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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet
set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor
der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt
eller uanmeldt.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af
kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en
eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden
for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet,
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af
et ”spindelvæv”.

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-print-section-heading-end$

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Botilbuddet Gydehøj

Hovedadresse Gydevej 15
3230 Græsted

Kontaktoplysninger Tlf.: 72499970
E-mail: jhoda@gribskov.dk
Hjemmeside: http://www.kobbel-husene.gribskov.dk

Tilbudsleder Jesper Hodal

CVR-nr. 29188440

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Længerevarende botilbud, § 108

Pladser i alt 30

Målgrupper Demens
Hjerneskade, medfødt
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Bitten Mailund
René Lykke Jensen

Tilsynsbesøg 02-05-2022 10:00, Anmeldt, Botilbuddet Gydehøj

Afdeling   Målgrupper Pladser i alt   Afdelinger  

Botilbuddet Gydehøj Udviklingshæmning, Demens, Hjerneskade, medfødt 10 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

20 Længerevarende botilbud, § 108
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet har været på anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg på Botilbuddet Gydehøj den 3. maj 2022. Botilbuddet Gydehøj er godkendt med 20
botilbuds pladser etableret efter SEL §108 samt 10 pladser i særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud efter SEL § 104. Målgruppen omfatter voksne
borgere fra 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Fokus for nærværende tilsyn er på den årlige gennemgang af tilbuddets økonomi samt på tre af Kvalitetsmodellens temaer, nemlig: 

•    Tema 4: Sundhed og trivsel 
•    Team 5: Organisation og ledelse
•    Tema 6: Kompetencer

Det er Socialtilsyn Hovedstadens samlede vurdering, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om
Socialtilsyn.

 
I forbindelse med dette tilsyn er vurderingen, at den positive udvikling i tilbuddet fortsætter, men at der igennem en længere periode har været så
omfattende udfordringer i tilbuddet, at det vil tage tid for den nye ledelse at gennemføre nødvendige grundlæggende forandringer, herunder
kulturændring. Der har særligt været udfordringer i forhold til høj personalegennemstrømning, højt sygefravær og rekruttering af medarbejdere  og
bl.a. deraf følgende manglende kompetencer i forhold til at tilgodese behovene hos borgere med meget komplekse problemstillinger.
Socialtilsynet har tillid til, at den nye ledelse af tilbuddet har kompetencer til, at identificere og prioritere tilbuddets udfordringer og med det afsæt
levere relevante indsatser, der over tid skal sikre kvalitet i tilbuddet.
Den nye leder overtog tilbuddet med en handleplan i forhold til tilbuddets udvikling. Leder har nu omsat handleplanen til en handle- og strategiplan,
som i højere grad giver menig for den nye ledelse. Samtidig er der udarbejdet nyt værdigrundlag med tydelig retningsvisning fra ledelsen.
Socialtilsynet konstaterer, at personaleflugt er standset, medarbejderne fremstår positivt indstillede og forventningsfulde i forhold til tilbuddets
fremtid. Der gennemføres aktuelt fælles faglig uddannelse for hele personalegruppen og socialtilsynet forventer at den nye ledelses samlede indsats
vil bidrage til at medarbejderne i langt højere grad kan bringe deres kompetencer  i spil og understøtte hinanden i faglige indsatser på tværs af
teams og faggrupper.
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets særligt tilrettelagte dagtilbud STDer hensigtsmæssigt organiseret og at borgerne profiterer af tilbuddet.

Medarbejdernes er i gang med at opnå fælles fagligt sprog og fælles fagligt afsæt via den samlede medarbejdergruppes uddannelse i ICDP
”International Care Give Development Program”. Undervisningen understøttes af supervision, som både ledelse og medarbejdere nu modtager på
regelmæssig basis. Socialtilsynet vurderer, at de fleste teams har afsluttet supervision med fokus på teamsamarbejdet og er gået videre til
sagssupervision.  Socialtilsynet ser det som en nødvendig udvikling af de fire teams, at prioritere samarbejde og det kollegiale fundament som afsæt
for udvikling af den pædagogiske praksis.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne nu i højere grad møder borgerne med respekt, anerkendelse og værdighed. Dog ser socialtilsynet fortsat
eksempler på at gamle fortællinger om borgerne står i vejen for at medarbejderne kan se nye udviklingspotentialer. Der konstateres eksempelvis en
række foranstaltninger, som konkret griber ind i borgernes selvbestemmelsesret. Socialtilsynet hæfter sig ved et miljø, hvor der er mange, og
iøjefaldende låse i borgernes fællesarealer og hvor medarbejderne går rundt med store, raslende nøglebundter om halsen. Socialtilsynet  har bedt
tilbuddet om at udarbejde en komplet oversigt over låseforanstaltninger i borgernes boliger og i tilbuddet i øvrigt, samt en handleplan for hvordan
de enkelte foranstaltninger kan afløses af pædagogiske indsatser.
Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udviklingen og medarbejdernes udtalelser, at den positive udvikling har øget borgernes trivsel. Samtidig er
der fortsat borgere i tilbuddet, som kun trives i lav grad, hvilket kræver konkrete, målrettede indsatser. Samtidig har socialtilsynet konstateret, at der
fortsat er svære udfordringer i forhold til episoder dels med magtanvendelser og dels med vold, overgreb og grænseoverskridende episoder.
Socialtilsynet har opstillet en række opmærksomhedspunkter i den forbindelse (se tema 4) og vil følge udviklingen i forhold til disse via kvartalsvise
afrapportering om indsatser og status fra tilbudsleder.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

• Tema 4: Sundhed og trivsel • Team 5: Organisation og ledelse • Tema 6: Kompetencer
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår

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

Sanktioner
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Vurdering af tema
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Sundhed og trivsel

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nye ledelse har igangsat en række initiativer, som allerede har forbedret borgernes vilkår og som på sigt
forventes at give yderligere positive resultater.

Indsatser i forhold til at sikre adgang til relevante eksterne sundhedsaktører kvalificeres af øget samarbejde imellem pædagogisk og
sundhedsfagligt personale. Der er nu ansat sundhedsfagligt personale med erfaring fra psykiatrien, som kan bistå pædagogisk personale med
viden i forhold til borgere med psykiatriske tillægsdiagnoser.

Den personaleflugt, som ved tidligere tilsyn er vurderet udslagsgivende for manglende trivsel og udvikling hos borgerne synes standset. De
interviewede medarbejdere fremstår engagerede og med positive forventninger til, hvordan deres egne indsatser kan forbedre forholdende for
borgerne. Eksempelvis har en mere stabil medarbejdergruppe betydning for borgernes muligheder for at blive forstået, hørt og respekteret, da
borgergruppen har vanskeligheder i forhold til at give tydelig udtryk for egne ønsker og behov, og medarbejderne derfor ofte er afhængige af at
kunne tolke borgernes signaler med henblik på at imødekomme den enkelte borgers ønsker.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne nu i højere grad møder borgerne med respekt, anerkendelse og værdighed. Dog ser socialtilsynet fortsat
eksempler på at gamle fortællinger om borgerne står i vejen for at medarbejderne kan se nye udviklingspotentialer. Der konstateres eksempelvis
en række foranstaltninger, som konkret griber ind i borgernes selvbestemmelsesret. Socialtilsynet hæfter sig ved et miljø, hvor der er mange, og
iøjefaldende låse i borgernes fællesarealer og ved at medarbejderne går rundt med store, raslende nøglebundter om halsen.

