i forhold til forbedring og tilpasning af indsatsen.
Målene fastsættes i samarbejde med borgerne med udgangspunkt i de mål, der er beskrevet og
fastsat i handleplanen.
Ledelsen oplyser, at der er tilknyttet nøglepersoner til borgerne, det er nøglepersonerne der sikrer,
at der bliver skrevet statusrapporter.
Ledelsen fortæller, at de ansatte ofte vil foretage skrivearbejdet om formiddagen. Det er en opgave
der i tilbuddet prioriteres højt. En afdelingsleder fortæller, at de eksempelvis på afdelingen har en
tavle med oversigt over de forskellige deadlines. Ledelsen oplyser, at de dog kan opleve, at
kommunen er mere tilbageholdende i forhold til udarbejdelse af handleplaner.
Når borgere visiteres, screenes borgeren. Efter tre måneder laves der opfølgning, de tjekker mål en
gang om måneden.
Ledelsen oplyser, at med deres målemetode, kan de se hvor borgerne har flyttet sig. Ledelsen
oplyser, at de med tilbuddets dokumentationsmetode kan lave grafer. Således kan borgeren følge
med i udviklingen. I tilfælde af status quo eller tilbagefald, handles der på det, det kan eksempelvis
være at sætte nye mål.
Ledelsen oplyser, at der er fokus på, at borgerne ikke kommer til at hænge fast i de gamle mål.
Ledelsen oplyser, at sagsbehandlere giver udtryk for, at de er glade for tilbuddets målemetode, og at
tilbuddet kommer med fremadrettet relevante mål for borgeren.
Ledelsen oplyser, at de anvender resultatkrav som målemetode. Metoden er udviklet på baggrund af
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interview med borgere, medarbejdere og pårørende. På baggrund af disse blev der udvalgt og
udarbejdet indikatorer som tilbuddet vurderer og måler borgernes udvikling ud fra.
- mål
- indikator
- ønsket målopnåelse
- mål - benchmarking tal
Det beskrives at indikator er et kvantitativt udtryk for kvalitet eller adfærd. Et eksempel kan
eksempelvis være pejlemærket "selvværd", som omformuleres til "procent af deltagere, som oplever
øget selvværd". Det beskrives, at det samtidigt er vigtigt at fastlægge, hvornår et mål er opfyldt.
Målopnåelse udtrykker hvad tilbuddet arbejder imod. Disse tal benchmarkes med det opnåede og
bruges til at udpege områder, hvor indsatsen kan forbedres.
Resultatkravene fungerer som en bruttoliste, der omfatter hele organisationens arbejde. I forhold til
den enkelte borger anvendes listen som en guide, hvorudfra relevante mål udvælges. Derefter
brydes disse ned i delmål og milepæle for borgeren i handleplanen, og der vil blive dokumenteret på
dem i opfølgningen.

Medarbejder og borgere oplyser at være enige med ledelse i forhold til opstilling af dokumentation
af mål.
Det fremgår ligeledes af udleveret materiale at der sker resultatdokumentation både som læring og
til brug til at forbedre indsatsen.
Indikator 03.c: Tilbuddet kan
5 (i meget
dokumentere positive resultater høj grad

Socialtilsynet vurderer på baggrund af fremsendt materiale, oplysninger fra ledelse, medarbejdere,
borgere samt pårørende at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.
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i forhold til opfyldelsen af de
mål, de visiterende kommuner
har opstillet for borgernes
ophold

opfyldt)
Interview - Ledelsen
Ledelsen fortæller, at de positive resultater er meget individuelt vurderet i forhold til hvilken
afdelingen og borgergruppe der arbejdes med, men der arbejdes meget henimod borgeren opnår
positive resultater i tilbuddet.
Som eksempel fra ledelsen på positive resultater på tilbuddet, er bustræning, så borgeren selv kan
tage på arbejde i Horsens, og gode resultater i forhold at støtte borgeren med at stoppe med sit
misbrug. Dokumentationen i forhold til positive resultater foregår i forhold til borgerens mål i
handleplan og effektmåling ud fra GAS- skalaen
Interview - Medarbejdere
Medarbejderne fortæller, at der arbejdes meget tæt med borgerne, og borgerne støttes i forhold til
deres kompetencer og udvikling. Medarbejderne arbejder med den enkelte borger ud fra den
bestilling som kommunen har udarbejdet. Medarbejderne bekræfter også, at der arbejdes ud fra
Gas-skalaen og at tilbuddet benytter systemet Bosted til at indtaste oplysninger omkring borgeren,
så borgerens resultater og dagligdag bliver systematisk dokumenteret.
Interview - Borgere
Borgerne fortæller, at de kender til systemet Bosted, men det er ikke alle som går ind og benytter
systemet selv, og tilføjer oplysninger til deres profil.
Borgerne oplyser at de oplever at de opstillede mål fra anbringende kommune bliver ført over i
pædagogiske planer og der arbejdes med det. Borgerene på alle afdelinger oplever at der sker
positive resultater i forhold til opstillede mål.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 04: Tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i mindre grad har fokus på, at borgerne inddrages og har indflydelse på
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understøtter borgernes
medinddragelse og indflydelse
på eget liv og hverdagen i
tilbuddet

eget liv og hverdagen i tilbuddet´.
Der er lagt vægt på at borgerne, ledelse samt medarbejdere at oplyser under interview at borgerne på nogen
områder har indflydelse på eget liv og oplever sig medindraget.
Der er lagt vægt på at borgerne oplever at tilbuddet er et godt sted at bo. Borgerne giver udtryk for at være glade
for tilbuddets tilgang til alkohol og stoffer. Selvom de samtidigt giver udtryk for at de ikke føler sig
selvbestemmende i eget liv.

Det indgår ligeledes i socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj har fokus på, at tilbuddet sikrer at borgerne har
indflydelse på deres hverdag. Det prioriteres eksempelvis højt, at borgerne inddrages i tilrettelæggelse af
aktiviteter, mad, ture.
Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne generelt har mulighed for indflydelse på de beslutninger der træffes i
tilbuddet. Der afholdes beboermøde, hvor to beboerrepræsentanter for hver afdeling deltager.
Socialtilsynet bemærker samtidigt at borgerne oplyser at de ikke har i tilstrækkelig grad indflydelse på eget liv og at
de ikke i tilstrækkeligt grad bliver respekteret og anerkendt.
Samt at vægt på at medarbejdere og pårørende er enige i borgernes oplevelse af manglende indflydelse og
medinddragelse i eget liv.
Ledelsen oplyser at de oplever at borgerne har stor indflydelse og medinddragelse.
Socialtilsynet bemærker at tilbuddets manglende medinddragelse i forhold til regler omkring misbrug er
medvirkende til at kriteriet i meget lav grad vurderes opfyldt.
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Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 04.a: Borgerne bliver
hørt, respekteret og anerkendt

1 (i meget lav Tilsynet bedømmer at tilbuddet i lav grad opfylder indikatoren.
grad opfyldt)
Der er lagt vægt på oplysninger fra borgere på alle fem afdelinger, giver under interview, samt
rundvisninger. Der er lagt vægt på at socialtilsynet oplever at tilbuddet i forhold til adgang til
lejligheder ikke anerkender borgerne rettigheder i eget liv. Derudover er der en række forhold
omkring stof-og alkoholpolitik der indskrænker borgernes muligheder for at blive hørt og anerkendt.

