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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

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

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

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

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

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

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

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

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Kollegiet Gl. Køge Landevej

Hovedadresse Gammel Køge Landevej 137
2500 Valby

Kontaktoplysninger Tlf.: 40450549
E-mail: nikolaj@kollegiet.info
Hjemmeside: www.kollegiet.info

Tilbudsleder Nikolaj Olsen

CVR-nr. 39522314

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Forsorgshjem/herberg, § 110

Pladser i alt 97

Målgrupper Alkoholmisbrug
Depression
Hjemløshed
Personlighedsforstyrrelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Per Schnedler Clausen
Laura Nørskov Juul

Tilsynsbesøg

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Bofællesskabet 23 Midlertidigt botilbud, § 107

Herberget 74 Forsorgshjem/herberg, § 110
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Hovedstaden har været på uanmeldt driftsorienteret tilsyn ved Kollegiet Gl. Køge Landevej den 19. april 2021.

Kollegiet Gl. Køge Kandevej er godkendt til at modtage 97 voksne borgere fordelt med 74 pladser i henhold til SEL § 110 og 23 pladser i henhold til
SEL § 107. 

Tilbuddets målgruppe er for § 110 hjemløse mænd over 25 år og for § 107 mænd og kvinder over 25 år med behov for en længerevarende
pædagogisk og sundhedsfaglig indsats, inden de er klar til selvstændig- eller anden bolig.

Der har ved dette tilsyn været fokus på Kvalitetsmodellens tema 4 Sundhed og trivsel, 5 Organisation og ledelse og delvis tema 6 Kompetencer.
Tilbuddet forebygger magtanvendelser.

De øvrige temaer er ikke behandlet under dette tilsyn.

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse,
jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om Socialtilsyn.

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne trives på tilbuddet og generelt er tilfredse med opholdet og støtten, de modtager.

Tilbuddet har som andre været præget af Corona pandemien, som har påvirket den ydelse de har kunnet levere. Tilbuddet har dog prioriteret
medarbejdernes samvær med borgerne.

Dertil vurderer socialtilsynet, at ledelsen har taget de rette forholdsregler i forhold til at imødekomme de restriktioner som sundhedsmyndighederne
løbende har sendt ud under Corona pandemien.

Det er socialtilsynets vurdering, at såvel ledelse som medarbejdere er kompetente, og at borgerne mødes med respekt og anerkendelse og
modtager støtte ud fra et indgående kendskab til borgernes udfordringer og problematikker.

 

Oplysninger på Tilbudsportalen er mangelfuld,  Bl.a. er Årsrapporter ikke synlige. - Tilbuddet bedes selv kontakte Tilbudsportalens support, og få de
manglende oplysninger opdateret.

 

Der har fra Socialtilsynet tidligere været opmærksomhed omkring videoovervågning, der uden hjemmel er opsat ved tilbuddets af bagindgang, efter
tilsynet er socialtilsynet blevet orienteret om, at overvågningen er ophørt, grundet ændringer i restriktionerne omkring Corona. 

 

Ikke alle oplysninger fremkommer på Tilbudsportalen, Ligesom den er TEKNISK afvist herfra, hvorfor det ikke har været muligt at behandle
økonomien færdig. Dette vil blive eftersendt i en efterfølgende rapport, når oplysningerne er til rådighed.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Tema 4,5,6 med særligt fokus på overvågning og om stedet modvirker overgreb.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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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.

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Kollegiet Gl. Køge Landevej gennem en helhedsorienteret tilgang, som er båret af tilbuddets interne
værdier, medvirker til at sikre borgernes tryghed og trivsel. Ligeledes vurderer socialtilsynet, at tilbuddets værdier sikrer anerkendelse og respekt i
tilbuddet, og at disse værdier "lever" i omgangsformen i dagligdagen. Værdierne og aktiviteterne medvirker også til, at borgerne trives.

Det sociale samvær betyder meget for borgerne og deres trivsel, og det at fælles måltider og aktiviteter har været aflyst under Corona, har haft
indflydelse på borgernes trivsel. Der er normalt fælles morgenmad, frokost og aftensmad flere dage om ugen. Tilbuddet har løbende lukket ned
eller op for kontakt, inden for de rammer der har været grundet skiftende restriktioner, i forhold til Corona.

