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$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Tilsynsr appor tens indhold$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet
set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor
der fremgår bl.a. stamoplysninger.
For tilbud med ﬂere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med ﬂere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
$eg-pr int-section-heading-star t$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-pr int-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.
Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en
eller ﬂere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.
Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet
Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.
Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.
Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes graﬁsk i form af
et ”spindelvæv”.
Spindelvævet og scorer oﬀentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.
Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.
Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan ﬁndes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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$eg-pr int-section-heading-star t$Basisinfor mation$eg-pr int-section-heading-end$

Basisinformation
Tilbuddets navn

Skipperstræde - botilbud

Hovedadresse

Kirkeleddet 8
3230 Græsted

Kontaktoplysninger

Tlf.: 30785414
E-mail: tina.sogaard@altiden.dk
Hjemmeside: http://www.altiden.dk

Tilbudsleder

Tina Rasmussen

CVR-nr.

29188440

Virksomhedstype

kommunal

Tilbudstyper

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

Pladser i alt

6

Målgrupper

Hjerneskade, erhvervet
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Udviklingshæmning

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Bitten Mailund
Susanne Hellstrøm

Tilsynsbesøg

10-12-2021 09:00, Uanmeldt, Skipperstræde - botilbud

$eg-pr int-section-heading-star t$Basisinfor mation (Afdelinger )$eg-pr int-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling

Målgrupper

Pladser i alt

Afdelinger

Skipperstræde - botilbud

Hjerneskade, erhvervet

6

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Skipperstræde er senest i afgørelse af 23. november 2016 godkendt som botilbud etableret i henhold til lov om almene boliger §105, stk. 2 og
servicelovens §83 og §85. Tilbuddet er godkendt til 6 pladser til målgruppen voksne med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
som følge af erhvervet hjerneskade. Skipperstræde er et Gribskov Kommune botilbud, hvor driften er udliciteret til Altiden Omsorg.
Socialtilsynet har den 10. december 2021 aﬂagt uanmeldt tilsyn med besigtigelse af de fysiske rammer samt dialog med en medarbejder,
fungerende leder samt stedfortræder. Det var på grund af de hjemmeværende borgeres dagsform ikke muligt at inddrage borgerperspektivet ved
det uanmeldte tilsynsbesøg. Viden fra dialogerne trianguleres med data fremsendt forud for og i forlængelse af tilsynet samt socialtilsynets
kendskab til tilbuddets kvalitet, drift, ledelse og kompetencer.
Udover den overordnede samlede kvalitetsvurdering har nærværende tilsyn konkret fokus på tre af Kvalitetsmodellens temaer, nemlig Uddannelse
og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer samt Målgruppe, metoder og resultater. Der er fokus på opfølgning i forhold til tidligere tilsyns
udviklingspunkter vedrørende disse tre temaer. Derudover foretages den årlige gennemgang af Kvalitetsmodellens økonomitema.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har haft fokus på de påpegede udviklingspunkter, som alle omhandler opsætning af mål og
dokumentation af indsatser i forhold til disse. Der er arbejdet med udvikling af dokumentationspraksis og sat en relevant ramme, men
dokumentation af indsatserne ses endnu ikke implementeret i praksis, hvilket socialtilsynet i vid udstrækning tilskriver udskiftning i ledelsen, og at
tilbuddet på 3. år afventer opdatering af et ikke egnet dokumentationssystem.
Tilbuddet er aktuelt i den situation, at der er usikkerhed omkring den fortsatte drift, idet Gribskov Kommune overvejer at nedlægge tilbuddet.
Yderligere er tilbuddets nye daglige leder ansat i april 2021 fratrådt efter få måneder i funktionen. Det er socialtilsynets vurdering, at der
organisatorisk bliver taget godt hånd om en udfordrende situation. Den daglige ledelse varetages kompetent af Altiden Omsorgs leder af tilbuddene
i Nordsjælland, og koncernen har fokus på - og mulighed for - at skabe tryghed i ansættelsen for medarbejderne, for at undgå personaleﬂugt i en
eventuel afviklingsperiode.
Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet til trods for de aktuelle udfordringer fortsat lever op til Kvalitetsmodellens syv temaer jf. Lov
om socialtilsyn, og at borgerne fortsat mødes med respekt og anerkendelse, og at indsatsen tilrettelægges ud fra individuelle behov og
forudsætninger.
Aktuelt er 4 ud af 6 pladser besat, og der er 8 fastansatte medarbejdere, hvoraf 3 er pædagoger, 1 ergoterapeut, 1 SOSU-assistent, 1 SOSU-hjælper
og 2 ufaglærte. Dermed er både pædagogfaglige og sundhedsfaglige kompetencer tilstede i tilbuddet, som leverer helhedsorienterede indsatser.
$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Opfølgning på udviklingspunkter i forhold til tre temaer: Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse - Tema 2 Selvstændighed og relationer - Tema 3
Målgruppe, metoder og resultater
$eg-pr int-section-heading-star t$Sanktioner $eg-pr int-section-heading-end$