Socialtilsynet har en bekymring for, om de mange aflåsninger af skabe og køleskabe står i stedet for faglige indsatser. Tilbuddet bedes senest
01-07-2022 returnere den fremsendte skabelon til oversigt over omfanget af aflåsning i borgernes boliger og aflåsninger i fællesrum i alle fire
teams. Der udarbejdes tilhørende handleplaner for hvordan og hvornår aflåsninger forventes erstattet af pædagogiske indsatser.
Socialtilsynet anbefaler fortsat, at alle episoder med vold og overgreb borgere imellem og imellem borgere og medarbejdere registreres
systematisk for et samlet overblik og bedre grundlag for forebyggende tiltag.

Samtidig bemærker socialtilsynet svære udfordringer i forhold til episoder dels med magtanvendelser og dels med vold, overgreb og
grænseoverskridende episoder. 

Tilbuddet skal sikre, at borgere ikke går u-inviterede ind i andre borgeres boliger. Tilbuddet bør udarbejde planer for konkrete, målrettede
indsatser, hvor udfordringen er til stede
Tilbuddet bør afdække årsager og iværksætte pædagogiske indsatser til sikring af forbedret trivsel, for borgere hvis trivsel er udfordret.
Tilbuddet kan i den forbindelse overveje inddragelse af VISO eller andre eksterne aktører.
Tilbuddet bør udarbejde planer for konkrete, målrettede indsatser i forhold til at forebygge udadrettet og grænseoverskridende adfærd borgere
imellem. Tilbuddet kan i den forbindelse overveje inddragelse af VISO eller andre eksterne aktører.
Tilbuddet bør iværksætte konkrete og målrettede indsatser i forhold til forebyggelse af konflikter 

Gennemsnitlig bedømmelse 2,9

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler fortsat, at alle episoder med vold og overgreb borgere imellem og imellem borgere og medarbejdere registreres
systematisk for et samlet overblik og bedre grundlag for forebyggende tiltag.

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet har en bekymring for, om de mange aflåsninger af skabe og køleskabe står i stedet for faglige indsatser. Tilbuddet bedes
udarbejde en oversigt over aflåsning i borgeres boliger og aflåsninger i fællesrum i alle fire teams. Der udarbejdes tilhørende handleplaner for
hvordan og hvornår aflåsninger forventes erstattet af pædagogiske indsatser.

Samtidig bemærker socialtilsynet svære udfordringer i forhold til episoder dels med magtanvendelser og dels med vold, overgreb og
grænseoverskridende episoder. 

Tilbuddet skal sikre, at borgere ikke går u-inviterede ind i andre borgeres boliger. Tilbuddet bør udarbejde planer for konkrete, målrettede
indsatser, hvor udfordringen er til stede
Tilbuddet bør afdække årsager og iværksætte pædagogiske indsatser til sikring af forbedret trivsel, for borgere hvis trivsel er udfordret.
Tilbuddet kan i den forbindelse overveje inddragelse af VISO eller andre eksterne aktører.
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Tilbuddet bør udarbejde planer for konkrete, målrettede indsatser i forhold til at forebygge udadrettet og grænseoverskridende adfærd borgere
imellem. Tilbuddet kan i den forbindelse overveje inddragelse af VISO eller andre eksterne aktører.
Tilbuddet bør iværksætte konkrete og målrettede indsatser i forhold til forebyggelse af konflikter 

Kriterium 4
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Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har forbedret grundlaget for at kunne understøtte borgernes selv- og medbestemmelse. Tilbuddet har over tid
haft fokus på at inddrage borgerne i beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Men med den nye ledelse er fulgt nyt fokus på
området. Der er iværksat kompetenceudvikling og medarbejderne arbejder positivt med de nye muligheder for udvikling.

Der er fortsat en kultur, der til dels skal gøres op med, men socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er godt på vej. - Ikke mindst med det fornyede
fokus på at understøtte borgernes selv- og medbestemmelse.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 4.a
De interviewede medarbejdere omtaler borgerne med respekt og anerkendelse. De oplyser, at de har haft en række drøftelser i forlængelse af
beskrivelser i seneste tilsynsrapport af, at der var medarbejdere, der tiltalte borgerne, som var de børn. Drøftelserne har skærpet medarbejdernes
opmærksomhed på mere ligeværdig tiltale. Der er ikke enighed i alle teams om tilgangen til borgerne og om fokus på at afkode borgerne, hvilket
der er ledelsesmæssigt fokus på.

En pårørende påpeger, at der på døren ind til et team er sat et skilt op, der indikerer, at man skal gå udenom huset, så et team ikke længere bliver
forstyrret af gæster til et andet team. Dette opfattes som tegn på respekt for, at borgerne ikke skal forstyrres af uvedkommende "færdsel" på deres
gangarealer.

Samtidig er det socialtilsynets vurdering, at gamle fortællinger om borgerne til dels står i vejen for at møde med et åbent syn på deres aktuelle
udviklingsmuligheder. Dette gælder ikke mindst i forhold til vurderingen af borgernes behov for aflåste skabe mv., som skaber et miljø, der
signalerer, at borgerne er farlige/til fare for sig selv og medfører, at medarbejdere møder borgerne med store nøglebundter om halsen. Dette
trækker ned i bedømmelsen og det trækker op i bedømmelsen, at både ledelse og medarbejdere vurderes parate og forberedte til fortsatte
forandring.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

Indikator 4.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.b
Både ledelse og medarbejdere fortæller, at der er sket en positiv udvikling i forhold til borgernes selv- og medbestemmelse. Det indgår nu i
tilbuddets værdigrundlag, at tilbuddet vil arbejde struktureret henimod , at Gydehøj bliver et bosted, hvor selvbestemmelse er en ufravigelig
præmis i arbejdet med beboerne.  Ledelsen fremstår bevidst om - og med strategier for - hvordan de kan understøtte denne proces i alle teams.
Pårørende oplyser, at medarbejderne er gode til at aflæse borgers præferencer. Der er tale om en borger, som holder af at hjælpe andre beboere
og af at blive påskønnet for det.