Tilbuddet har fokus på borgernes sundhed, idet medarbejderne støtter op, det kan være omkring  misbrugsbehandling, kost, motion, hvor der som
et eksempel er tilbud om daglige gåture med en medarbejder. Medarbejderne støtter og vejleder gerne omkring kost og motion, de borgere der er
i § 107 tilbuddet bruger det interne sundhedspersonale, borgerne indskrevet efter § 110 henvises til egen læge. Socialtilsynet bemærker, at
tilbuddet i relation til temaet om kost, sundhed og motion selv beskriver at de tager udgangspunkt i dobbelt-KRAM.

Tilbuddet har fortsat fokus på, at vold og overgreb ikke finder sted. Såfremt overgreb sker, er medarbejderne vidende om, hvad de skal foretage
sig, og hvordan de bedst muligt støtter borgerne. Generelt har medarbejderne fokus på at nedtrappe konflikter og gå i dialog med borgerne.
Ligeledes beskriver borgerne at der er en kultur hvor man passer på hinanden.

Tilbuddet har i forbindelse med restriktioner grundet Corona opsat videoovervågning uden hjemmel ved tilbuddets bagdør. Socialtilsynet har ved
sidste års tilsyn udarbejdet et opmærksomhedspunkt omkring dette.  Efter tilsynet i år oplyser ledelsen at videoovervågningen er ophørt med
baggrund i ændrede retningslinjer omkring Corona. Hvorfor udviklingspunktet er slettet. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,8

Kriterium 4
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Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets værdier og praksis understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen
i tilbuddet. Der gives udtryk for, at omgangsformen og tonen er præget af respekt for hinanden, som samtidig afføder en rummelighed internt
blandt borgerne.

Der berettes om gangmøder, som under Corona har været lukket ned, men fra tidspunktet for tilsynsbesøget afholdes udendørs. Første
beboermøder efter Corona ned lukning skulle foregå samme dag, som tilsynet fandt sted. Både gang- og beboermødet blev under normale
omstændigheder afholdt med faste intervaller. Derudover giver beboere ved dette og tidligere tilsyn udtryk for at have stor indflydelse gennem
kontakten til personalet, som opleves nærværende, dygtige og tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Borgerne giver under gåtur udtryk for, at der bliver lyttet til dem, de har indflydelse på deres egen hverdag på stedet, de har løbende samarbejde
og aftaler med deres kontaktperson. Borgerne nævner desuden, at den forståelse som de bliver mødt med, betyder, at der ikke foregår
"umenneskelige" ting i tilbuddet. Der kommer flere eksempler på, hvordan medarbejderne, tager udgangspunkt i dialogen med den enkelte
fremfor at have generelle regler i tilbuddet. Tilbuddets værdier er ansvar, værdighed, tryghed og åbenhed.

Medarbejderne beskriver, at der har været restriktioner for besøg, under Corona, dette er nærmere beskrevet under kriterium 5 - ved samtale med
borgerne under gåtur, er restriktionerne ikke noget der problematiseres af de borgere tilsynet taler med.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. Borgerne ved nærværende tilsyn giver igen udtryk for at føle
sig hørt og respekteret af medarbejderne. Medarbejdere og ledelse fortæller, hvordan værdierne udfoldes i dagligdagen og medvirker til at sikre
anerkendelse og inddragelse af borgerne. 

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  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatoren. Borgerne bekræfter ved nærværende tilsynsbesøg, at de er
med til at udarbejde opholdsplaner, ligesom de har stor indflydelse på tilbuddets dagligdag i kraft af samtaler med kontaktpersoner, og under
normale omstændigheder uden Covid via  gangmøder og aktivitetsmøder. Socialtilsynet fastholder på den baggrund indikatoren.

Kriterium 5
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Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets bedømmelse, at borgerne trives ud fra deres forudsætninger og livssituation, samt at tilbuddet iværksætter mange
initiativer – kollektive såvel som individuelle – som understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Både medarbejdere og beboere
betegner kollegiet som "borgernes hjem."

Den nuværende situation med Corona betød, at borgerne i starten var overladt meget alene, ingen vidste rigtig hvad man havde med at gøre.
Mange borgere havde spørgsmål, der var svære at komme med konkrete svar på. Der blev etableret daglig kontakt mellem kontaktperson og den
enkelte borger for at sikre, at alle havde det godt, og ikke fik det skidt. Der var fra personalet bekymringer for borgerne på grund af deres mentale
og fysiske sundhedstilstand.