Socialtilsynet lægger vægt på borgerne og pårørende samt medarbejdere i meget høj grad oplever at
når tilbuddet ikke hører borgeren, er det for borgerens, samt de andre borgere på tilbuddets eget
bedste.
Samt at medarbejderne, borgernes og pårørendes oplever, at når borgerne ikke bliver hørt og
anerkendt er det er udfra fra hensynet til borgeren, samt at tilbuddet ønsker at høre borgere og
anerkendelse på eget liv, men at ledelsen samtidigt har fokus på tilbuddets samlede drift og
borgernes trivsel.

Ledelsen oplever at borgerne bliver inddraget i deres behandling, og tilbuddet benytter den
anerkendende tilgang til borgerne igennem dialog, samt at tilbuddets medarbejdere har alle en
nøgle til borgernes lejligheder, og der bankes på døren, og medarbejderne tilkendegiver sig inden
medarbejderne går ind til borgerne, hvorefter borgerene skal acceptere at medarbejderne går ind i
lejligheden. Ledelsen beretter at medarbejderne kun går ind til borgerne, uden borgerens accept,
hvis der er bekymring for borgeren, ellers respektere medarbejdere at borgeren vil være alene.
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Medarbejderne oplyser at de er bevidste om tilbuddets metoder, og der arbejdes efter bestemte
værdier i forhold til metoderne i form af anerkendende tilgang mv. Nogle medarbejdere udtaler, at
de respektere borgernes privatliv, ved at de banker på dørene og tilkendegiver sig, og borgerne skal
acceptere, før at medarbejderne kommer ind i lejligheden. Under interview oplyser flere
medarbejdere at de går ind i borgernes lejligheder. Der er flere medarbejdere der udtrykker
bekymring for dette og oplyser at de har flere gange forespurgt til retningslinjer, etiske drøftelser
omkring problematikkerne. Det samme gør sig gældende ved rundvisning, hvor det observeres
hvordan medarbejderne går ind i borgernes lejligheder.

Der lægges vægt på at ledere og medarbejderne udtrykker, at der ikke foreligger
samtykkeerklæringer omkring adgang til borgernes lejligheder.
Der lægges vægt på borgerne generelt er glade for at bo på tilbuddet, men der oplyses under
interview at det ikke er muligt at eksempelvis sige nej til bestemte aktivitetstilbud. Borgerne oplever
desuden at have lille indflydelse på madlavning, samt deltagelse i valg af mad. Borgerne fortæller, de
er glad for at bo tilbuddet. De oplever at medarbejderne er venlige og respektere borgerene, og der
er god omgangstone på tilbuddet.
Der oplyses at medarbejderne kommer ind i lejlighederne på alle tidspunkter af døgnet. Borgerne
oplever at der nogle gange tilkendegives hvem der kommer ind, men det kan for nogle af borgerne
føles som om medarbejderne kommer lidt for hurtigt ind i lejligheden, hvorfor det nogle gange kan
føles at borgeren ikke har noget privatliv, da medarbejderne altid kan komme ind i lejligheden.
Borgerne kan føle, at deres privatliv ikke bliver respekteret, hvis der gæster på besøg. Hvis
medarbejderne banker på og borgeren ikke på åbner, så går personalet ind.
Indikator 04.b: Borgerne har

3 (i middel

Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet i middel grad opfylder indikator.
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indflydelse på beslutninger
grad opfyldt)
vedrørende sig selv og hverdagen
Der er lagt vægt på at borgerne i nogen grad har mulighed for indflydelse på beslutninger ved sig selv
i tilbuddet i overensstemmelse
og hverdagen på tilbuddet. Undtaget er beslutninger i forhold til misbrugsbehandling. Det vurderes
med deres ønsker og behov
at tilbuddet over disse problematikker arbejder aktivt på medinddragelse af borgerne.
Interview - Ledelse
Der afholdes beboermøder og råd i tilbuddet hvor borgerne har mulighed for at få indflydelse i
hverdagen på tilbuddet. Derudover har medarbejderne kontakt og fokus på borgernes trivsel og
behov i hverdagen.
På Ravnebjerg afholdes der beboermøder hver morgen, hvor leder også deltager, hvor borgerne har
mulighed for at udtrykke deres ønsker i forhold deres hverdag i tilbuddet, eller hvis borgeren ønsker
at komme på tur ud af huset. Dette kunne. f.eks. være at komme en tur til Århus.
Interview - Medarbejdere
Medarbejderne har grundlæggende fokus på at borgerne får indflydelse i deres hverdag, og
efterkommer også disse ønsker, så vidt det er muligt.
Tilbuddet laver generelt uge madplaner på de forskellige afdelinger, hvor det er muligt for borgerne
også at komme med ønsker og forslag til maden, og ved fødselsdage mødes borgerne ved en lille
sammenkomst, hvor fødselaren har mulighed for at vælge maden.
Interview - Borgere
Grundlæggende mener borgerne, at de har indflydelse på deres hverdag, og bliver lyttet til i forhold
til deres ønsker og deres hverdag i tilbuddet. Dog kan der være tilfredshed med at nogle ikke ønsker
imødekommes, og derfor føler borgeren ikke at blive imødekommet i deres ønsker. Borgerne
udtrykker, at de er generelt er tilfredse med tilbuddets madplaner, og kan det være irriterende, at
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det ikke er muligt selv at lave mad på de afdelinger hvor borgerne har køkken. Især når borgerne ikke
har lyst til maden på madplaner, at der så ikke er mulighed for alternativer.
Borgerne fortæller om de mange aktiviteter de selv er med at beslutte, så som indretning af uderum,
pallesofaer, fastelavnsfest, kreative aktiviteter, band. mv.
Observation:
Tilsynet observere at der hænger madplaner på opslagstavler ved køkkenet på de fleste afdelinger, så
borgerne har mulighed for at se menuen for ugen. Der observeres flere steder opslag med
aktiviteter som ferie, ture, grupper, træning mv.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 05: Tilbuddet
understøtter borgernes fysiske
og mentale sundhed og trivsel

Samlet set vurderer socialtilsynet at tilbuddet indenfor deres målsætninger og set i forhold til målgruppen
forudsætninger på relevant vis understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Tilsyn ligger til vægt at borgerne, medarbejdere og ledelse kan berette om tilbuddets målsætning for sundhed og
trivsel. De kan fortælle om aktiviteter til forebyggelsen og vedligeholdelse af sundhedsmæssig karakter.
Der er endvidere lagt vægt på at tilbuddet i høj grad har fysiske rammer der understøtter fysiske trivsel og sundhed.

Der er yderligere lagt til grund for vurderingen at borgere og pårørende oplever at tilbuddet i høj grad understøtter
borgerne i at medvirke til eller motivere til at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 05.a: Borgerne trives i

5 (i meget

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad lever op til indikator.
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tilbuddet

høj grad
opfyldt)

Det vurderes at borgere og pårørende i høj grad oplever at borgerne trives på tilbuddet.
Det vurderes at ledelsen og medarbejdere i meget høj grad har opmærksomhed på om hvorvidt
borgerne trives.

Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at tilbyde borgerne en sund
og varieret kost.
Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i høj grad er fokus på at motivere borgerne til
fysiske aktiviteter, det er i den sammenhæng socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet tilbydes
forskelligartet aktiviteter, som borgerne kan vælge med udgangspunkt i egne ønsker og interesser.
Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er relevante husregler, og at disse husregler både
er bekendte af ansatte og borgere.