Medarbejderne er engagerede og positive i beskrivelserne af udviklingen henimod øget borgerinddragelse. De giver eksempler på hvor borgere -
efter nye faglige tilgange - på overraskende vis har været i stand til "pludselig" at vælge selv. En borger, som altid er blevet madet, vælger nu at
spise selv, og og en anden kan selv træffe valg om frokost menu og selv smøre sin mad. De giver også eksempler på, at øget inddragelse medførte
forhøjet konfliktniveau. Socialtilsynets vurdering er, at tilbuddet er i gang med en ændret praksis. De evaluerer og lærer af både positive og
umiddelbart mindre positive resultater. Tilbage står en vurdering af, at grundlaget for borgernes inddragelse i og indflydelse på beslutninger i
hverdagen er forbedrede.

På den baggrund hæves scoren og indikatoren er i høj grad opfyldt.
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Kriterium 5
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Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at der fortsat er borgere i tilbuddet, hvis trivsel ikke er optimal. For en af disse borgere er der iværksat
håndgribelige tiltag i form af bevilget 1:1 støtte og der er pågående undersøgelser af, hvordan borgeren yderligere kan støttes til forbedret trivsel.
For andre mangler der fortsat konkrete målrettede indsatser.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne generelt er omsorgsfulde og anerkendende i tilgange til borgerne, men der er fortsat medarbejdere, som
hænger fast i gamle fortællinger om borgerne, hvilket kan virke bremsende for borgernes udviklingsmuligheder.

Endelig vurderer socialtilsynet, at ledelsen har fokus på, at der er tale om en målgruppe, som i tiltagende grad påvirkes af aldersbetingede
udfordringer. Ledelsen har fokus på at balancere behovet for sundhedsfaglige kompetencer i et pædagogisk botilbud. 

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.a
På grund af borgernes funktionsniveau har det ikke været muligt at have direkte dialog med dem om, hvorvidt de trives i tilbuddet. Medarbejderne
oplyser, at borgerne i det interne dagtilbud STD  trives rigtigt godt. Borgerne er der i få timer ad gangen og der er høj grad af forudsigelighed, idet
der er blevet etableret en genkendelig struktur omkring den enkelte borgers brug af tilbuddet. Socialtilsynet noterer sig, at borgerne  i STD mødes i
en 1:1 normering, hvor forudsætningerne dermed er til stede for at imødekomme den enkelte borgers behov. En enkelt borgers trivsel synes
markant påvirket på dage, hvor borgeren ikke er i dagtilbud. Her skriger borgeren højlyst, hvilket både medarbejdere og pårørende beskriver som
udtryk for dårlig trivsel for borgeren og for værende til gene for medbeboere og medarbejdere. Socialtilsynet opfordrer tilbuddet til at afdække,
om borgerens udfordring/reaktioner skyldes manglende støtte på bostedet eller brud på rutine eller forudsigelighed - eller helt andre forhold.

En anden borgers trivsel er påvirket af, at borgeren endnu ikke helt er faldet til efter at være flyttet fra forældre til botilbuddet. Der arbejdes med
forskellige indsatser i forhold til denne borger.

En tredje borger vurderes af både medarbejdere og ledelse at kunne trives bedre i et mindre botilbud. Visiterende kommuner forholder sig
undersøgende i forhold til borgerens behov og eventuelle alternativer.

Men generelt er det både pårørende, medarbejdere og ledelsens vurdering, at borgerne nu i højere grad end tidligere trives i tilbuddet. Dette
understøttes af beskrevne tegn på flere borgeres udvikling.

På den baggrund hæves scoren og indikatoren vurderes i middel grad opfyldt.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Medarbejderne oplyser, at borgerne fortsat støttes i deres adgang til relevante sundhedsydelser. Både de og ledelsen har opmærksomhed på
aldersrelaterede udfordringer, og der er fokus på at ledsage borgerne til besøg ved sundhedsinstanser såsom læge, tandlæge eller speciallæge. 

Ved tidligere tilsyn oplyser medarbejdere og sygeplejerske, at ikke alle borgere er trygge ved sygeplejersken. I de tilfælde arbejder medarbejderne
med, hvordan sygeplejersken kan få adgang til borgerne på anden vis. Eksempelvis beskrive medarbejder borgernes symptomer for
sygeplejersken, eller tager billeder af borgeren, som sygeplejersken ser. Det kan også være at sygeplejerske, i samarbejde med de faste
medarbejdere, observerer borgerne fra afstand.

På baggrund af dette fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet vurderer, at ansættelse af sundhedsfaglige medarbejdere har højnet den samlede viden og indsats i forhold til borgernes fysiske og
mentale sundhed. En af de interviewede medarbejdere er nyansat  SoSu-assistent med erfaring fra psykiatrien og stiller sig under dialogen til
rådighed for sine kollegaer i forhold til at dele viden om psykiatriske diagnoser, som tilbuddet tidligere har manglet viden omkring.

Medarbejderne oplyser, at ansættelsen af en sygeplejerske kvalificerer tiltagene i forhold til borgernes sundhedsmæssige udfordringer, og en
pædagog fortæller, at sygeplejersken samme eftermiddage skal deltage ved pædagogens ledsagelse af borger til specialist for at understøtte bedst
muligt  udbytte af konsultationen.

En pårørende vurderer, at medarbejderne generelt tager godt hånd om tiltag til sikring af borgernes sundhed og trivsel, men anfægter at tilbuddet
har lidt for meget fokus på hygge med kager og for lidt fokus på at fastholde indsatser i forhold til målsætning om motion i form af gåture, som
borgeren faktisk godt kan lide.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets viden og indsatser i forhold til borgernes sundhed og trivsel er forbedrede og scoren hæves. Indikatoren
bedømmes i middel grad opfyldt.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets igangværende uddannelsesforløb bidrager til at forebygge episoder med magtanvendelse. Der indberettes få
episoder med magtanvendelse, og socialtilsynet kan være i tvivl om der  forekommer andre episoder, som ikke indberettes, da de ikke blandt
medarbejderne opfattes som episoder med magtanvendelse. Samtidig konstaterer socialtilsynet, at en bevidstgørelse omkring indgreb i borgerens
selvbestemmelsesret er nødvendig. Borgerne lever i et miljø, hvor aflåsninger fortsat synes at erstatte pædagogiske indsatser. Se
opmærksomhedspunkt desangående.
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Indikator 6.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet har i det seneste år modtaget kopi af indberetninger af tre episoder med magtanvendelser - alle i forhold til samme borger.  Jf.
indikator 6a er socialtilsynet i tvivl om hvorvidt antallet af indberetninger er retvisende i forhold til antallet af faktiske episoder med brug af
magtanvendelse. 