Især personalet beskriver, at flere beboere har været meget isoleret under Corona, og at de som personale ikke har kunnet bidrage, som de ellers
gør. De oplevede deres opgaver som mere praktiske; dele mad ud, dele post ud, tjekke op på dem man havde bekymringer for, bekymringerne gik
på borgernes fysisk velbefindende, misbrug og isolationens betydning for det mentale. Der beskrives også under tilsynet, at situationen nu,
langsomt, bliver mere som før Corona.

Medarbejderne fortæller, at de grundet restriktioner har haft lidt en politirolle, når de skulle sende bekendte til borgere, der kom i huset, hjem.
Nogle borgere har haft svært ved at efterleve restriktionerne, og det var især svært, under smitteudbruddet, hvor restriktionerne var ekstra
skrappe. 

Fælles aktiviteter deriblandt fysiske aktiviteter har været lukket ned, men er nu på vej tilbage. Ombold er startet op igen, og der er tilbud om fælles
daglige gåture. 

Som nævnt i kriterium 3 understøtter medarbejderne borgernes misbrugsbehandling. Ligeledes understøtter de direkte eller indirekte andre
sundhedstiltag, enten via eget sundhedspersonale, sundhedsteamet, psykiatrisk gadeplansteam, hjælp til tilskud til tandbehandling via
hjemløseenheden og egen læge.

Ledelsen beskriver, at der fortsat ikke er helt overblik over beboernes mentale tilstand. De er opmærksomme på, at flere kan være understimuleret
socialt, og alvoren i ensomheden, flere har oplevet. Flere beboere har været meget på værelserne, også under genåbning, af bekymring for Corona.
Sygdomme kom især tæt på efter at der var smitteudbrud på institutionen. 

Personalet beskriver, at borgerne har været meget isoleret, og det har været meget dilemmafyldt for dem som personale. Kontakten varierede og
de borgere der kunne klare sig selv, holdt man telefonisk kontakt med. Ellers har de tjekket op på de enkelte borgere uden, at der var en fast
procedure.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. Borgerne oplyser, at de er trygge og trives i tilbuddet, hvilket i
høj grad tilskrives den løbende kontakt og relationen til kontaktperson, samt de værdier som omgangsform og –tone er præget af. Den daglige
interaktion med anerkendelse og rummelighed overfor hinanden understøtter trivslen i tilbuddet. Medarbejdere og ledelse lægger vægt på at det
er borgernes hjem. Socialtilsynet fastholder derfor indikatorbedømmelsen.

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatoren. Borgerne oplever at få den nødvendige hjælp, og
medarbejderne er bevidste om hvilke samarbejdspartnere, der kan hjælpe borgerne i forskellige situationer, der benyttes en bred vifte af
samarbejdspartnere. Socialtilsynet bemærker, at der er ansat flere medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer til at støtte borgernes fysiske
helbred. Med baggrund i ovenstående fastholdes indikatorbedømmelsen.

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. Ledelse og medarbejdere fortæller om deres overvejelser i
forbindelse med Corona, og hvordan de fortsat er opmærksom på de især mentale følger, indskrænkningerne omkring sygdommen har haft.

Fysiske aktiviteter er ved at starte op, i det omfang det er muligt med nuværende restriktioner.

Under udbrud af Corona på institutionen har de fulgt den vejledning de har modtaget fra Styrelsen for patientsikkerhed, for at undgå smitte på
institutionen. De har  også en særlig opmærksomme på de konsekvenser isolationen og ensomheden har haft for den enkelte borger.

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 tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger, at der opstår situationer, der udvikler sig til brug af
magtanvendelse. Medarbejderne anvender en dialog orienteret tilgang til borgerne samt konfliktnedtrappende adfærd.

Under Corona har der været restriktioner som enkelte borgere, og især bekendte til borgerne har reageret på. Her har personalet måtte agere
"politi." Dette var især markant under smitteudbruddet, hvor restriktionerne var skrappe.

Socialtilsynet vurderer forsat, at såvel ledelse som medarbejdere har fokus på magtbegrebet, og på hvordan magten kan udfolder sig i forskellige
kontekster.

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet ved tilsynet fortsat har opsat videoovervågning ved tilbuddets bagdør. Socialtilsynet er bekendt med, at det er
i forbindelse med de restriktioner der aktuelt er grundet Corona pandemien. Socialtilsynet  er efter tilsynet blevet oplyst om, at ændring i
restriktionerne gør, at kameraet ikke er opsat længere.