Sanktioner
Påbud

Ingen påbud

Vilkår
Ingen vilkår
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Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema
Socialtilsynet konstaterer, at to ud af ﬁre borgere har eksternt dagtilbud, som de frekventerer tre gange ugentligt. De andre to borgere er uden
dagtilbud, og tilbuddet kompenserer for manglende beskæftigelsestilbud ved tilbud om aktiviteter tilrettelagt af botilbuddet.
Tilbuddet har ikke en praksis for konsekvent at opstille mål til understøttelse af, at borgerne udnytter deres fulde potentiale i forhold til uddannelse
og beskæftigelse. Men der samarbejdes med dagtilbuddene om, at borgerne får bedst muligt udbytte af deres dagtilbud, ligesom der samarbejdes
ved afprøvning af mulige dagtilbud, hvor det er relevant.
Gennemsnitlig bedømmelse

3,0

$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 1$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 1

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse
Bedømmelse af kriterium
Der er borgere i tilbuddet, som fysisk er for svækkede til at proﬁtere af et eksternet dagtilbud. Socialtilsynet vurderer ligesom tilbuddet, at det for
disse borgere giver mere mening at tilbyde individuelt tilrettelagte aktiviteter og træning i botilbuddet end at opsøge eksterne tilbud. Socialtilsynet
afslutter derfor udviklingspunkt vedrørende opsætning af mål for uddannelse og beskæftigelse og vil fremover følge med i, om behovet ændrer
sig.
Tilbuddet oplyser i deres opfølgning fremsendt forud for tilsynet og i dialogen, at der er udviklet og udarbejdet en aktivitetsplan for hver uge, der
tager udgangspunkt i de aktiviteter, som tilbuddet har kendskab til, at borgerne er glade for - eller som de konkret er kommet med forslag til.
Mange af forslagene bringer borgernes kompetencer fra tidligere erhverv i spil. Tilbuddet oplever, at dette har højnet aktivitetsniveauet i
hverdagen. Ved det uanmeldte tilsyn ses ugeplanen med aktivitetstilbud ophængt i borgernes fællesstue.

Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller
samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet har ved tidligere tilsyn fået som udviklingspunkt: Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at tilbuddet arbejder med konkrete mål for
alle borgere, der kan støtte op om, at de udnytter deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse eller anden form for aktivitet. Ved gennemgang af
konkrete eksempler af målbeskrivelser og dokumentation i Nexus ses ikke eksempler på, at der er opstillet mål til understøttelse af borgernes
uddannelse eller beskæftigelse. Ledelsen oplyser, at der særligt i forhold til een borger er arbejdet ud fra konkret - men ikke skriftligt dokumenteret
- målsætning på baggrund af borgerens ønske. Dette i forbindelse med afprøvning af §103 dagtilbud. Tilbuddet vurderer opfølgende, at borger er i
målgruppe for dagtilbud efter §104 og har opmærksomhed på afdækning af muligheder men har ikke opstillet konkrete mål for afprøvning.
Socialtilsynet vurderer, at indikatoren fortsat i middel grad er opfyldt.