Ledelsen oplyser i opfølgning fremsendt forud for tilsynet, at de med tilførslen af kompetencer igennem blandt andet ICDP, forventer at se en
reduktion af konfliktrelateret adfærd hos borgerne. De vurderer, at personalet med viden fra ICDP bedre vil kunne se borgerens initiativ og justere
sig ift. de situationer, de står i. Derudover oplyser de, at der er oprettet kontakt til Gribskov kommunes konfliktvejleder, som skal undervise i
magtanvendelse og nødværge. Han vil sammen med personalet gennemgå alle Gydehøjs arealer og fortælle om sikring af flugtveje, sikring af
inventar som evt. kan benyttes ved udadreagerende adfærd osv. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med fordel kan øge fokus på at iværksætte konkrete og målrettede indsatser i forhold til forebyggelse
af konflikter i forhold til den konkrete borger, med hvem der er indberettet episoder med magtanvendelser.

 

Under rundvisning i de fire teams mødes Socialtilsynet alle steder af lyden af raslende nøgler, som medarbejdere går med i snor om halsen og der
konstateres et overvældende antal store låseanordninger på skabslåger. Leder oplyser, at størstedelen ikke anvendes. Samtidig konstaterer
socialtilsynet, at tilbuddet fortsat har lås på fælleskøleskabet i team 2 og 3 samt at der i alle teams er et højskab samt underskabe under vasken, 
som er aflåst. Nogle borgeres shampoo låses inde og en enkelt borgers tøj er låst inde i et skab i borgerens bolig.

Socialtilsynet gentager ved nærværende tilsyn den bekymring, der blev udtrykt på dialogmøde i april 2021 og ved seneste tilsyn, over
konsekvenserne af at borgerne mødes af aflåsning og raslende nøgler i eget hjem. Socialtilsynet har en bekymring for, om de mange aflåsninger
erstatter faglige indsatser. Tilbuddets nye ledelse udviser forståelse for problematikken, og vil sikre, at låse der ikke anvendes bliver afmonteret.
Samtidig vil ledelsen iværksætte konkrete drøftelser i de enkelte teams af alternativer til aflåsninger.

Tilbuddet bedes udarbejde en oversigt over aflåsninger i alle fire teams med tilhørende handleplaner for hvordan og hvornår aflåsninger forventes
erstattet af pædagogiske indsatser.

 

Socialtilsynet anerkender, at der er igangsat initiativer til forebyggelse af episoder med magtanvendelser, men konstaterer, at disse endnu ikke er
slået igennem i praksis, hvorfor scoren fastholdes, og indikatoren bedømmes i lav grad opfyldt.

Indikator 6.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 6.b
Jf. indikator 6.a  har socialtilsynet i det seneste år modtaget kopi af indberetninger af tre episoder med magtanvendelser - alle i forhold til samme
borger. Der er uvist for socialtilsynet, om medarbejderne har tilstrækkelig kendskab til bestemmelser om magtanvendelse til at de er bevidste om,
hvornår de foretager en magtanvendelse. Dermed er der også usikker om, hvorvidt alle episoder indberettes.

Ledelse giver i dialogen udtryk for, at de har drøftet emnet med medarbejderne og de har erkendt, at medarbejdernes viden ikke er
tilstrækkelig. Medarbejderne skal  derfor 31. maj og 1. juni 2020 have 2 temadage med undervisning af jurist.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nye ledelse igangsætter initiativer til forebyggelse af episoder med vold og ovegreb både borgere imellem og
borgere mod medarbejdere. Der er sat ekstrabemanding på en borger, hvilket forventes at have en effekt på de mest alvorlige overgreb borgere
imellem samt i forhold til at beskytte borgeren selv imod at begå overgreb i det omkringliggende samfund.

Derudover har ledelsen igangsat tiltag, som forventes generet at højne de faglige indsatser i tilbuddet.

Det er socialtilsynet vurdering, at der yderligere er behov for konkrete, målrettede indsatser i forhold til de specifikke borgere, som har udadrettet
og grænseoverskridende adfærd. Tilbuddet kan i den forbindelse overveje inddragelse af VISO eller andre eksterne aktører.
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet fik ved seneste tilsyn to opmærksomhedspunkter vedrørende vold og overgreb.

1) Tilbuddet skal sikre, at alle borgere trives og føler sig trygge på tilbuddet, og at overgreb borgerne imellem minimeres. Hertil anbefaler
socialtilsynet, at alle overgreb borgerne imellem registreres systematisk.

2) Socialtilsynet opfordrer fortsat til, at tilbuddet har skærpet fokus på medarbejdernes andel i en konfliktsituation, herunder fokus på, hvilke
omstændigheder, der ledte op til konfliktsituationen, som ender med en magtanvendelse.

Leder oplyser i opfølgning fremsendt forud for tilsynet, at ledelsen siden sidste tilsynsbesøg i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten har
haft et øget fokus på registrering af overgreb beboere imellem. Han oplyser, at hændelser der har karakter af vold, trusler eller
grænseoverskridende adfærd systematisk , registres i de impliceredes dokumentation i Nexus. I dialogen med ledelsen fremgår, at der ikke
foretages en samlet systematisk registrering af forekomsten af disse episoder. Det er socialtilsynets fortsatte opfordring, at tilbuddet laver en
samlet registrering af vold, trusler og overgreb hhv. borger-borger, borger-medarbejder og medarbejder-borger, såfremt dette måtte forekomme.
Dette for styrke grundlaget for analyse af indsatser til forebyggelse.

Ledelsen har fremsendt registrering af  overgreb borger-borger og borger-medarbejdere i 2021 samt fra 1. kvartal 2022. Antallet af episoder i
2022 er steget i forhold til 2021 jf, oplysninger om øget fokus på registrering.

Der er desuden registreret to episoder med seksuelt grænseoverskridende adfærd. Begge begået af en anden borger. Det er socialtilsynets
vurdering, at der her er tale om episoder af særlig alvorlig karakter. 

Både leder og medarbejdere oplyser, at der i forlængelse af episoderne er tilført ressourcer således, at borgeren nu har 1:1 bemanding i vågne
timer. 

 

Adspurgt om der er flere eksempler på borgere, der uinviteret går ind i andre borgeres boliger, svarer medarbejderne, at det godt kan forekomme.
Der kan eksempelvis være borgere, der går ind og tager kager eller genstande fra andre borgeres boliger, hvis medarbejderne glemmer at låse
døren. Medarbejderne beretter om øget fokus på at forebygger disse episoder, men at flere teams skal blive bedre til at huske at hjælpe borgerne
med at låse døren til deres boliger.

Socialtilsynet har - i lighed med tidligere år - en bekymring om, hvorvidt alle episoder anerkendes og registreres som vold og overgreb, idet der på
tilsynet fortælles om episoder, der ikke fremgår af registreringsoversigten. 

Endelig oplyser ledelsen, at arbejdstilsynet har varslet påbud i forhold til at beskytte medarbejdere pga. episoder, hvor medarbejdere udsættes for
vold og trusler fra borgere.