Skulle der igen ske ændringer i restriktionerne, gør Socialtilsynet opmærksom på, at tilbuddet ikke har hjemmel til overvågningen med mindre, der
er indhentet informeret samtykke fra borgerne. 
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Indikator 6.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatoren.

Under dialogen med ledelse og medarbejdere sidste år bemærker socialtilsynet, at tilbuddet i forbindelse med restriktioner under Corona
pandemien har opsat en videoovervågning på tilbuddets bagindgang for at kunne følge med i hvem, der kommer ind på tilbuddet. Forstander
uddybede, at der var skiltning om videoovervågning, og at ledelsen og en alarmmand har adgang til de optagede data, som gemmes et antal timer
for så at blive slettet. Forstander fortalte endvidere, at når Corona pandemien var overstået, skulle videoovervågningen pilles ned igen.

Socialtilsynet gør i den forbindelse sidste år opmærksom på, at tilbuddet ikke har hjemmel til at opsætte videoovervågning ved tilbuddets døre
med mindre, der er indhentet samtykke fra alle borgere. Og socialtilsynet peger på, at samtykket kan ikke være en forudsætning for ophold på
tilbuddet.

Socialtilsynet henviser til "Ankestyrelsens principafgørelse 12-18 om socialtilsyn - kvindekrisecenter - selvbestemmelsesret - videoovervågning -
husorden".

Der er ikke modtaget magtanvendelser i 2020, generelt har tilbuddet ingen eller få magtanvendelser. Ledelse og medarbejderne oplyser, at de
generelt søger dialog og altid anlægger en konfliktnedtrappende tilgang. Langt de fleste gange der er ballade i huset, er der tale om gæster, hvilket
de besøgsrestriktioner der har været, har haft stor betydning for. 

 

 

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  4

Bedømmelse af Indikator 6.b
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatoren.

Socialtilsynet vægter, at medarbejdere ved tidliger tilsyn oplyser, at de er bekendte med de interne procedurer for magtanvendelser, og kan
redegøre for dem. Der foregår løbende drøftelse af magtbegrebet i personalegruppen. Tidligere magtanvendelser viser, at der har været drøftelser
om alternative handlemuligheder, hvis en lignende situation skulle opstå.

Ved indeværende tilsyn er magtanvendelser ikke drøftet med personalegruppen.

Ved tidligere tilsyn har medarbejderne oplyst , at de kan indberette episoder såvel som nødværge og som nødret, hvilket indikerer medarbejderne
ikke er helt sikre i forhold til hvilke paragraf, de skal anvende.

Endvidere oplyste medarbejdere, at de er bekendt med, at der pr. 01.01 2020 kom nye regler på magtanvendelsesområdet, men at de ikke har
modtage undervisning i dem.

Endeligt drøftes, at tilbuddet skal vurderer, hvilke paragrafgrupper borgerne hører under i forhold til reglerne på magtanvendelsesområdet, og om
den enkelte borger er omfattet af reglerne. Socialtilsynet opfordrer til, at tilbuddet laver notat over denne vurdering.

Socialtilsynet vægter, at medarbejderne med fordel kan modtage undervisning i de nye regler på magtanvendelsesområde, her under forskel på
nødret og nødværge. Scoren sænkes fra meget høj og til høj.
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Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Kriteriet er beskrevet som tidligere, da tidligere beskrivelse fortsat bedømmes dækkende. Der er foretaget mindre rettelser.

Det er fortsat socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet gennem dialog og konfliktnedtrapning forebygger vold og overgreb. Leder oplyser, at de
største udfordringer man har med vold og overgreb involverer udefrakommende borgere. De borgere Socialtilsynet har talt med, kan heller ikke
komme i tanker om eksempler på trusler, vold eller overgreb mellem dem internt, de fortæller, at man passer på hinanden.

Helt overordnede beskriver borgerne, at det er trygt at være på tilbuddet. Borgerne nævner, at de passer på hinanden indbyrdes. Medarbejdere
beskriver, at der har været gæster, som har optrådt truende grundet Corona restriktioner. Der er faste procedure for, hvordan konflikter håndteres
og som bakkes op af ledelsen.

Ledelsen oplyser, at det er vigtigt, at medarbejderne er trygge ved opgaverne i huset og kender deres fagområde og rammerne for arbejdet, da de
på den måde bedre kan navigere og understøtte et trygt miljø i huset. Borgerne oplyser, at man ikke må være i caféen, når man er påvirket. Dertil
svarer leder, at man gerne må være påvirket i caféen, men man ikke må ryge eller drikke derinde. Alle er enige om, at man skal respektere
hinanden, og at det er en af de væsentligste faktorer for at undgå konflikter. Der kommer konkrete eksempler på, hvordan borgerne internt løser
udfordringer gennem dialog.