Ledelsen og medarbejdere oplyser at borgerne trives i tilbuddet, da der er fokus på den daglige
trivsel ved beboerne, ved at der skabes struktur omkring borgerne, og der tages kontakt og afholdes
individuelle samtaler med borgerne. Alle borgere skal ses i løbet af en dag. Der er en spørgende
kultur på stedet, så der er hele tiden føling med hvordan borgerne trives.
Derudover har de fleste borgerne samtaler med psykiater og egen læge.
Ledelsen og medarbejdere oplyser at der er mange faktorer på spil i forhold til borgernes trivsel,
dette kan som eksempel være borgerens udstråling og humør, og hvordan borgernes lejligheder ser
ud, og om der er afvigelser i forhold til hvordan lejligheden fremstår.
Ledelsen oplyser, at der i tilbuddet er fokus på motion. Der arrangeres forskellige aktiviteter for
borgerne. Det kan eksempelvis være badminton i hallen, boksning, fitness inde i byen, cirkeltræning,
svømning og fredag er der eksempelvis løbegruppe.
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Borgerne har mulighed for individuel behandling af fysioterapeut.

Borgerne udtrykker, at de generelt er glade for at være tilknyttet tilbuddet, og de er meget glade for
deres lejligheder og medarbejderne, og de tilbud som tilbuddet har. Men der er dog også ønsker om
at komme videre, og komme ud og bo for sig selv.
Pårørende udtrykker, at deres pårørende er glade for at bo i tilbuddet, og de trives godt i deres hjem
og med medarbejderne. Der er dog situationer, hvor de pårørende oplyser, at de og deres pårørende
bliver utrygge. Dette sker i de situationer, som påvirker borgerne negativt, f.eks. at der tilbydes
stoffer, når borger selv forsøger at stoppe med sit misbrug, eller ved konflikter på tilbuddet.
Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget
støtte fra tilbuddet adgang til
høj grad
relevante sundhedsydelser
opfyldt)

Tilsynet vurderer at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.
På baggrund af oplysninger fra ledelse, medarbejdere og pårørende fremgår det tydeligt at tilbuddet
prioriterer at borgeren har afgang til relevante sundhedsydelser.
Ledelsen oplyser, at tilbuddet sikrer at borgerne kommer både til landlæge og læge mm, når der er
behov for dette. Samt der er tilknyttet en psykiater og misbrugskonsulent til bostedet. Derudover
arbejdes der på at motivere borgeren til at benytte sundhedsydelser. Ledelsen oplyser at det har
højeste prioritet at borgerne kan benytte relevante sundhedsydelser.

Medarbejderne oplyser at der i tilbuddet er fokus på, at borgerne har adgang til relevante
sundhedsydelser. Borgernes tilbydes støtte i forhold til planlægning og at komme afsted.
Side 42 af 74

Tilbud: Ok-centret Enghaven socialpsykiatrisk bosted

I forhold til de yngre kvinder på tilbuddet, vil disse blive tilbudt rådgivning i forhold til prævention
Medarbejderne oplyser at alle borgere har en hjemme dag, hvor borgerne har mulighed for at
komme til læge, tandlæge mv. Hvis det er en akut situation, så foretager medarbejderne en faglig
vurdering i forhold til hvilken behov borgeren har for brug af sundhedstjenester.
Borgerne fortæller, at der som udgangspunkt er støtte fra personlet til at kontakte læge og tandlæge
mv. men der kan være situationer hvor borgerne føler de ikke bliver imødekommet i deres behov.
Dette kan f.eks. være omkring kørsel til lægen.

Pårørende udtaler, at de ikke oplever at der er problemer omkring at borgerne kan komme til læge
og tandlæge mm. Personalet er gode til at hjælpe og støtte i de situationer.
Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 5 (i meget
pædagogiske indsats fokus på
høj grad
forhold, som har betydning for opfyldt)
borgernes fysiske og mentale
sundhed

Tilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad opfylder indikatoren.
Det vurderes at tilbuddet i meget høj grad har fokus på at arbejde metodisk og dagligt imod at sikre
borgernes fysiske trivsel og mentale sundhed.
Ledelsen oplyser at der er fokus omkring borgernes sundhedstilstand, ved blandt andet har
medarbejderne daglig kontakt med borgerne, samt at der afsættes tid af til at kontaktpersonerne har
ugentlige samtaler med borgerne. Tilbuddet har også fokus på sund kost og motion, ved at borgerne
får serveret sund og varieret kost, og der er trænings muligheder på tilbuddet, samt inde i Horsens.
I de situationer hvor borgerne har en meget nedsat funktionsevne og i højere grad har behov for
guidning og vejledning fra medarbejderne her laves ydermere evalueringsplaner, således at
medarbejderne kan bruge de planlagte metoder over for borgeren, så borgeren sikres i forhold til
fysiske og/eller mentale sundhed.
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Medarbejdere oplyser at tilbuddet har meget fokus på kost, og forsøger så vidt muligt at få inddraget
borgerne så meget som muligt i fællesskabet på tilbuddet. Dog kan det være et dilemma for nogle
medarbejdere, hvis borgernes lejligheder er beskidte, og der opstår bekymring omkring borgerens
sundhedstilstand i lejligheden
Observation
Tilsynet observere, at alle afdelinger på tilbuddet har fællesarealer, hvor borgerne blandt andet har
mulighed for at samles for at se tv mm, samt der er ude arealer, som indbyder til sociale aktiviteter
udendørs. Derudover ses der forskellige muligheder for aktivitet der stimulere fysiske aktivitet.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 06: Tilbuddet
forebygger og håndterer
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i meget lav grad forebygger og undgår magtanvendelser.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddet udøver magtanvendelse i form af pædagogiske metoder og procedurer, men er
ikke obmærksomme på dette.
Det vurderes at tilbuddets ledelse bør i samaspil med medarbejderne undersøge hvilken tiltag der benyttes i
praksis. Det vurderes at der er uoverensstemmelse mellem det der opleves af ledelsen, samt det der opleves at
borgere, medarbejdere og pårørende.
Socialtilsynet lægger vægt på oplysninger fra medarbejder, pårørende og borgere at tilbuddet ikke har pædagogiske
metoder der forebygger magtanvendelser i forbindelse med adgang i borgerens bolig. I forhold til at mindske
misbrug af stoffer på tilbuddet samt at forebygge brug og misbrug af alkohol.
Socialtilsynet vurderer at ledelsen har en anden tilgang til de pædagogiske metoder på tilbuddet. Det fremgår af
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partshøringsmøde d.26. marts, med ledelse, samt repræsentant for bestyrelse. Ledelsen oplyser at medarbejderne
eksempelvis ikke låser sig ind hos medarbejderne og at der ikke tages urin prøve uden samtykke, samt at der ikke er
konsekvenser for borgere der ikke ønsker at aflægge urin prøve. Ledelsen er opmærksomme på målgruppens
bredde og understøttelse af borgernes retssikkerhed, idet der er fokus på overholdelse af samtykkeregler og
bevidsthed om borgerens selvbestemmelsesret

Der er udleveret journal fra borger, der aflægger urinprøve. det fremgår ikke at der er samtykke, eller at borgeren
er blevet hørt.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet arbejder med pædagogisk i forhold til at forebygge antallet af magtanvendelser i
andre sammenhæng.
Det vurderes at der arbejdes aktiv med at mindske konflikter og der benyttes metoder til at undgå konflikter.