 

Scoren fastholdes og indikatoren bedømmes opfyldt i lav grad, idet det samlet set er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat er udfordret i
forhold til at beskytte borgere og medarbejdere imod episoder med vold, overgreb og grænseoverskridende handlinger. 
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Vurdering af tema

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

Organisation og ledelse

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

Tilbuddets nye ledelse har overtaget et tilbud, hvor der er behov for en kulturændring.  Socialtilsynet anerkender, at en kulturændring er en proces
som tager flere år og bemærker, at ledelsen har udarbejdet værdigrundlag og har en strategi og en plan for udvikling i tilbuddet. Socialtilsynet
vurderer således, at den nye ledelse har arbejdet målrettet på de overordnede linjer og vurderer, at der sideløbende bør tages hånd om en del
konkrete indsatser, jf udviklings- og opmærksomhedspunkter i  nærværende rapport.  Socialtilsynet ønsker løbende at følge disse indsatser og
opstiller i den forbindelse opmærksomhedspunkt om udarbejdelse af indsats- og opfølgningsplan, som kvartalsvis fremsendes til socialtilsynet
med den aktuelle status.

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nye ledelse har relevante faglige og personlige kompetencer i forhold til at kunne sikre fortsat positiv udvikling
i tilbuddet. Der konstateres en optimistisk stemning bandt medarbejderne, som beskriver en ny start for tilbuddet, som kommer både borgere og
medarbejdere til gode. Dette gælder eksempelvis i forhold til de allerede iværksatte tiltag i forhold til faglig udvikling i den samlede
personalegruppe.

Personalegennemstrømning synes stagneret, imens sygefravær fortsat er højere end på tilsvarende tilbud. Der er nu ikke længere vakante stillinger
og vikarer for langtidssygemeldte er blevet ansat i fuldtids tidsafgrænsede stillinger. Der er genindført regelmæssig supervision og samtidig er der
tilført ressourcer til borger med særlige udfordringer. Altsammen tiltag der bidrager til at skabe ro og grundlag for udvikling i tilbuddet.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet ønsker løbende at følge tilbuddets indsatser i forhold til opstillede opmærksomhedspunkter jf tema 4. Ledelsen bedes udarbejde
indsats- og opfølgningsplan, som kvartalsvis fremsendes til socialtilsynet med den aktuelle status. 
Socialtilsynet ønsker planen fremsendt senest 7. juli 2022 og ønsker derefter opfølgningen fremsendt hver den 7. i måneden efter endt kvartal.

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet efter en turbulent tid med mange skift i ledelsen, nu har fået ny ledelse, som fremstår kompetent i
forhold til at varetage tilbuddets drift.

 

Tilbuddet har igennem længere tid har været præget af udfordringer med mange skift i ledelsen, udfordringer i samarbejdet i nogle teams,
manglende fælles fagligt afsæt, samt meget høj personalegennemstrømning og meget højt sygefravær med deraf følgende forbrug af ikke
fastansatte medarbejdere i hverdagen. 
Socialtilsynet konstaterer, at leder har overtaget en tidligere udarbejdet handleplan, som nu er afløst af den nye ledelses værdigrundlag, visioner
og årshjul for genopretning på en række vigtige, overordnede punkter. Det fremgår dog kun en vis grad er en konkret plan for, hvordan lederen
tilrettelægger og gennemføre de nødvendige ledelsesmæssige tiltag for at sikre, at udviklingen i tilbuddet fortsat går i den ønskede retning.
Socialtilsynet opstiller derfor opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse udarbejder en konkret tids- og handleplan for de ledelsesmæssige
initiativer og dispositioner, som lederen (udover de mere overordnede listet i årshjulet) planlægger at gennemføre for at sikre opfølgning konkret i
forhold til udviklings- og opmærksomhedspunkter i nærværende tilsynsrapport. Socialtilsynet vedlægger socialstyrelsens skabelon til
opfølgningsplan til inspiration, men lederen kan selv beslutte, hvordan tids- og handleplanen udformes. Socialtilsynet ønsker opdateringer hver 3.
måned frem til kommende tilsyn om udviklingen af indsatsen igennem mail til tilsynskonsulenten. Planen fremsendes første gang senest 01-07-
2022 og herefter 01-10-2021 og så fremdeles.

 
Opstilling af opmærksomhedspunkt omkring tids- og handleplan skal endvidere forstås sådan, at socialtilsynet har tillid til, at tilbuddets ledelse har
kompetence og erfaring til at løfte opgaven.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Tilbuddet har igennem de seneste år haft en række skift i ledelsen, herunder også konstitueringer. Det er besluttet at ledelsen fremadrettet skal
bestå af en tilbudsleder og 2 teamledere.

Ny tilbudsleder blev ansat pr 01-06-2021 og en ny teamleder er netop tiltrådt 01-04-2022.  Den anden teamleder fratræder og dermed er
teamlederstilling til besættelse i løbet af sommeren 2022.

Det fremgår af CV for tilbudsleder, at han er uddannet pædagog og at han i de seneste 13 år forud for sin ansættelse på Gydehøj, har været ansat
på et behandlingshjem, hvor han i de sidste 3 år var afdelingsleder med ansvar for 3 afdelinger. Leder har tidligere taget moduler i
diplomuddannelse i ledelse, som han aktuelt er i færd med at færdiggøre.

Teamleder er cand. scient. soc. og har forud for sin ansættelse som teamleder været ansat i 3 år som pædagog i tilbuddet. Hun har fra tidligere
ansættelser erfaringer med projektledelse, og starter på diplom i ledelse til august 2022.

Der er således ikke tale om solid ledelsesmæssig erfaring, men begge fremstår kompetente i forhold til at løse den meget store ledelsesmæssige
udfordring, de står med.

Medarbejderne udtrykker sig entydigt positivt om den nye ledelse, som beskrives som ressourceorienteret, anerkendende, nærværende og
inkluderende. De oplever, at teams'ene er meget selvadministrerende, hvilket understøtter fællesskabet på tværs af teams. Medarbejderne
beskriver, at der med den nye ledelse er fulgt markant øget trivsel hos både medarbejdere og borgere.

 

Scoren hæves og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Ledelse og medarbejdere oplyser, at tilbuddet har genindført fast supervision.

De to ledere får supervision sammen hver 4. uge. Derudover kan både supervisor og medarbejdere invitere ledelsen med ind på deres supervision.

Medarbejderne har fast supervision 1 gang om måneden. Det forventes på sigt at blive sagssupervision. Men hidtil har der i højere grad været tale
om supervision med henblik på at understøtte teamsamarbejdet efter en lang turbulent periode. STD har været mindre ramt af dette og har derfor
endnu ikke haft supervision, men det er planlagt, at de også skal have hver 4. uge. Medarbejderne beskriver supervisionen som et trygt og
udbyttegivende rum.