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i høj grad opfylder indikatoren.
Borgere, medarbejdere og ledelse giver udtryk for, at der generelt ikke forekommer vold og overgreb i tilbuddet. Hvis der opstår konflikter, så
involverer det ofte udefrakommende borgere.
Medarbejdere oplyser, at de arbejder med konflikthåndtering og -nedtrapning. Generelt foregår der ikke overgreb borgerne imellem, hvilket
medarbejderne begrunder med borgernes medindflydelse samt medarbejdernes fokus på at skabe ro ved at matche borgerne på gangene.
Socialtilsynet observerer en respektfuld omgangsform og -tone mellem medarbejdere, borgere og ledelse.
På denne baggrund fastholdes indikatorbedømmelsen.
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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.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse og organisationen som helhed er faglig velfunderet, og sikrer kvalitet i den faglige indsats for
borgerne. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen fremstår engageret med relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund og sikrer tilbuddets
fortsatte drift og udvikling.

Tilbuddet var igennem en besparelse i 2020, idet tilbuddet fik beskåret driftsbudgettet for 2020, besparelserne er dog trukket tilbage, så budgettet
er det samme som tidligere i 2021. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen håndterede denne situation kompetent og med åbenhed, så borgerne i
tilbuddet fortsat blev mødt af tilstrækkelige medarbejdere med relevante kompetencer. 

Socialtilsynet opfordrer ledelsen til at have skærpet fokus på at nedbringe sygefravær på tilbuddet baseret på tallene fra 2016-2019.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets bestyrelse understøtter ledelsen på tilbuddet herunder, at bestyrelsen indgår aktivt i samarbejdet
med Københavns Kommune.

Såvel ledelse som medarbejdere modtager jævnligt  faglig sparring og supervision.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,2

Udviklingspunkter
Udviklingspunktet er fastholdt, da det ikke har været muligt at hente nye tal fra Tilbudsportalen, der mangler årsrapport. Socialtilsynet vurderer, at
der er en tendens til stigning i sygefraværet siden 2016, og opfordrer i den forbindelse ledelsen til at have fokus på, at sygefraværet ikke stiger
yderligere.

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse, der sikrer tilbuddets fortsatte drift og udvikling.

Ledelsen har forrige år håndteret besparelse i driftsbudgettet for 2020, der betød afskedigelser af flere medarbejdere. Budgettet er dog i 2021
tilbage på niveau med tidligere budgetter. Socialtilsynet vurderer, ledelsen har håndteret situationen på bedste vis med åbenhed og handlekraft.

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at ledelsen håndterer den aktuelle situation med covid-19 relevant, og indfører restriktioner i henhold til
de sundhedsfaglige anbefalinger. Hertil sikrer ledelsen, at tilbuddet kan fortsætte med de aktiviteter, der under konkrete restriktioner er mulige.
Lige p.t. er der ved at lukke flere aktiviteter op, f.eks. fysiske aktiviteter og borgermøder. Der er forventninger om løbende at vende tilbage til en
hverdag som før Corona.

Såvel medarbejder som ledelse modtager løbende og regelmæssig supervision.

Endeligt vurderer socialtilsynet fortsat, at tilbuddet har en aktiv og kompetent ledelse, der i samarbejde med bestyrelsen sikrer tilbuddets fortsatte
drift og udvikling.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. Ledelsen består af forstander, der er uddannet pædagog og har
diplom i ledelse samt andre relevante efteruddannelser. Hertil har tilbuddet en souschef, der ligeledes er uddannet pædagog og med diplom i
ledelse, samt en afdelingsleder, der også er uddannet pædagog og i gang med diplom i ledelse.

Ledelsesmæssigt deles opgaverne primært mellem forstander og souschef. Souschef står for pædagogik, personaleledelse og vagtplaner.
Forstander tager sig af økonomien, strategisk udvikling, kontakt til bestyrelsen og Københavns Kommune. Afdelingsleder fungerer primært i
forhold til §107 bo-delen.

Socialtilsynet bedømmer samlet set, at ledelsen har ledelsesfaglige og socialfaglige kompetencer til at lede tilbuddet.