Til synet lægger desuden til grund at der er udleveret en tilladelse til personlig alarm. Godkendelsen er udløbet 17.
august 2014. Efter tilsynet har anbringende kommune fremsendt afgørelse om at det ikke vurderes at være en
magtanvendelse.
Der er ikke fremsendt indberetninger af registreringer af tilfælde hvor godkendelsen er benyttet aktivt i2014.
Tilsynet lægger til grund at der er observeret videoovervågning på tilbuddet.
Der er desuden lagt vægt på at tilbuddets ledelse har oplyst, samt der er udleveret skrifteligt materiale i forhold at
der benyttes ransagelse af borgernes lejligheder som kontrolmetode til at opspore euforiserende stoffer. Der
ransages både af medarbejdere, privat vagtfirma og politiet. Tilbuddet informerer om dette igennem en pjece, som
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borgerne får ved indflytning, og i den forbindelse skal borgeren give samtykke om at tilbuddet altid har ret til det
beskrevne.

Socialtilsynet lægger særlig vægt på at hverken borgere eller pårørende oplever ikke at have indflydelse på
ovenstående eller kunne frasige sig ransagning, hverken fra privat vagtværn eller politi. Der lægges vægt på at
borgere fra alle fem afdelinger oplyser at de ikke oplever at deres lejlighed er deres bolig, og at de ikke har et valg
omkring ovenstående. Borgerne oplyser under interview at det er meget grænseoverskridende og at det føles
nedværdigende både i forhold til urinprøver, samt ransagning af lejligheder. Derudover oplever borgerne at de
mistænkeliggøres i forhold til om hvor vidt de har drukket eller indtaget ulovlige rusmidler.
Der er derudover lagt vægt på at der er udleveret materiale, som borgerne får ved indflytning, hvor husregler og
regler for ransagning fremgår.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 06.a: Tilbuddets
pædagogiske indsats sikrer, at
magtanvendelser så vidt muligt
undgås

1 (i meget lav Interview - Ledelsen
grad opfyldt) Medarbejderne på tilbuddet deltager i et konflikthåndteringskursus, hvor magtanvendelse også
indgår, og der snakkes om læringen af magtanvendelse på tilbuddet. Magtanvendelserne og
voldsforebyggelse bliver taget med i sikkerhedsudvalget, hvor det vurderes om det er de samme
medarbejdere som er udsat og eller foretager magtanvendelserne. Også vidt muligt inddrages de
pårørende også omkring de fysiske magtanvendelser, så der kan lægges en plan for borgeren.
Tilbuddet har stor fokus omkring den fysiske magtanvendelse, ved eksempelvis at der ikke bliver rørt
fysisk ved borgeren, hvis det kan undgås.
Ledelsen udtaler, at de ikke anser låse på køleskabe, og ransagning af borgernes lejligheder som
magtanvendelser. Selvom der er lås på kæleskabet, så er det stadig muligt at få noget at spise om
natten på tilbuddet. Lederne fortæller, at alle borgere har et køleskab i lejlighederne, hvor det er
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muligt for borgerne selv at opbevare mad.
Magtanvendelse er ikke med på tilbuddets dagsorden til personalemøder.
Ved borgere, hvor der forelægger mange magtanvendelser, inddrages både borgeren og borgerens
pårørende i forhold til at forbedre indsatsen omkring borgeren, således at magtanvendelser så vidt
muligt undgås.

Interview - Medarbejdere
Medarbejderne udtrykker at der er fokus på magtanvendelse i nogle teams, og det bliver diskuteret
hvad der er magtanvendelse og hvad er mere etik, samt dilemmaerne heri, i forhold til misbrug,
ransagning, hygiejne mv. Medarbejderne fortæller at der ikke indberettes skemaer i forhold til
bekymring ved borger, også to medarbejdere går ind uden tilladelse i borgerens lejlighed, men der
bliver altid indberettet magtanvendelse skema, hvis der er tale om borger-borger, borgermedarbejder magtanvendelse.
Medarbejderne fortæller at der altid er to medarbejdere til at ransage borgernes lejligheder, og hvis
der forefindes alkohol i lejligheden, fratages dette borgeren, samt at det er grænseoverskridende for
medarbejderne at skulle ransage borgernes lejligheder, og fratage dem deres alkohol.
Interview - Borger
Borger udtrykker, at det er glade for den kontrol, som tilbuddet benytter, men det kan være
grænseoverskridende at enten politiet eller medarbejderne skal gennemgå deres ting, men det er
rart at tilbuddet er et sted hvor alkohol og stoffer ikke accepteres. Det giver dem tryghed i deres
hverdag.
Borgerne udtrykker generelt at de føler, at de ikke har muligheden for at sige nej til ransagning af
deres lejlighed. De fortæller at det er tilbuddets politik og dette accepteres, samt borgerne er ikke
sikre på at de har underskrevet en erklæring om der må ransages.
Side 47 af 74

Tilbud: Ok-centret Enghaven socialpsykiatrisk bosted

Interview - Pårørende
Pårørende udtaler, at de også er trygge ved at der foretages ransagning på tilbuddet, da det er med
til at sikre borgerens omgangs miljø og sikkerhed i forhold til borgeres trivsel ved eventuel misbrug,
at der er fokus på at få fjernet alkoholen og/eller de euforiserende stoffer.

Observation:
Tilsynet observerer, at der er hængelåse på køleskabe i fællesrum,
Samt der er ved en borgers dør sat alarm på døren, så medarbejderne bliver informeret, hvis borger
går ud af sin lejlighed.
Fremsendt/udleveret materiale:
Tilsynet har på tilsyn fået udleveret journal på en borger, i forhold til urinprøver. Det fremgår af disse
at der ikke er en metode der sikre samtykke fra borgeren i forbindelse med dette.
Bruchure i forhold misbrugsbehandling på Enghaven.
Indikator 06.b: Tilbuddet
dokumenterer og følger op på
eventuelle magtanvendelser
med henblik på løbende læring
og forbedring af indsatsen

1 (i meget lav Tilsynet vurdere at tilbuddet i meget lav grad dokumenterer og følger op på magtanvendelser.
grad opfyldt)
Tilsynet vurderer at tilbuddet bruger magtanvendelser i høj grad uden at tilbuddet opfatter det som
værende magtanvendelser. Det er især grad i forhold problematikker omkring misbrug.
I de tilfælde hvor tilbuddet vurderer det er magtanvendelser dokumenteres disse og der sker
opfølgning. Det er magtanvendelser som når borgerne fastholdes, føres mv.
Til grund for dette er der lagt vægt på oplysninger fra ledelse, medarbejdere, borgere, samt
udleveret materiale. Det udleverede materiale er i form af journaler, brochurer, husorden.
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Ledelsen oplyser at magtanvendelserne bliver dokumenteret via bestemte magtanvendelsesskemaer,
og disse bliver taget op på medarbejdermøderne, og det vurderes om bestemte medarbejdere er
meget udsat i forhold til en borger.