Scoren hæves og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift nu i højere grad end tidliger varetages kompetent, omend der fortsat er udfordringer. Der er
fortsat højt sygefravær og på grund af personalegennemstrømning har mange medarbejdere lav anciennitet i tilbuddet. Denne situation synes nu
at have stabiliseret sig. Samtidig er alle ledige stillinger nu besat, og ansættelser i midlertidige fuldtidsstillinger skaber ro i teams med
langtidssygemeldinger. Socialtilsynet bemærker, at særligt nattevagter er stabile og i mindre grad præget af personalegennemstrømning og
sygefræver, hvilket vurderes at have stor betydning for stabiliteten i tilbuddet.
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet har fået fremsendt en opdateret medarbejderoversigt. Her af fremgår det, at der er ansat tværfagligt på tilbuddet. Der er ansat 20
pædagoger, derudover er 2 socialrådgivere og 1 lærer ansat som pædagoger, imens 1 lærer, 1 psykolog og 1 ernæringsassistent er ansat som
pædagogmedhjælpere. 1 socialrådgiver er nattevagt. Yderligere er der ansat 2 SoSu-assistenter og 1 SoSu-hjælper og 10 medhjælpere. Der er i alt
40 fastansatte medarbejdere, hvoraf næsten 75% har en fagligt relevant uddannelse.

Det ses endvidere af oversigten, at der er 7-9 medarbejdere pr. team og at der i Team 2 er 7 pædagoger ud af de 8 ansatte imens der i team 4 ud af
9 ansatte kun er 4 pædagoger. 

Der er fortsat tilknyttet 10 borgere til STD og alle har bevilliget 12 timer om uge. Disse er fordelt så alle borgere i STD har en fast hjemmedag og
der ud over er i STD 4 gange om ugen enten en formiddag eller en eftermiddag efter en fast plan. Der er ændret struktur for borgerne i STD, som
nu kommer fast i tilbuddet enten formiddag eller eftermiddag, hvilket borgerne ifølge medarbejderne trives med.

 

Jf indikator 5a så er der borgere, der i mindre grad trives i tilbuddet, hvilket kan indikere, at medarbejderne ikke har de kompetencer, der skal til
for sikre disse borgeres trivsel. Både ledelse og medarbejdere vurderer, at normeringen er passende i forhold til borgerne behov efter, at en borger
har fået bevilget 1:1 støtte, og socialtilsynet vurderer, at det har betydning for borgernes kontakt til medarbejdere, at alle stillinger nu er besat, og
at ingen medarbejdere er fratrådt i 2022.

På baggrund af ovenstående hæves scoren og bedømmes opfyldt i middel grad.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Leder oplyser pr mail i forlængelse af tilsynet, at personalegennemstrømning i 2021 var på 30% og med overvægt af opsigelser i første halvår
2021. 

Samlet set er 10 faste medarbejdere i nedenfor nævnte grupperinger fratrådt i perioden 01-05-2021 til 01-05-2021. I samme periode er 9
medarbejdere ansat. Dvs. cirka 25% personalegennemstrømning.

Det fremgår af medarbejderoversigt over ansatte pr 01-05-2022, at kun 1 fast medarbejdere fratrådt i 2022, men at der er ansat 4 medarbejdere (1
i STD, 1 i team 4 og 2 i team 3), hvorefter alle stillinger er besat.

Team 1: 7 ansatte/ ingen fratrådte i 2022 (senest ansat 01-04-2021)

Team 2:  8 ansatte/ ingen fratrådte i 2022 (senest ansat 01-05-2021)

Team 3: 8 ansatte/ ingen fratrådte i 2022 (senest ansat 2 medarbejdere 01-02-2022)

Team 4: 9 ansatte/ ingen fratrådte i 2022 (senest ansat 01-05-2022)

STD:  4 ansatte/ 1 fratrådt i 2022 (senest ansat 01-02-2022)

Nattevagter: 4 ansatte/ ingen fratrådte i 2022 (senest ansat 24-07-2020)

 

Socialtilsynet vurder, at personalegennemstrømning i årets 4 første måneder har været lav, men at den i det seneste år har været højere end på
sammenlignelige tilbud. Medarbejderne oplever personalegennemstrømningen som markant lavere efter, at tilbuddet har fået nye leder. Samtidig
har tilbuddet fået ny og god omtale i lokalsamfundet, så der kan også rekrutteres. Flere tidligere ansatte er vendt tilbage, og medarbejderne
fremhæver at konsekvenserne af personalegennemstrømning er markant færre, når det er en velkendt medarbejder, der vender tilbage.

Samlet bedømmer socialtilsynet, at scoren kan hæves og at indikatoren i middel grad er opfyldt.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.c
Ledelsen oplyser i dialogen, at de vurderer, at sygefravær er for nedadgående bortset fra to ikke-arbejdsrelaterede langtidssygemeldinger i et team.
medarbejderne supplerer med, at der også har være en del sygefravær i forbindelse med Corona.

Tilbudsleder oplyser derudover i forlængelse af tilsynet, at der i 2021 var gennemsnitligt 27,6 sygedage pr. medarbejder. 

I første kvartal er der gennemsnitligt 5,05 fraværsdag pr fastansatte medarbejder. Hvis den tendens fortsætter vil der gennemsnitligt være 20,2
fraværsdag pr medarbejder i 2022.

Dette fravær fordeler sig således:

Team 1: 7 ansatte og 36 fraværsdage dvs. gennemsnitligt 5,1 dag pr fastansatte medarbejder

Team 2:  8 ansatte og 30 fraværsdage dvs. gennemsnitligt 3,75 dag pr fastansatte medarbejder

Team 3: 8 ansatte og 92 fraværsdage dvs. gennemsnitligt 11,5 dag pr fastansatte medarbejder

Team 4: 9 ansatte og10 fraværsdage dvs. gennemsnitligt 0,9 dag pr fastansatte medarbejder

STD:  4 ansatte og 24 fraværsdage dvs. gennemsnitligt 6 dag pr fastansatte medarbejder

Nattevagter: 4 ansatte og 10 fraværsdage dvs. gennemsnitligt 2,5 dag pr fastansatte medarbejder. 

 

Socialtilsynet forventer en positiv udvikling i fraværs statistikken, men kan endnu ikke identificere den, hvorfor indikatoren fortsat bedømmes
opfyldt i lav grad.

Indikator 9.d

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.d
Både ledelse og medarbejdere oplyser, at der fortsat er er forholdsvist højt vikarforbrug pga. af 2 langtidssygemeldinger og punkler af ferie og
afspadsering, som skal afvikles efter flere vakante stillinger. Ledelsen har valgt at ansætte to uddannede pædagoger i midlertidige stillinger frem til
efteråret, hvilket medarbejderne oplever som en stor lettelse. Bl.a. om følge heraf er vikarforbruget for nedadgående.  

Tilbuddets første prioritet er interne vikarer, hvoraf nogle har stort kendskab til borgerne, men der anvendes fortsat vikarer fra to bureauer. Der er
dog tale om faste kendte medarbejdere. Både ledelse og medarbejdere oplever, at dette aktuelt fungerer fint.