 

I 2020 håndterede ledelsen en kraftig økonomisk nedskæring herunder afskedigelse af flere medarbejdere. Forstander udarbejdede på denne
baggrund en spareplan, der blev forelagt bestyrelsen og efter godkendelse udført på tilbuddet. Ledelsen havde defineret ud fra hvilke kriterier
afskedigede medarbejderne skulle udvælges til afskedigelse. Forstander fortæller i 2020, at ledelsen målte medarbejderne ud fra en række
parametre, eksempelvis så som fleksibilitet, faglighed og stabilitet. Efterfølgende er besparelsen trukket tilbage for 2021, og der har
ledelsesmæssigt været en proces med at tiltrække og ansætte medarbejdere med de rette kompetencer.

Derudover har ledelsen håndteret smitterisikoen i forhold til Corona på tilbuddet. Ledelsen har indført relevante restriktionen i henhold til
anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Der har været nødplaner hvor flere arbejdede hjemme, men fortsat holdt kontakt til borgerne.

Endvidere fortæller ledelsen om, at der har været fokus på, at ikke alle aktiviteter på tilbuddet skulle gå i stå under Corona pandemien, men at de
aktiviteter, der er mulige, skal opretholdes. Eksempelvis udflugter med borgere og medarbejdere, eller  afholdelse af en strategidag, hvor det
kommende år skal planlægges.

 

 

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
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatoren.

Medarbejdere og ledelse har ved tidligere tilsyn oplyst, at medarbejderne har ekstern supervision i faste intervaller. Hertil arrangeres lærings- og
sparringsbesøg med andre tilbud. Medarbejderne oplyser ved indeværende tilsyn, at supervision i første omgang har været pauseret under corona
pandemien. Her efter modtog medarbejderne supervision over Teams hver 3. måned, hvilket ikke var optimalt men bedre end aflysning. Man
vælger sager ud fra, hvilke sager der fylder. Derudover er der teammøder hver 14. dag. Her er indført fast punkt, der sikrer at alle borgere kommer
op til drøftelse.

Der er nu planer om supervision ved fysisk fremmøde igen.

Ledelsen har ligeledes fast supervision ved en ekstern coach, og deltager desuden i en række netværk.

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatoren. Det oplyses, at der er et godt samarbejde med bestyrelsen,
som har bakket godt op under Corona og i forbindelse med det øgede arbejdspres, som leder havde i en periode. Der er ofte og løbende en dialog
mellem bestyrelsesformand og leder. Bestyrelsen beskrives som dynamisk og kan tænke ud af boksen, der er flere tiltag i gang for at udvikle
borgernes muligheder for at vende tilbage til det omgivende samfund.

Forstander giver fortsat udtryk for, at bestyrelsen er en aktiv medspiller i forhold til tilbuddets udvikling.
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Kriterium 9
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.

Tilbuddet har i 2020 haft et beskåret driftsbudget, men vender nu tilbage til budget fra tidligere. Dette medførte i 2020 blandt andet afskedigelser
samt omfordeling af ressourcer på tilbuddet.

Tilbuddet har efter sommerferien 2020 fået en del nye medarbejder, da man fik midler via en nødpulje. Der har været nogen omrokeringer, hvor
det blev sikret, at der på hver bodel er bevaret medarbejdere, der er bekendte med borgerne og med tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at om end tilbuddet har været igennem en række besparelser, har borgerne fortsat adgang til tilstrækkelige medarbejder
med relevante kompetencer. Dette skyldes blandt andet de tiltag, som ledelsen har taget, for at imødekomme borgernes behov. Tilbuddet har i
forbindelse med ressource nedgangen valgt at visitere nye borgere med færre/ mindre udfordringer. 

Samtidig har tilbuddet skulle fortsætte driften under Corona med de restriktioner, de blev underlagt. Socialtilsynet vurderer, at disse restriktioner
har betydet en nedgang i borgernes adgang til medarbejderne. Socialtilsynet vurderer dog, at tilbuddet fortsat sikrer, at borgerne tilbydes
kerneydelsen i form af botræning.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets medarbejdere har en bred uddannelsesmæssig sammensætning, som dækker over pædagogiske,
sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer, som tilsammen understøtter målgruppernes forskelligartede behov.

Grundet de omtalte beskæringer har tilbuddet senest haft en høj personalegennemstrømning, hvilket er atypisk for tilbuddet. Derudover er der
personaler, der stopper for at gå på pension eller vil søge nye udfordringer. Socialtilsynet forventer derfor, at personalegennemstrøm ved
kommende tilsyn igen vil bevæge sig mod et lavere niveau.