Medarbejderne oplyser, at der ved borger - borger eller borger - personale konflikter, hvor det er
nødvendigt at bruge magt, bliver disse magtanvendelser også indberettet og sendt til kommunen.
Der bliver snakket om disse magtanvendelser i teams.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 07: Tilbuddet
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har en pædagogiske tilgang til borgerne, da en del af medarbejdernes rolle
består i at være forbilleder og have fokus på at forebygge overgreb. Tilbuddet har en pædagogisk indsats der
understøtter forebyggelse af overgreb.
Tilsynet vurderer at tilbuddets voldspolitik understøtter forebyggelse samt er beskrevet i et sådant omfang at den i
meget høj grad understøtter medarbejdernes pædagogiske indsats.
Socialtilsynet vurderer at ledelse og medarbejder i meget høj grad er bekendt med tilbuddets beredskab hvis der
sker overgreb. Tilsynet vurderer at beredskabet er tilpasset målgruppen.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 07.a: Tilbuddets
5 (i meget
pædagogiske indsats
høj grad
understøtter, at der ikke
opfyldt)
forekommer overgreb i tilbuddet

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Tilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad understøtter at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet.
Det vurderes at tilbuddet arbejder aktivt på at kulturen er anderkendende og at medarbejderne i høj
grad er bevidste om den pædagogiske indsats samt deres rolle i forhold til at forebygge overgreb.
Ledelsen oplyser at der en klar procedure i forhold til overgreb. Der er fokus på en pædagogisk
indsats der skal sikre der ikke forekommer overgreb.
Medarbejder oplyser, at hvis der sker overgreb på tilbuddet, så bliver disse overgreb registreret, og
det er en procedure, som medarbejderne er meget opmærksomme på, også for at forhindre
fremtidige overgreb.
Både ledelse og medarbejdere oplyser at der arbejdes aktivt på at skabe en kultur hvor der ikke
forekommer overgreb.
Der arbejdes med at medarbejderne i meget høj grad er rolle modeller og de aktivt arbejder med at
indgå i forebyggende dialog med borgerne.
Borgerne oplever at medarbejderne og ledelse er gode rolle modeller. Borgerne oplever der kan
være enkelte episoder hvor der er konflikter. Borgerne oplever at nogle medarbejdere kan have et
sprog, der kan kan være medvirkende til at nogle borgere kan føle sig provokeret til verbale overgreb.

Indikator 07.b: Tilbuddets
beredskab i forhold til at
forebygge overgreb er tilpasset
målgruppen og er kendt af
medarbejderne

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tilsynet bedømmer at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.
Tilsynet vurderer på baggrund af oplysninger fra medarbejdere, ledelse samt fremsendt materiale at
tilbuddets beredskab er tilpasset målgruppen.
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Ledelse og medarbejdere giver en beskrivelse af procedurer, samt giver en beskrivelse af
overvejelserne bag beredskabet og metodevalg.
Tilsynet har modtaget tilbuddet voldspolitik samt oversigt over indberetning af vold mod
medarbejdere.
Tema
*Organisation og
ledelse

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet er hensigtsmæssigt
organiseret. Tilbuddet har en kompetent og ansvarlig
ledelse der driver tilbuddet hensigtsmæssigt.
Socialtilsynet vurderer at ledelsen tager ansvar for og
sætter rammerne både for tilbuddets daglige drift såvel
som tilbuddet strategiske udvikling.
Tema: Organisation og ledelse

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 08: Tilbuddet har en
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer at tilbuddets ledelse er faglig kompetent til at varetage tilbuddets ledelse.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet benytter faglig sparring og supervision i stort omfang.

Socialtilsynet bemærker at der er en afdeling på tilbuddet hvor der efterspørges faglig sparring.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddets bestyrelse er aktiv og medinddraget i meget høj grad.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 08.a: Ledelsen har
5 (i meget
relevante kompetencer i forhold høj grad
til at lede tilbuddet
opfyldt)

Tema: Organisation og ledelse

Tilsynet bedømmer at tilbuddet i høj grad lever op til indikatoren.
Tilbuddets ledergruppen består af Centerleder Lone Lundsgaard, Souschef Anette Lassen og
afdelingslederne: Christina Rosby (Trinbrættet), Kirsten Graugaard (Hansted Kloster) Rikke From
(Vendepunktet), Martin Feltmann (Ravnebjerget) og Susanne Laursen (Tankegangen).
Der er desuden lagt vægt på oplysninger fremkommet under interview med ledelse. Den samlede
ledergruppe oplever at komplimentere hinanden godt og at de samlet set er et meget stærkt
lederteam.
Der er lagt vægt på fremsendte oplysninger om leders kompetencer.
Der er desuden lagt vægt på de opgaver der fremkommet afledt af tilsynsbesøget har leder løst på
kompetent vis.

Indikator 08.b: Tilbuddet
5 (i meget
benytter sig af ekstern faglig
høj grad
supervision eller anden form for opfyldt)
sparring for ledelse og
medarbejdere

Tilsynet bedømmer at til buddet opfylder indikatoren.
Der er lagt vægt på oplysninger der er fremkommet under interview, hvor ledelsen oplyser at de i
meget i høj grad gør brug af sparring, både internt og ekstern. Derudover derudover benytter
ledergruppen supervision ved behov.
Der er lagt vægt på oplysninger fra medarbejderne der i høj grad oplever at der er mulighed for faglig
sparring og supervision.
Undtagelsesvis er der en enkelt afdeling, Tankegangen hvor der opleves mulighed for faglig sparring i
mindre grad.
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Indikator 08.c: Tilbuddet har en
kompetent og aktiv bestyrelse

Kriterium

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.
Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse under interview. Samt deltagelse fra bestyrelsen under
møde, samt email drøftelser med Socialtilsyn Syd.

Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse

Kriterium 09: Tilbuddets daglige Socialtilsynet vurderer at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.
drift varetages kompetent
Socialtilsynet vurderer at samspillet mellem borgere og medarbejdere i meget høj grad afspejler at borgerne har
mulighed for kontakt med medarbejdere med rette kompetencer.
Socialtilsynet vurderer at medarbejdergennemstrømningen ikke er på højere niveau end sammenlignelige
arbejdspladser.
Socialtilsynet vurderer at sygefraværet ikke er på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Ledelsen
oplyser at fraværsprocenten er 3,04 % og at de oplever at tilbuddet sygefravær er meget lavt.
Tilsynet bemærker at tilbuddet har en tydelig sygedoms og fraværspolitik.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Organisation og ledelse
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Indikator 09.a: Borgerne har i
forhold til deres behov
tilstrækkelig kontakt til
personale med relevante
kompetencer

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Der er lagt vægt at tilbuddet i
meget høj grad har meget høj tværfaglig sammensat medarbejdergruppe. Det vurderes at tilbuddet i
meget høj grad har mange medarbejder med meget relevante kompetencer til at varetage
målgruppens behov. Samt at borgerne i tilstrækkeligt grad har kontakt til medarbejder. Det vurderes
at medarbejdergruppen er stabil og har stor viden om tilbuddets borgere. Det vurderes at tilbuddes
uddannelsesplaner er med til at sikre medarbejderne har der relevante kompetencer.
Ledelsen og medarbejder oplyser at der i meget høj grad er en tværfaglig sammensætning af
medarbejderne. På OK-Centret Enghaven er der mange forskellige faggrupper, som alle indgår i et
tæt tværfagligt samarbejde. Både ledelse og medarbejdere er enige om at der i meget høj grad er en
meget tværfaglig ånd på tilbuddet. Det opleves at alle indgår som miljøarbejdere og så har hver
medarbejder særlig kompetencer. Tilbuddet har i meget høj grad succes med sammensætning af
fagligheder.
Ledelse, medarbejder og borgere oplever at det er antallet af medarbejdere på tilbuddet giver
borgerne mulighed for i tilstrækkeligt grad at have kontakt til medarbejdere.
Desuden oplever borgerne at medarbejderne har de rette kompetencer til at varetage deres behov.
Der er desuden lagt vægt på at borgernes pårørende under interview oplyser at de i meget høj grad
oplever at der er overensstemmelse mellem medarbejdernes kompetencer, borgernes behov og at
borgernes kan få den rette støtte.
Modtaget materiale:
Oversigt over medarbejdere. oversigt over medarbejderkompetencer. Oversigt over kursuskatalog
2015. Lister over deltagere i efteruddannelse.
Uddannelsesplan 2013-2015. Oplysninger fra hjemmeside over medarbejdersammensætning.
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Indikator 09.b:
Personalegennemstrømningen
på tilbuddet er ikke på højere
niveau end sammenlignelige
arbejdspladser

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tilsynet bedømmer at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.
Der er lagt vægt på oplysninger fremkommet under interview med medarbejdere, hvor det fremgår
at medarbejdergennemstrømningen ikke er ret stor. Medarbejderne oplever i meget høj grad at
tilbuddet er en attraktiv arbejdsplads hvor man ønsker at være i mange år.
Der er desuden lagt vægt på oplysninger i fremsendt bilag 2.5.1. Opgørelse over fratrådte og
nyansatte i 2014.