Socialtilsynet vurderer, at indikatorens ordlyd aktuelt i høj grad er opfyldt.
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet siden seneste tilsyn har fået tilført kompetencer primært som følge af af ny ledelse, som har sikret at
alle stillinger er besat, personaleflugt er standset og der er gennemført fælles faglig uddannelse. Derudover er der via supervision håndteret
problemstillinger, som har stået i vejen for at medarbejdere fuldt ud har kunnet bringe deres kompetencer i anvendelse.

Det er socialtilsynets vurdering, at der er spredning i kompetenceniveauet de forskellige grupperinger imellem, og at der er relevant fokus på at
understøtte kompetenceudviklingen i alle teams.

Borgerne har komplekse problemstillinger og der er fortsat borgere, som har behov for en mere omfattende og mere specialiseret indsats end der
aktuelt leveres. Tilbuddet har via nyansættelser fået tilført viden om psykiatriske lidelser. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

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

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppens samlede kompetenceniveau er hævet bl.a. på grund af fælles uddannelse i ICDP og
yderligere tiltag som leder har fremsendt forud for tilsynet:

Fælles uddannelsesforløb i ICDP: Start oktober 2021 og afsluttes juni 2022. ICDP-uddannelsen giver medarbejderne et fælles fagligt sprog og
kompetencer til at se borgerens ressourcer. Principperne i ICDP handler om relationskompetencer og om at regulere sig selv ift. omgivelserne
og i forhold til borgerens initiativ. Ledelsen bruger aktivt ICDP som det fællesfaglige fundament i faglige diskussioner, ved teammøder og
opfordrer til at tænke det ind i dokumentation for at medvirke til implementeringen i praksis. 
Ledelsen har besluttet at alle teammøder skal have deltagelse af en leder. Ved deltagelse af ledelse på teammøderne, får ledelsen og
medarbejderne et fælles afsæt, når det handler om dialog, faglig tilgang og evaluering af pædagogiske tiltag. Det har været vigtigt for ledelsen,
at det pædagogiske personale er ressource orienteret og kan se udviklingsmuligheder. 
Det har for ledelsen været vigtigt, at de faglige tiltag ikke står alene. Derfor har vi fastansat en faglig koordinator. Koordinatoren har som primær
opgave at sikre den faglige dokumentationspraksis, dvs. koordinatoren har overblikket for, hvornår det pædagogiske personale f.eks. skal skrive
status og det er også koordinatoren, som i samarbejde med personalet, skal være sparringspartner og med til at kvalificere indholdet.
Alle medarbejdere har i marts 2022 deltaget på temadage med undervisning i faglig dokumentationspraksis og hvordan dokumentation kan
bruges som redskab i målarbejdet.    
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
En optælling foretaget på baggrund af fremsendt medarbejder ovesigt viser nedenstående fordeling af uddannelsesmæssig baggrund i de enkelte
teams.

Team 1: 7 ansatte  - 3 pædagoger, 2 socialrådgivere, 2 ufaglærte

Team 2: 8 ansatte -  7 pædagoger,  1 ufaglært

Team 3: 8 ansatte - 3 pædagoger, 1 lærer, 1 SoSu-assistent, 3 ufaglærte

Team 4: 9 ansatte - 4 pædagoger, 1 SoSu-assistent, 1 SOSU-hjælper, 3 ufaglærte  

STD:  4 ansatte -  1 pædagog, 1 lærer, 1 psykolog, 1 ufaglært

Nattevagter: 4 ansatte - 2 pædagoger, 1 socialrådgiver, 1 ufaglært

Dvs. at 26 ud af de 40 medarbejderne har en fagligt relevant uddannelse på minimum bachelorniveau, skønt ikke alle er ansat på baggrund af
denne uddannelse. 3 har kortere fagligt relevant uddannelse og 11 er ufaglært.  

 

Medarbejdernes kompetencer har i en årrække haft ringe betingelser for at blive udfoldet og udviklet bl.a. på grund af høj
personalegennemstrømning, højt sygefravær og manglende gennemførelse af planlagt kompetenceudvikling.

Socialtilsynet kan ved indeværende tilsyn konstatere, at alle medarbejdere i perioden november 2021 til juni 2022 deltager i kompetenceudvikling
i forhold til ICDP – International Care Give Development Program, som er et program tilbudsleder har kendskab til fra sin tidligere ansættelse, og
som udgør tilbuddets nye fælles faglige grundlag.  

Den nye ledelse har øje for fordelene ved flerfaglighed og vurderer, at der opstår bedre dynamik i personalegruppen.

Borgerne i tilbuddet har komplekse udfordringer, herunder psykiatriske diagnoser i tillæg til deres udviklingshæmning. Tilbuddet har nu ansat en
medarbejder med erfaring fra psykiatrien, som bringer denne nødvendige viden med ind i tilbuddet. De interviewede medarbejdere udtrykker
motivation til i højere grad at bruge hinandens kompetencer på tværs af teamsene.

 

Som det fremgår af indikator 10b, så matcher medarbejderne fortsat ikke fuldt ud borgernes udfordringer, men det er socialtilsynets vurdering, at
der via nyansættelser, opnormering, mindre personalegennemstrømning, kompetenceudvikling er øget kompetencer i medarbejdergruppen og
scoren hæves. Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt.

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Medarbejderne oplever, at de via den nye fælles kompetenceudvikling i forhold til ICDP giver dem et fælles fagligt sprog og forbedrer deres
indsatser i mødet med borgerne, hvilket de vurderer allerede har givet positive resultater. Tilgangen har indbygget elementer fra Low Arousal og
der er eksempler på borgere, som allerede har færre episoder med udadrettet adfærd. Socialtilsynet anerkender, at der er en positiv udvikling i
gang og ser samtidig, at der fortsat er borgere, som ikke mødes relevant. Eksempelvis er der borgere i lav trivsel, herunder en borger som sidder
og skriger højt og en anden, som ledelsen fortæller har svært ved at falde til i tilbuddet. Samtidig bemærker socialtilsynet, at nogle pårørende
vurderer, at medarbejderne møder borgerne på kompetent vis imens andre er af den modsatte opfattelse.

På baggrund af ovenstående overvejende positive udvikling hæves scoren og indikatoren er opfyldt i middel grad. Samtidig henledes
opmærksomheden på at jf tema 4 skal arbejdes mere konkret med mere kvalificerede indsatser overfor specifikke borgere.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi i middel grad fremstår gennemskuelig, men kan forventes at give mulighed for en bæredygtig drift
og tilfredsstillende kvalitet i forhold til prisen og målgruppens støttebehov.

Socialtilsynets vurderinger beror på budget 2022 og nøgletal fra Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapporter” for budgetåret 2020.