07-01-2022
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Indikator 1.b
Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 1.b
Der er aktuelt ﬁre indskrevne borgere, hvoraf to har bevilgede dagtilbud tre dage om ugen.
Socialtilsynet vurderer, at indikatoren i middel grad er opfyldt.
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Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer fortsat, at Skipperstræde har fokus på borgernes selvstændighed og sociale relationer med henblik på øget livskvalitet. Der
er i kraft af borgernes funktionsnedsættelser typisk i højere grad tale om fastholdelse af færdigheder end udvikling af nye kompetencer, hvad
selvstændighed angår. I forhold til sociale relationer og samvær med pårørende har tilbuddet fokus på at udvikle nye kompetencer og på at
kompensere for borgernes funktionsnedsættelser. Tilbuddet støtter borgernes aktive deltagelse i aktiviteter i og udenfor tilbuddet ved at
tilrettelægge aktiviteter både for borgerne sammen som gruppe og for den enkelte borger ud fra borgernes ønsker, behov og formåen. Samtidig
understøtter tilbuddet borgerne i at anvende iPads og sociale medier for forbedrede kommunikationsmuligheder.
Gennemsnitlig bedømmelse

4,7
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Kriterium 2

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter fastholdelse af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Ledelsen giver udtryk
for, at det er ønskeligt, at mål og indsatser i forhold til disse indsatser i højere grad dokumenteres. Indsatserne sker med fokus på at understøtte
borgernes ressourcer i hverdagen i samtaler, aktiviteter og vedligeholdelse af fysiske færdigheder, og tilbuddet samarbejder med f.eks.
kommunikationscenter og pårørende om at ﬁnde de metoder, der fungerer bedst for borgerne. .

Indikator 2.a
Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 2.a
Tilbuddet har ved tidligere tilsyn fået som udviklingspunkt: Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet skærper sit fokus på at formulere konkrete delmål, som
både knytter sig til socialisering og selvstændighed. Tilbuddet kan med fordel lade det afspejle af dokumentationen, hvordan borger har været inddraget,
herunder hvilke ønsker borger har ytret til planen/delmålene.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i nogen grad opstiller konkrete mål for indsatser til understøttelse af borgernes udvikling af
selvstændighed og sociale kompetencer. Det fremgår fortsat ikke af de opstillede mål, hvordan borgerne har været inddraget. Jævnfør indikator 3b
så mangler ligeledes en systematisk opfølgning i eksempler på "best practice" fremvist i Nexus under tilsynsbesøget. Men i opfølgning fremsendt
forud for tilsynet oplyser tilbuddet, at borgerne er inddraget på handleplansmøder, hvor indsatsmål er drøftet med borgerne og besluttet sammen.
Der gives konkrete eksempler på dette.
Det gælder for de indskrevne borgere, at fokus som følge af borgernes udfordringer mere er på at fastholde kompetencer end på at udvikle nye
kompetencer. I dialogen fremkommer dog eksempler på, at borgere efter målrettede indsatser (som ikke er beskrevet i dokumentationen) har
opnået nye kompetencer både i forhold til sociale kompetencer og selvstændighed.
Socialtilsynet fastholder scoren og indikatoren er i høj grad opfyldt.
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Indikator 2.b
Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Ledelse og medarbejdere oplyser, at borgerene deltager i aktiviteter og på ture i det omfang, de ønsker det. Dels rummer normeringen mulighed
for ture ud af huset, både på hverdage og i weekends, og dels har borgerne ledsagertimer. Eksempelvis deltager en borger aktivt i Team Tvilling, og
en anden dyrker sin interesse for lokalhistorie med ture til lokalhistorisk arkiv og gensyn med sit barndomshjem. Indtryk og informationer derfra
bearbejdes og fastholdes efterfølgende med billeder og nedskrevne fortællinger.
Derudover deltager borgerne i ønsket omfang i ferieture, festivaller, koncerter med videre - hvilket dog har været indskrænket på grund af Corona.
Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, og det vægter i bedømmelsen, at borgerne tilbydes aktiviteter med afsæt i egne ønsker.
Indikatoren bedømmes fortsat i meget høj grad opfyldt.