Indikator 09.c: Sygefraværet
5 (i meget
blandt medarbejderne er ikke på høj grad
højere niveau i forhold til
opfyldt)
sammenlignelige arbejdspladser

Tilsynet vurdere at tilbuddet opfylder indikatoren.
Der er lagt vægt på oplysninger ledergruppen. Det er oplyst at der er lavt sygefravær. Der er en klar
politik på tilbuddet og der arbejdes på at nedbringe sygefravær så vidt det er muligt.
Der er desuden lagt vægt på oplysninger fra medarbejdere. De oplyser at der en politik omkring
sygdom. Den er ligeledes fremsendt. Medarbejderne oplever det som en motivator, men hvis man
eksempelvis har børn eller andet er det svært at blive en af de medarbejdere der er langtidsfriske.

Tema
*Kompetencer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer at medarbejderne har de
relevante kompetencer i forhold til tilbuddets
målgruppen samt i forhold til de daglige tilgange og
metoder som tilbuddet arbejder udfra.
Tilsynet vurderer at tilbuddets medarbejdere har en bred
faglig viden og samlet set en stor erfaring i forhold til
tilbuddets målgruppe.
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Tema: Kompetencer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 10: Tilbuddets
medarbejdere besidder
relevante kompetencer i forhold
til målgruppens behov og
tilbuddets metoder

Socialtilsynet vurderer at medarbejderne har de relevante kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppen samt i
forhold til de daglige tilgange og metoder som tilbuddet arbejder udfra.
Tilbuddets medarbejder gruppen er tværfagligt sammensat. Der er mange fagligheder repræsenteret og det giver
mulighed for mange forskellige aktiviter og tilbud til borgerne. Det vurderes at være fagligheder der er relevante i
forhold til målgruppen
Tilsynet vurderer at tilbuddets medarbejdere har en bred faglig viden og samlet set en stor erfaring i forhold til
tilbuddets målgruppe.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 10.a:
5 (i meget
Medarbejdergruppen har samlet høj grad
set relevant uddannelse,
opfyldt)
opdateret viden og erfaring med
målgruppen og tilbuddets
metoder

Tema: Kompetencer

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.
Tilsynet bedømmer at tilbuddet i meget høj grad sikre at medarbejderne samlet set har relevant
viden. Den uddannelses, og viden som medarbejderne har er i meget grad høj afspejlet af
målgruppens behov og vanskeligheder.
Der er lagt vægt på oplysninger fremkommet under interview med medarbejdere fra alle fem
afdelinger. Interview er afholdt over flere besøg. Her fremgår det tydeligt at medarbejderne oplever
at der i meget høj grad er mulighed for efteruddannelse og at de som medarbejdergruppe er en
kompetent sammensat gruppe.
Der er lagt vægt på at ledelse under rundvisning og interview er enig i medarbejdere og oplyser om
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tilbuddet uddannelsesstrategi.
Under interview med borgere fortaget af flere besøg samt under rundvisninger, er borgerne som
udgangspunkt enig i at medarbejderne er kompetente og kender til deres vanskeligheder. Der er
enkelte borgere der oplever at de ikke synes medarbejderne er kompetente. Det er især i forhold til
de gruppeforløb de skal deltage i.

Der er desuden lagt vægt på udleveret oplysninger:
Kursuskalender 2015.
Deltagerlister ved efteruddannelse.
Her fremgår det at medarbejderne har deltaget i blandt andet neuropædagogik. Nada. Førstehjælp.
Systemisk efteruddannelse. Narrativ efteruddannelse. Konflikthåndteringskursus.
Udddannelsesprogram. Medarbejderkomptencer.
Samt oplysninger fra hjemmeside:
De fleste medarbejdere arbejder fast på de enkelte afdelinger, men der er også mere
"specialiserede" fagrupper som for eksempel musikterapeut, fysioterapeut, frisør, psykomotorisk
terapeut og økonoma, som er tilknyttet centrets fælles funktioner og derigennem servicerer mange
forskellige afdelinger.
I tæt samarbejde med OK-Huset Horsens har OK-Centret Enghaven adgang til uddannelses og
konsultationsafdeling.
Her tilrettelægger og gennemføres:
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මSystemisk basisuddannelse for medarbejdere indenfor fx. socialpsykiatrien, plejesektoren m.v.
මPersonaletræning og udvikling
මOrganisationskonsultation med temaer efter eget valg fx. trivsel og arbejdsglæde
මSupervision til ledere og medarbejdere
මGruppesupervision
මParterapi
මIndividuel terapi
මUndervisning og supervision indenfor misbrug og dobbeltdiagnoser
මUndervisning i mindfulnessbaseret stressreduktion
මUddannelse i NADA øreakupunktur
මPsykolog samtaler
Indikator 10.b: Det er afspejlet i 5 (i meget
medarbejdernes samspil med
høj grad
borgerne, at medarbejderne har opfyldt)
relevante kompetencer

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.
Der er lagt vægt på at borgerne under interview og rundvisning oplyser at udtrykker generelt for
tilbuddet, at de er glade for deres kontaktperson. Borgerne oplever at kontaktpersonen følger dem
tæt i hverdagen, og skulle der opstå problemer, som borgeren har behov for at tale om, er der en
altid en medarbejder at snakke med i løbet af dagen.
Desuden oplever borgerne at medarbejderne er behjælpelige med at finde løsninger, hvis der er
noget borgerne har behov for.
Borgerne fortæller også, at der ikke er den store personale udskiftning på tilbuddet, og hvis der
kommer vikarer, er det som regel faste vikarer, og dette er borgerne trygge ved, at
medarbejdergruppen er stabil.
Der er desuden lagt vægt på oplysninger fra medarbejder og ledelse fremkommet under interview
og rundvisning at medarbejderne i meget høj grad har relevante kompetencer og at det fremgår i
samspillet.
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Medarbejderne optræder med anerkende tilgang og arbejder motiverende i samspillet.
Medarbejderne har med i deres daglige arbejde hvordan de skal arbejde med den enkelte borger.
Dette ses blandt andet under frokost med medarbejdere og borgere og ved rundvisning.
Tema
*Økonomi