På tidspunktet for nærværende økonomivurdering, 11. maj 2022, har Botilbuddet Gydehøj endnu ikke uploadet 2021 nøgletal på Tilbudsportalens
faneblad ”Årsrapport”, trods deadline for upload var 1. maj. Socialtilsynets bedømmelse af gennemskuelighed i tilbuddets økonomi som, i middel
grad opfyldt, skal ses i sammenhæng med dette.

 

Socialtilsynet har endvidere inddraget øvrige oplysninger om tilbuddet, der fremgår af Tilbudsportalen og på oplysninger indhentet i forbindelse
med tilsynsbesøg.

Tilbuddets realiserede omkostninger i nøgletal på Tilbudsportalen for budgetåret 2020, sammenholdt de estimerede omkostninger i budgettet for
samme år, giver ikke anledning til bemærkninger.

 

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

Socialtilsynet har den 29. november 2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:

*Budgettet giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

*Budgettet ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Ifølge lov om socialtilsyn § 11b, punkt 1-3, skal socialtilsynet godkende kommunale og private tilbuds årsbudgetter, hvis de tre kriterier er opfyldt.

 

På grund af Tilbudsportalens IT-opbygning blev Gydehøjs 2021 budget pr. automatik også godkendt den 29. november 2021, samtidig med 2022
budgettet, uagtet Socialtilsyn Hovedstaden tidligere havde tilbagevist Botilbuddet Gydehøjs 2021 budget pga. for store differencer mellem samtlige
takster på Tilbudsportalens faneblade ”Indsatser” og takster i 2021 budgettet.

Socialtilsyn Hovedstaden har ingen mulighed for at ændre på Tilbudsportalens IT-opbygning, hvorfor det skal pointeres, at Socialtilsyn
Hovedstaden har haft mulighed for at sagsbehandle 2021 budgettet særskilt og dermed vurderet om Botilbuddet Gydehøjs 2021budget fremstår
retvisende.

Det samme gør sig gældende, når socialtilsynet på et tidspunkt skal vurdere sammenhæng, og evt. afvigelser, mellem 2021 budgettets estimerede
omkostninger og de realiserede omkostninger for 2012, når nøgletallene for budgetåret uploades på Tilbudsportalen.

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi som i middel grad gennemskuelig, skal også ses i sammenhæng med sidstnævnte.

 

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

Med forbehold for ovenstående er det – på det foreliggende grundlag – socialtilsynets vurdering, at Botilbuddet Gydehøj fremstår økonomisk
bæredygtig.

Det indgår i Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at Botilbuddet Gydehøj er et kommunalt tilbud, med deraf følgende mulighed for opretholdelse
af drift. 

  

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig

Der udarbejdes som udgangspunkt ikke reviderede regnskaber for kommunale og regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor ikke en
revisionspåtegnet årsrapport, der bekræfter tilbuddets nøgletal som de fremgår på den offentlige del af Tilbudsportalen på "Årsrapport", under
fanebladet ”Øvrige oplysninger”.

Dertil kommer, at tilbuddet som nævnt endnu ikke har uploadet 2021 nøgletal inden for deadline 1. maj, iht. Bekendtgørelse om socialtilsyn § 14
stk. 2

 

Socialtilsynet noterer sig imidlertid, at tilbuddet har udarbejdet 2022 budgettet i henhold til regler for kommunale tilbud. Det er derfor
socialtilsynets vurdering, at de seneste økonomioplysninger i fornødent omfang ligger inden for rammerne af lov om socialtilsyn § 11A punkt 3,
vedr. gennemskuelighed.

 

Side 18 af 2101-06-2022



Socialtilsynet har som nævnt også påset, at tilbuddets nøgletal på Tilbudsportalen for 2020 ikke afviger væsentligt fra de omkostninger
socialtilsynet forudgående har budgetgodkendt.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
På det foreliggende grundlag er det socialtilsynet vurdering, at Botilbuddet Gydehøj fremstår økonomisk bæredygtig.

Det indgår i Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at tilbuddet er kommunalt, med mulighed for fortsat drift i det omfang, og med det
serviceniveau, som driftsherrer beslutter centralt.

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

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet, når pris/takst sammenholdes med målgruppens
støttebehov.

Socialtilsyn Hovedstaden skal dog henlede opmærksomheden på, at tilbuddets budgetterede midler til kompetenceudvikling i 2022 budgettet, på
blot 1,6 % af samlet økonomi, risikere ikke at være tilstrækkelig, når der sammenholdes med socialtilsynets vurderinger vedr.
kompetenceudvikling i seneste tilsynsrapport fra maj måned i indeværende år.

 

Pga. af manglende upload af 2021 nøgletal har socialtilsynet ikke oplysninger om, hvor mange midler der er realiseret til kompetenceudvikling og
supervision i budgetåret 2021.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Der udarbejdes ikke revideret og revisionspåtegnet årsrapporter for kommunale tilbud. Socialtilsyn Hovedstaden har derfor ikke en påtegnet
årsrapport til verificering af tilbuddets nøgletal, som de er uploadet på Tilbudsportalen for budgetåret 2020.

Socialtilsynets vurdering af gennemsigtighed i tilbuddets økonomi som, i middel opfyldt, er beskrevet ovenfor.

 

Det er dog også socialtilsynets vurdering, at Botilbuddet Gydehøjs estimerede omkostninger, med forbehold for de budgetterede midler til
kompetenceudvikling, fremstår retvisende.
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Magtindberetninger
Medarbejderoversigt
Tidligere tilsynsrapport
CV på ledelse/medarbejdere
Andet
Høringssvar
Opgørelse af sygefravær
Dokumentation
Borgeroversigt
Tilbudsportalen

Beskrivelse
Handleplan for seneste APV
Opfølgning på opmærksomheds- og udviklingspunkter fra tidligere tilsyn
Beskrivelse af episoder med udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd. Borger-borger
Samlet registrering af episoder med vold, trusler, overgreb borger mod medarbejder i 2021 og i 1. kvartal 2022
Sygefravær 2021 samt 1. kvartal 2022 fordelt på antal dage per faste medarbejdere i hvert team
Nøgletal fra årsrapport 2021 vedr. personalegennemstrømning og sygefravær
Ny leders CV
Gydehøjs værdigrundlag
Visioner for Gydehøj
Årshjul for ledelsestyring
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$eg-print-section-heading-start$Interviewkilder$eg-print-section-heading-end$

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Pårørende
Medarbejdere

Beskrivelse
Medarbejder, Socialrådgiver, ansat som pædagog siden 2019
Medarbejder, SoSu-assistent ansat siden 2021
Medarbejder, Omsorgsmedhjælper ansat siden 2017
Medarbejder, Pædagog ansat siden 2019
Medarbejder, Pædagog ansat siden 2020

Tilbudsleder Jesper Hodal, Pædagog og ansat siden 2021
Teamleder, Cand.scient.Soc. Nyligt tiltrådt som teamleder, ansat som pædagog 2019-2022 

Pårørende til 2 borgere bosat i tilbuddet
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Observationskilder
Kilder
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