Indikator 2.c
Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.
Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt med familie og netværk med afsæt i borgernes egne ønsker og behov.
Ifølge leder har pårørende i nylig høringssvar (i forhold til tilbuddets eventuelle lukning) beskrevet et meget positivt samarbejde med tilbuddet.
Tilbuddet oplyser, at nogle borgeres plejebehov og behov for pædagogisk støtte medfører, at borgerne ikke længere selvstændigt kan besøge
pårørende. I disse tilfælde ledsages borgerne af tilbuddets personale, eller de pårørende kommer på besøg i tilbuddet. Der er generelt deltagelse
fra pårørende ved arrangementer i tilbuddet. F.eks. er der pårørende, som deltager i nytårsfest.
Derudover giver tilbuddet ﬂere eksempler på, hvordan de understøtter borgernes samvær i tilbuddet - f.eks. omkring to borgere, som efter en
periode med støtte nu kan besøge hinanden og selvstændigt spille kortspil sammen.
Scoren fastholdes, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og
resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder.
Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er
opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og
kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv eﬀekt.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med målgruppen af borgere med erhvervet hjerneskade har en tydelig og velafgrænset målgruppe, og
at tilbuddet overordnet kan redegøre for formålet med opholdet i tilbuddet, nemlig at understøtte borgerne i at opnå livskvalitet ved at leve et
aktivt og meningsfyldt liv. Indsatserne tager afsæt i borgernes individuelle ønsker, behov og muligheder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i
nogen grad kan redegøre for indsatser baseret på grundlæggende værdier samt faglige tilgange og metoder, som fører til trivsel og positive
resultater hos borgerne.
Tilbuddet har igennem en årrække haft udviklingspunkter i forhold til dokumentation af, at faglige indsatser er styret af indsatsmål beskrevet af
visiterende kommuner i samarbejde med borgerne og indsnævret til konkrete mål, som ligeledes er udarbejdet sammen med den enkelte borger.
Tilbuddet kan redegøre for en række målrettede indsatser af både socialpædagogisk og sundhedsfaglig karakter og med positive resultater, men de
er ikke dokumenterede og det er ikke beskrevet hvilke metoder og tilgange, der har ført til de positive resultater. Tilbuddet er derfor udfordrede i
forhold til at opsamle relevant viden til brug for egen læring. Der har i 2021 været udskiftning af daglig leder, og ny leder var ansat i kort tid før
vedkommende stoppede. Socialtilsynet vurderer, at begge ledere har leveret en indsats i forhold til forbedring af dokumentationspraksis, men
udviklingen er stagneret med først den enes og så den andens fratrædelse. Dertil kommer, at tilbuddet oplever sig udfordrede af, at det anvendte
dokumentationssystem i mindre grad egner sig til dokumentation af pædagogisk praksis. Tilbuddet afventer nu på 3. år en version 2.0, som i
højere grad skulle være egnet til formålet.
Socialtilsynet vurderer, tilbuddet nu er nået dertil, at der er lagt en relevant ramme om en dokumentation, men denne afspejler sig endnu ikke i
praksis. Socialtilsynet fastholder derfor udviklingspunkt vedrørende dokumentation.
Gennemsnitlig bedømmelse

3,8

Udviklingspunkter
Tilbuddet har i en årrække haft udviklingspunkt om dokumentation. Socialtilsynet tilpasser udviklingspunktet til tilbuddets aktuelle status i arbejdet
med forbedret dokumentationspraksis.
Tilbuddet bør sikre, at den ramme, som allerede er deﬁneret, omsættes til daglig praksis, hvori man adskiller praktiske notater og dagbogsnotater
fra pædagogiske observationer, reﬂeksioner og notater om indsatser i forhold til konkrete og målbare mål, som er opstillet sammen med den
enkelte borger, og i det antal den enkelte borger magter at forholde sig til. Dette med henblik på egen læring og forbedring af indsatserne.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 3$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 3