Tilbuddet har et lidt højere sygefravær end gennemsnittet, set over en årrække fra 2016 til 2019. Tal fra 2020 har ikke været til rådighed på
Tilbudsportalen på tidspunktet for udarbejdelsen af denne tilsynsrapport.

Socialtilsynet vil følge op på drøftelserne omkring fravær og sygefravær med forstander, når oplysninger på TP, er til rådighed.

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatoren.

Socialtilsynet vægter, at de borgere, socialtilsynet taler med ved tilsynet, giver udtryk for, at de mærker, at medarbejderen har travlt, men at det er
muligt at få fat i en medarbejder ved behov. udfordret end sædvanligt.

Corona pandemien har betydet begrænsninger i antallet af medarbejdere, der mødte ind. I første omgang fordi tilbuddet indførte nødberedskab.
Hertil benytter tilbuddet ikke frivillige under Corona pandemien for at begrænse antallet af personer, der kommer på tilbuddet.

Hertil fortæller medarbejderne, at der har været begrænsninger i hvor tæt de fysisk må komme på borgerne, hvilket har begrænset muligheden for
at levere de ydelser, tilbuddet normalt yder.

Typisk peger medarbejderne på, at botræningen er begrænset grundet Corona restriktionerne. Endvidere er medarbejdernes mulighed for at
snakke og planlægge indsatsen sammen med borgeren begrænset, så vel som den løse snak over et spil pool.

Socialtilsynet vægter, at borgerne giver udtryk for, at de er trygge ved medarbejderne, og at de kan komme i kontakt med medarbejder ved behov.

 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.b
Det har ikke været muligt at hente oplysninger fra Tilbudsportalen, hvorfor bedømmelse og tekst er overført fra 2020.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i lav grad opfylder indikatoren.

Ifølge årsrapport 2019 er personalegennemstrømningen på 0 %, hvilket også var tilfældet i 2018 og 2017.

Jf. indikator 09.a har tilbuddet i 2020 skulle gennemføre besparelser, de blev igangsat med varslede afskedigelser i 2019. Tilbuddet har derfor
oplevet stor personalegennemstrømning i periode 01.10 2019 - 30.09 2020, hvor medarbejdere primært er stoppet pr. 01.01 2020 og senere.

Tilbuddet har i denne periode oplevet en personalegennemstrømning på knap 30 %, hvilket er højere end på sammenlignelige tilbud.

Socialtilsynet sænker derfor bedømmelsen fra meget høj til i lav grad.

Side 13 af 17



Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Det har ikke været muligt at hente oplysninger fra Tilbudsportalen, hvorfor bedømmelse og tekst er overført fra 2020.

Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i lav grad opfylder indikatoren. Ifølge Årsrapport 2019 er sygefraværet i gennemsnit pr. medarbejder
på 29,9 dage, hvilket er højere end sammenlignelige arbejdspladser. Opgørelsen for 2018 viste 22,9 sygefraværsdage pr. medarbejder, årsrapport
2017 viste 21,5 sygedage og årsrapport 2016 viste 15,3 sygedage. Tilbuddet oplever altså fortsat en stigning i sygefraværet gennem årene.

Ved indeværende tilsyn fortæller ledelsen også om øget sygefravær, der skyldes de besparelser tilbuddet har været igennem og i forlængelse af de
fyringer, som tilbuddet har måtte gennemføre, jf. indikator 09.b.

Ledelsen oplyser endvidere, at under corona pandemien har medarbejderne fået instruks om, at mærker de de mindste tegn på symptomer på
sygdom, skal medarbejderne blive hjemme. Hertil uddyber forstander, at tilbuddet som oftest kende årsagerne til langtidssygefravær og at det
derfor er mere interessant at forske i korttidssygefraværet.

Forstander vurderer, at fraregnet lagtidssygdom er sygefraværet på 5,2 sygefraværsdage pr. medarbejder pr. år.