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4,3

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har en bæredygtigt
At tilbuddet sikre at økonomien er gennemsigtig.
økonomi og at tilbuddets økonomi giver mulighed for
den fornødne kvalitet. Det vurderes at der er mulighed
for kvalitetsudvikling og sikre kompetente medarbejdere
der afspejler tilbuddets målgruppe.
Socialtilsynet bemærker samtidigt at det ikke er muligt at
belyse kriterium 13. Der ikke udarbejdet er
koncernbudget for 2015, da det ikke var et krav. Det
bemærkes dog at der i det aflagt regnskab for 2013 ikke
er beregnet nøgletal.
Socialtilsynet bemærker at tilbuddets økonomi ikke er
gennemsigtigt.
Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 11: Tilbuddet er
økonomisk bæredygtigt

Tilsynet vurderer at under hensyntagen til, at tilbuddet drives som en selvejende institution, vurderes der at være
et rimeligt forhold mellem omsætning, investering og dækningsgrad.
Det vurderes at tilbuddets soliditetsgrad er relativ høj.
Soliditetsgraden udgjorde 47,3 % pr. 31. december 2013.
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På baggrund af vurdering i indikator 11.a ʹ11.c vurderes tilbuddets økonomi at være bæredygtigt.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 5 (i meget
har ikke anført forbehold eller
høj grad
væsentlige supplerende
opfyldt)
oplysninger i erklæringen til
tilbuddets regnskab og
årsrapport

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 5 (i meget
forhold mellem tilbuddets
høj grad
forventede omsætning på den
opfyldt)
ene side og planlagte
investeringer og dækningsgrad
på den anden side, jf. tilbuddets
budget

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.

Indikator 11.c: Tilbuddets
5 (i meget
soliditetsgrad (nøgletal) er
høj grad
rimelig set i forhold til tilbuddets opfyldt)
alder og specialiseringsgrad

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.

Tema: Økonomi

Der er lagt vægt på fremsendt materiale. Her fremgår det at der er afgivet blank revisionspåtegning
på årsrapporten for 2013.

Der er lagt vægt på fremsendt materiale, budget 2015. Det fremgår at i budget 2015 budgetteres der
med en omsætning på 71.621 t.kr., et dækningsbidrag på 11.123 t.kr. og et resultat på 0 t.kr.
Det er oplyst, at der ikke planlægges væsentlige investeringer inden for nær fremtid.

Der er lagt vægt på fremsendt materiale.
Der er tale om en selvejende institution . I det aflagte regnskab for 2013 er der ikke opgjort en
egentlig egenkapital.
Under henlæggelser er indregnet oprindelig fondskapital samt overførte overskud fra 2013 og
tidligere år. Dette vil andet lige skulle anses som egenkapital.
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Med dette udgangspunkt kan soliditetsgraden beregnes til 47,3 %
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Økonomi

Kriterium 12: Tilbuddets
Tilsynet skønner det afsatte beløb til kompetence-udvikling tilstrækkeligt.
økonomi giver mulighed for den
fornødne kvalitet i tilbuddet i
Det vurderes tillige, at den afsatte lønramme i budget 2015 giver mulighed for at ansætte personale med de
forhold til prisen og tilbuddets
nødvendige kompetencer i forhold til den godkendte målgruppe og metoder.
målgruppe
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 5 (i meget
afspejler tilbuddets målgruppe, høj grad
metoder samt tilbuddets planer opfyldt)
for faglig udvikling og større
ændringer

Tema: Økonomi

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.
Der er lagt vægt på fremsendte oplysninger. Hvor det fremgår der er afsat midler til kompetence
udvikling. Jf. budget for 2015 er der afsat 510 t.kr. til kompetence-udvikling.
Der er derudover I budget 2015 budgetteret med en samlet lønsum på 44,6 t.kr.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 13: Tilbuddets
økonomi er gennemskuelig for
socialtilsynet og for de
visiterende kommuner

Med de foreliggende oplysninger er det ikke muligt for nuværende at konkludere på kriterium 13.

Tema: Økonomi

Det forventes, at indikatoren kan bedømmes i 2015 efter modtagelse af regnskabsmateriale for 2014.
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Indikator

Tema: Økonomi

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 13.a: Tilbuddets
1 (i meget lav Tilsynet bedømmer at tilbuddet i lav grad opfylder indikatoren.
økonomiske nøgletal, som
grad opfyldt)
fremgår af tilbuddets årsrapport,
Der er lagt vægt på fremsendte oplysninger.
er i overensstemmelse med
I det aflagte for regnskab for 2013 er der ikke beregnet nøgletal.
regnskabet
Der er desuden lagt vægt
Indikator 13.b: Pengestrømmene 5 (i meget
mellem en koncerns enkelte
høj grad
virksomheder kan følges i budget opfyldt)
og regnskab

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren,
Der er lagt vægt på fremsendte oplysning.
For 2015 er der ikke udarbejdet koncernbudget, idet dette på daværende tidspunkt ikke var et krav.
Forholdet er deraf ikke bedømt.
Tilbuddet har dog oplyst, at samhandel med nærtstående parter er budgetteret med et begrænset
beløb og angår administrationsvederlag til OK-fonden.
Det er endvidere oplyst, at transaktioner med nærtstående parter vil blive beskrevet fremadrettet i
revisionsprotokollat ved regnskabsaflæggelse.

Tema
*Fysiske rammer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer at de fysiske rammer på Enghaven
i høj grad er velegnede til målgruppen og at der er er
taget højde for deres særlige behov og i god tråd med
tilbuddet pædagogik.
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Tilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer
understøtter borgernes udvikling og trivsel.
Der lægges vægt på tilbuddet har meget forskellige
fysiske rammer på tilbuddets fem afdelinger. De fysiske
rammer afspejler målgruppen behov for forskellige
fysiske rammer og deres behov for løbende ændringer
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Fysiske rammer

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Tilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.
rammer understøtter borgernes
udvikling og trivsel
Der lægges vægt på tilbuddet har meget forskellige fysiske rammer på tilbuddets fem afdelinger. De fysiske rammer
afspejler målgruppen behov for forskellige fysiske rammer og deres behov for løbende ændringer

Tilsynet har besigtiget alle fem afdelinger. Her er der sket rundvisning af fælles arealer samt fremvisninger af flere
lejligheder på hver afdeling.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 14.a: Borgerne trives
med de fysiske rammer

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tema: Fysiske rammer

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.
Tilsynet bedømmer at tilbuddets målgruppen og fysiske rammer giver muligheder for bedst muligt at
sikre borgernes trivsel.
Der er lagt vægt på oplysninger fra ledelse.
Ledelsen udtaler under interview at tilbuddet matcher godt borgernes behov, og der afholdes
beboermøder, hvor lederne også deltager, og derudover er det udtrykker ledelsen at borgerne er
gode til selv at sige til, hvis der er problemer. Hvis er det muligt for en borger at flytte lejlighed, hvor
borgeren trives bedre i en støtte eller mindre lejlighed, så arbejdes der hen imod dette, når
mulighederne er der.
Der er desuden lagt vægt på oplysninger fra borgere, og rundvisning.
Borgerne udtrykker at de er godt tilfredse med de fysiske rammer i tilbuddet. Rammerne er både
gode og hyggelige, og fællesarealerne er rummelige og hyggelige, men det er også muligt at trække
sig fra fællesskabet, når der er behov for dette.
Der er derudover lagt vægt på oplysninger fra medarbejdere og pårørende fremkommet under
interview. Både medarbejdere og pårørende oplever i meget høj grad at borgerne trives i de fysiske
rammer. Samt at der er mulighed for eksempelvis at flytte afdeling eller at tilrette boligen således at
borgernes trivsel øges.
Tilsynet har besigtiget alle fem afdelinger. Her er der sket rundvisning af fælles arealer samt
fremvisninger af flere lejligheder på hver afdeling.