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og med bevidsthed om tilbuddets overordnede mål om
livskvalitet og borgernes individuelle mål. Tilbuddet kan i højere grad opnå systematik både i faglige tilgange og metoder og i dokumentationen af
deres indsatser. Samtidig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet opnår positive resultater for borgerne.
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Indikator 3.a
Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddets målgruppe er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade. Tilbuddet
leverer indsatser, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning om at styrke borgernes trivsel og vedligehold af færdigheder, samtidig med at
der er fokus på nærvær i relationen, gode oplevelser samt at borgerne får støtte til at leve det liv, der for den enkelte er det gode liv. Socialtilsynet
ﬁnder, at der i nogen grad er overensstemmelse mellem tilbuddets redegørelse for daglig praksis og faglige tilgange og metoder beskrevet på
tilbudsportalen, men at tilbuddet fortsat kan styrke fagligheden på tilbuddet, så medarbejderne i højere grad bliver i stand til at sætte termer på
den indsats, de yder.
Scoren fastholdes, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Indikator 3.b
Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet ﬁk ved seneste tilsyn som udviklingspunkt: Tilbuddet har gennem ﬂere tilsyn haft udviklingspunkter omkring at styrke
dokumentationspraksis. Og det udviklingspunkt er fortsat gældende ved dette tilsyn. Socialtilsynet anbefaler derfor, at tilbuddet orienterer sig i
retningslinjer for, hvordan man opstiller konkrete og målbare mål, samt afsøger anbefalinger til, hvordan tilbuddet dokumentere på den pædagogiske
indsats og afslutningsvis samler op og drager læring af forløbet. Endvidere anbefales tilbuddet at tage stilling til, hvor mange mål, de enkelte borgere kan
rumme ad gangen.
Tilbuddet har fremsendt handleplan til opfølgning på udviklingspunktet. Heraf fremgår bl.a., at arbejdet med udvikling af dokumentationspraksis
afventer ledelsens deﬁnition af hvilke faglige tilgange og metoder, der skal benyttes på Skipperstræde. Personalet forventes undervist i 2022,
herunder i brugen af SMARTe mål. Det fremgår videre, at der er arbejdet med sidemandsoplæring, og at mål oprettet i 2021 er opstillet ud fra
SMARTe-modellen
Socialtilsynet har på det uanmeldte tilsynsbesøg fået fremvist eksempler på best practice af tilbuddets aktuelle dokumentationspraksis. Der ses
ikke tydelige ændringer i forhold til sidste tilsyn, hvilket harmonerer med beskrivelse i handleplanen om, at tiltag primært i værksættes i 2022 .
Således står dagbogsnotater, socialfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige notater fortsat blandet imellem hinanden. Der ses indimellem
reﬂeksioner over faglige indsatser, men den manglende systematik gør dokumentationen svært anvendelig, både i forhold til udarbejdelse af
status i forhold til målsætninger og i forhold til at uddrage egen læring.
Systematikken er svært opnåelig, da tilbuddets dokumentationssystemets ikke er egnet til formålet. Tilbuddet venter på 3. år på en bedre egnet
version 2.0. Yderligere er tilbuddets indsatser til forbedring af dokumentationspraksis ramt af, at først een daglig leder, så en anden er fratrådt i
2021. Deres tiltag til forbedringer ses primært i, at der er lagt en overordnet ramme for ønsket dokumentationspraksis. Da tiltagene endnu kun i
mindre omfang ses afspejlet i den aktuelle dokumentationspraksis, opstiller socialtilsynet nyt udviklingspunkt om dokumentation:
Tilbuddet bør sikre, at den ramme, som allerede er deﬁneret, omsættes til daglig praksis, hvori man adskiller praktiske notater og dagbogsnotater fra
pædagogiske observationer, reﬂeksioner og notater om indsatser i forhold til konkrete og målbare mål, som er opstillet sammen med den enkelte borger,
og i det antal den enkelte borger magter at forholde sig til. Dette med henblik på egen læring og forbedring af indsatserne
Scoren fastholdes, og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

Indikator 3.c
Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Ifølge fremsendt oversigt har visiterende kommuner fremsendt opdaterede indsatsformål for alle borgerne, og det ses i den fremviste
dokumentation, at pædagogiske mål tager udgangspunkt i den kommunale bestilling. Tilbuddet giver ﬂere eksempler på positive resultater i
forhold til de opstillede mål, hvorfor socialtilsynet vurderer, at scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har et samarbejde med ﬂere eksterne aktører. Indikatoren er ikke behandlet i nærværende tilsyn, men
baseret på tidligere tilsyn vurderer socialtilsynet, at tilbuddet samarbejder med chauﬀører, dagtilbud, massør, ledsagere samt sundhedsvæsenet i
bred forstand. Socialtilsynet vurderer, at dette samarbejde er med til at understøtte tilbuddets indsats i retning af, at borgerne opnår deres mål.
Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i høj grad.
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$eg-pr int-section-heading-star t$Økonomi$eg-pr int-section-heading-end$



Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og kan forventes at give mulighed for en bæredygtig drift og
tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.
Skipperstrædes 2021 budget er godkendt af socialtilsynet den 23. juli 2021. I forbindelse med budgetgodkendelsen har socialtilsynet påset, at
tilbuddets 2021 budget kan opnå godkendelse iht. bekendtgørelse om socialtilsyn § 19 stk. 2. I den forbindelse har socialtilsynet lagt vægt på
følgende tre forhold:
- At tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer (med
forbehold for fravær af ejendomsomkostninger/reel værdi fastsættelse af de tilbuddets bygninger eller lokaler)
- At 2020 budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger for tilbuddets drift.
- At 2020 budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af oﬀentlige midler.
Skipperstrædes økonomiske oplysninger fremstår generelt retvisende og gennemskuelige.
Derudover noterer socialtilsynet sig, at budgetoplysningerne afspejler tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, og de faktiske forhold som
afdækket og oplyst for socialtilsynet i forbindelse med de driftsorienterede tilsynsbesøg.
Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2020 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme
år.
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.
Socialtilsyn Hovedstaden tager til efterretning, at tilbuddets revisor har afgivet en såkaldt blank revisionspåtegning.
Samtidig noterer socialtilsynet sig dog også, at både tilbuddets reviderede årsrapport og tilhørerende protokollat i lighed med tidligere år
navngives og deﬁneres som ”afdelingsregnskab”. Tilbuddets egenkapital er en del af den samlede egenkapital for Altiden Omsorg.
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.
Socialtilsyn Hovedstaden tager til efterretning, at tilbuddets revisor har afgivet en såkaldt blank revisionspåtegning.
Samtidig noterer socialtilsynet sig dog også, at både tilbuddets reviderede årsrapport og tilhørerende protokollat i lighed med tidligere år
navngives og deﬁneres som ”afdelingsregnskab”. Tilbuddets egenkapital er en del af den samlede egenkapital for Altiden Omsorg.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 1$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet.
Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2021, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de
relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.
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$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 2$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi kan give mulighed for den fornødne kvalitet, når pris/takst sammenholdes med
målgruppens støttebehov.
Tilbuddets afsatte midler til kompetenceudvikling i personalegruppen giver dog socialtilsynet anledning til særlig opmærksomhed.
Socialtilsyn Hovedstaden noterer sig, at tilbuddet i budget 2021 har prioriteret kompetenceudvikling med 2% af tilbuddets omsætning. Udgiften
vedrører supervision, kurser og kompetenceudvikling fremstår på niveau med sammenlignelige private tilbud i hovedstadsregionen.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 3$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Bedømmelse af kriterium
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.
Socialtilsyn Hovedstaden tager til efterretning, at tilbuddets revisor har afgivet en såkaldt blank revisionspåtegning.
Samtidig noterer socialtilsynet sig dog også, at både tilbuddets reviderede årsrapport og tilhørerende protokollat i lighed med tidligere år
navngives og deﬁneres som ”afdelingsregnskab”. Tilbuddets egenkapital er en del af den samlede egenkapital for Altiden Omsorg.

$eg-pr int-section-heading-star t$Spindelvæv$eg-pr int-section-heading-end$

Spindelvæv

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

Kilder
Budget
Tilbudsportalen
Borgeroversigt
Høringssvar
Tidligere tilsynsrapport
Medarbejderoversigt
Godkendelsesbrev
Beskrivelse
Udfyldt oplysningsskema med bilag:
Trivselsundersøgelse medarbejdere
Handleplan for afdækning af pædagogiske tilgange samt forbedret dokumentationspraksis
Eftersendt:
Trivselsundersøgelse borgere i tre tilbud, herunder Skipperstræde

$eg-pr int-section-heading-star t$Inter viewkilder $eg-pr int-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder
Medarbejdere
Ledelse
Beskrivelse
Dialog med
Pædagog ansat februar 2020 alene
Pædagog ansat februar 2020 sammen med fungerende leder Tina Søgård (Socialchef Nordsjælland for Altiden Omsorg))
Fungerende leder sammen med stedfortræder

$eg-pr int-section-heading-star t$Obser vationskilder $eg-pr int-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder
Borgere
Andet
Beskrivelse
Kortvarig observation af samspillet mellem medarbejdere og borger i forbindelse med besigtigelse af de fysiske rammer
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