 

I den faktuelle høring oplyser forstander om de seneste 5 års sygefravær og fravær. Socialtilsynet bemærker i den forbindelse et væsentligt
udsving, når der beregnes på sygefravær og på fravær (inkl. sygefravær, barsel og orlov). I 2019 var sygefraværet på 19,3 dage i gennemsnit pr.
medarbejderne, mens det samlede fravær udgjorde 29,9 dage i gennemsnit pr. medarbejder; altså en forskel på 10,6 dage i gennemsnit pr.
medarbejder. I 2020 var sygefraværet på 15,6 dage i gennemsnit pr. medarbejder, mens det samlede fravær var på 15,9 i gennemsnit pr.
medarbejder; altså en marginal forskel på 0,3 dage i gennemsnit pr. medarbejder. 

På baggrund af de nye tal holder socialtilsynet dog fast i, at der er en stigende tendens i sygefraværet, som ligger lidt over det gennemsnitlige, når
man sammenligner med kommuner og regioner som er på 12,93 dage i gennemsnit pr. medarbejder (kilde: Danmarks Statistik, opgørelse fra
2019).

På den baggrund ændres scoren til 4.
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Vurdering af tema

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

Kompetencer

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

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Kollegiet Gl. Køge Landevej har en veluddannet medarbejdergruppe, som kontinuerligt sikres relevant
kompetenceudvikling, som modsvarer tilbuddets konkrete udfordringer og opgaver. Ledelsen har øje for potentielle kompetenceudviklingsbehov i
fremtiden, og søger så vidt muligt at imødekomme disse. Borgerne er glade for medarbejdernes måde at møde dem på og indgå i samarbejde med
dem. Interaktionen er præget af værdierne i tilbuddets værdigrundlag. Socialtilsynet bemærker, at der løbende arbejdes med strategiudviklingen
på tilbuddet med henblik på at sikre, at tilbuddets værdier altid er i spil i den faglige udvikling.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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 fortsat socialtilsynets bedømmelse, at den tværfagligt sammensatte personalegruppe samlet set matcher målgruppens behov, og at der er
kendskab til de i tilbuddet anvendte metoder. De medarbejdere socialtilsynet møder, fremstår autentiske og anerkendende i mødet med borgerne.
Leder supplerer, at det netop er menneskelighed og autenticitet, man leder efter, når man skal ansætte nye medarbejdere.

Der er en grundlæggende indstilling, at man behandler andre, som man gerne selv vil behandles, og at dette understøtter værdigheden i
relationen.

Socialtilsynet observerer og hører fra de borgere der tales med, at omgangsform og sprogbrug mellem borgere indbyrdes og med medarbejdere er
anerkendende og med respekt. Borgerne giver i lighed med tidligere tilsyn udtryk for, at medarbejderne er dygtige og kompetente. Borgerne
oplever at blive mødt i deres behov. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, og der søges løbende kompetenceudvikling, så man matcher
målgruppens behov. Medarbejderne oplyser, at der foregår intern sparring samt ekstern supervision med henblik på at sikre en videndeling på
tværs af personalegruppen.

Ledelsen giver under tilsynet en beskrivelse af, hvordan nye medarbejdere introduceres ved opstart, alle sikres den nødvendige oplæring, omkring
stedets værdier, rutiner, og procedurer.

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatoren. Ledelse, medarbejdere og borgere oplyser, at
personalegruppen er tværfagligt sammensat og på relevant vis kan imødekomme målgruppens behov. Socialtilsynet har ligeledes modtaget en
oversigt over medarbejderne og deres faglige baggrund, som bekræfter udsagnene. Socialtilsynet fastholder på denne baggrund
indikatorbedømmelsen.

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. Socialtilsynet har observeret samspillet mellem borgere,
medarbejdere under tilsynet. I lighed med tidligere observationer gjort under tilsynsbesøg på tilbuddet vidner observationerne om respekt og
anerkendelse, ligesom borgernes ret til selv at bestemme skinner igennem. Ligeledes formår såvel borgere som medarbejdere og ledelse at sætte
ord på, hvordan det gode samspil skabes, og hvad det er for kompetencer, der er vigtige for at møde borgerne og hjælpe dem videre. På den
baggrund fastholdes indikatorbedømmelsen.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Jeres 2021 budget er TEKNISK afvist på grund af følgende:

De samlede center,- koncern- og administrationsomkostninger fremstår signifikant højere end blandt sammenlignelige tilbud i andre kommuner
og væsentligt højere end blandt øvrige tilbud i Københavns Kommune.

Jeres samlede administrationsomkostninger fremstår så store i forhold til estimere omsætning, at der kan være tale om en fejl.

 

 

 

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Se tema

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
Se tema

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Se tema.
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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

Dokumentation

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

Interviewkilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Medarbejdere

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

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
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