Indikator 14.b: De fysiske

5 (i meget

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.
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rammer og faciliteter
høj grad
imødekommer borgernes særlige opfyldt)
behov

Tilsynet bedømmer at de fysiske rammer og faciliteter i meget høj afspejler at tilbuddet er
midlertidigt, samt at det er en yngre målgruppe med psykiske vanskeligheder. Rammerne afspejler i
meget høj grad at der tilbuddet arbejder med at aktivere borgerne i internt og at der er en bred
mangfoldighed af muligheder for aktiviteter.
Der er bemærket udfordringer på Ravnebjerg i form af borgere med nedsat funktionsevne som ikke
har mulighed for at benytte fællesarealer i kælderen. Dette er ikke tillagt så stor vægt, da det
vurderes at udgøre en meget lille andel af tilbuddets samlede målgruppe, samt at der er mulighed
for at flytte til anden afdeling.
Der er lagt vægt på oplysninger fremkommet under interview.
Ledelsen udtrykker, at tilbuddet har stor respekt for at det er borgernes hjem, men de skal vide at de
er tilknyttet en institution, og herved er der nogle ydre rammer og husregler som skal overholdes i
tilbuddet. Som f.eks. har tilbuddet fokus på, hvis der skal købes møbler mv til tilbuddet, så skal de
være hyggelige og slidstærke. Desuden har borgerne et "vil ikke forstyrres" skilt, som f.eks. kan
benyttes, når borgeren har gæster, men dette benyttes i samarbejde med medarbejderne, således at
en borger ikke bare kan isolere sig, men at der er en medarbejder som har haft kontakt med
borgeren i løbet af dagen.
Tilbuddet tilbyder mange faciliteter, som f.eks. fitness, kunstværksted, knallertværksted og billard
mv. Her har borgerne også mulighed for at arbejde med diverse hobbyer.

Borgerne udtrykker, at der er gode fysiske rammer på tilbuddet, og de er tilfredse med deres
lejligheder, og de føler sig trygge og stemningen er god på tilbuddet. Der er mange gode faciliteter,
som borgerne kan benytte og arbejde med i fritiden, og borgerne fortæller at de forskellige faciliteter
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benyttes i hverdagen.
Hansted Kloster:
Nogle af lejlighederne ved Hansted Kloster er meget store, og derved kan nogle borgere have svært
ved at bo i så stor en lejlighed. Tilbuddet imødekommer borgernes særlige behov ved at kun at
tilbyde af dele af lejligheden til borgeren, så det er muligt for borgeren at føle sig tryg og hjemme.
Ravnebjerg:
Tilsynet observerer, at der er nogle borgere tilknyttet, som har gang besvær, som ikke har mulighed
for at komme i kælderen, hvor bl.a. vaskemaskine- og værksteds rum er placeret. Tilbuddet sikrer
dog at borgerne får vasket tøj, ved at en medarbejder hjælper med dette, men det er ikke muligt for
disse borger at benytte faciliteterne i kælderetagen.
Indikator 14.c: De fysiske
5 (i meget
rammer afspejler, at tilbuddet er høj grad
borgernes hjem
opfyldt)

Tilsynet bedømmer at tilbuddet opfylder indikatoren.
Tilsynet bedømmer at de fysiske rammer ved rundvisning og observation, fremstår som fællesarealer
og borgernes egne boliger.
Der er lagt vægt på observationer under rundvisning. Tilsynet har besigtiget alle fem afdelinger. Her
er der sket rundvisning af fælles arealer samt fremvisninger af flere lejligheder på hver afdeling.
Tibuddet består af fælles arealer og borgernes lejligheder der afhængigt af afdeling fremstår meget
forskellig i antal kvadratmeter og antal rum. Hver borgers lejlighed har en indgangsdør der kan
aflåses.

Der er desuden lagt vægt på oplysninger fra borgere, fremkommet under interview og rundvisning.
Borgerne fortæller generelt på tilbuddet, at de betragter deres lejlighed, som deres hjem, hvor det er
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muligt at indrette lejligheden, som man har lyst til med egne møbler og udsmykning.
Der er lagt vægt på oplysninger fra pårørende under interview. Der er enighed om at de fysiske
rammer i lejlighederne afspejler det er borgernes hjem.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Bemærkninger til
bestyrelsesvedtægter
Beskrivelse af tilbuddets
bestyrelse

Tilbuddets bestyrelse består af indtil fem medlemmer. Et medlem er uafhængigt af stifteren og der kan ikke være et
flertal af medlemmer med nær tilknytning til stifteren.
De tre af medlemmerne godkendes af OK-fonden.
Horsens Kommune udpeger et medlem til bestyrelsen.
Der afholdes minimum 3 årlige bestyrelsesmøder og derudover efter behov.
Tilbuddets leder deltager i bestyrelses møder, uden stemmeret. samt der kan deltage repræsentanter fra
medarbejderne uden stemme.
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*Budgetforudsætninger

Årlig omsætning

kr. 64.614.928,00 Soliditetsgrad

Overskud
Lønomkostninger

0,10

- Ejendomsudgifter

17,10

70,20 Lønomkostninger, fast
personale

68,50

Omkostninger, særlig
ekspertise

- Omkostninger,
kompetenceudvikling

1,09

Omkostninger, leder

1,70 Omkostninger,
bestyrelseshonorarer

-

Personaleomsætning

3,50 Sygefravær

Revisionspåtegning

4,20

Dato for revisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 107. Afdeling: Vendepunktet
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

misbrugsbehandling

0,00

terapi

0,00

psykologisk behandling

0,00

socialpædagogisk støtte

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

208.116,00
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Niveau 1

speciallægelig behandling

0,00

genoptræning

0,00

arbejdsprøvning

0,00

vedligeholdelsestræning

0,00

midlertidigt ophold

0,00

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Ravnebjerg
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

psykologisk behandling

0,00

misbrugsbehandling

0,00

genoptræning

0,00

terapi

0,00

speciallægelig behandling

0,00

socialpædagogisk støtte

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

17.183,00

arbejdsprøvning

0,00

vedligeholdelsestræning

0,00
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Niveau 1

midlertidigt ophold

0,00

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Tankegangen
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

socialt enkeltmandsprojekt

0,00

talepædagogisk behandling

0,00

misbrugsbehandling

0,00

terapi

0,00

speciallægelig behandling

0,00

arbejdsprøvning

0,00

psykologisk behandling

0,00

vedligeholdelsestræning

0,00

genoptræning

0,00

socialpædagogisk støtte
døgnaflastning

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

208.116,00
0,00

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Hansted Kloster
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Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

misbrugsbehandling

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

0,00

socialpædagogisk støtte

204.737,00

genoptræning

0,00

vedligeholdelsestræning

0,00

terapi

0,00

arbejdsprøvning

0,00

socialt enkeltmandsprojekt

0,00

speciallægelig behandling

0,00

psykologisk behandling

0,00

midlertidigt ophold

0,00

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Trinbrættet
Takstniveau

Ydelse

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Niveau 1

arbejdsprøvning

0,00

terapi

0,00

Pr. md.
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Niveau 1

genoptræning

0,00

socialt enkeltmandsprojekt

0,00

psykologisk behandling

0,00

vedligeholdelsestræning

0,00

socialpædagogisk støtte

208.116,00

misbrugsbehandling

0,00

speciallægelig behandling

0,00

midlertidigt ophold

0,00
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