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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 137A
2500 Valby

Kontaktoplysninger Tlf.: 40450549
E-mail: nikolaj@kollegiet.info
Hjemmeside: http://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
Karen Rude

Tilsynsbesøg

Afdeling 
 Målgrupper

Pladser i alt 
 Afdelinger  

Bofællesskabet Alkoholmisbrug, Andre psykiske vanskeligheder, Misbrug, Andet socialt problem 23 Midlertidigt botilbud, §
107

Herberget Alkoholmisbrug, Andre psykiske vanskeligheder, Hjemløshed, Misbrug, Andet
socialt problem

74 Forsorgshjem/herberg, §
110
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Hovedstaden har været på anmeldt driftsorienteret tilsyn ved Kollegiet Gl. Køge Landevej den  24. februar 2022.. Der har ved dette tilsyn
blevet valgt at gennemføre tilsynet som et refleksionstilsyn. 

 

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.

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. For § 107, mænd og kvinder over 25 år med behov for en længerevarende
pædagogisk og sundhedsfaglig indsats, inden de er klar til selvstændighed- eller anden bolig.

 

Der har ved dette tilsyn været fokus på Kvalitetsmodellens tema: 2 Selvstændighed og  relationer, tema 3 Mål, metode og resultater, samt  tema 5
Organisation og ledelse, som er delvis  behandlet, fordi der er kommet en ny indikator om brug af ikke fastansat personale.

De øvrige temaer er ikke behandlet under dette tilsyn.

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 påvirkninger Corona pandemien har
medført, samt fulgt restriktioner som sundhedsmyndighederne løbende har sendt ud.

Det er socialtilsynets vurdering, at såvel ledelse som medarbejdere er kompetente, Der er dog i tilbuddet en udfordring omkring fastholdelse af det
nødvendige personale.

Borgerne giver dog udtryk for at de mødes med respekt og anerkendelse og modtager den nødvendige støtte, i forhold til deres udfordringer og
problematikker.

Socialtilsynet har givet ? udviklingspunkter:

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at der opsættes mål sammen med borgerne, omkring opbygning, fastholdelse eller at genoptage
kontakt til et socialt netværk, og målene i højere grad bliver mere konkret beskrevet i borgerens plan, for at styrke arbejdet med
hverdagsrehabilitering.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at  det italesættes arbejde med den følelse af ensomhed som en del af borgerne udtrykker, herunder at
der gives bedre mulighed for støtte til at deltage i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Tilbuddet forebygger magtanvendelser, men har konflikter mellem beboere som medfører bortvisning.

Økonomi  - budget er ikke færdigbehandlet ved afslutning af tilsyn,  hvorfor det vil blive behandlet i en senere administrativ rapport. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Vurdering af tema
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Selvstændighed og relationer

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

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Kollegiet Gl. Køge Landevej udfører et fagligt kvalificeret arbejde med udgangspunkt i den enkelte borgers
ønsker og sociale kompetencer. Borgerne støttes til kontakt med familie, netværk og brug af lokalsamfund ud fra deres forudsætninger  og behov.
Det primære netværk består for manges vedkommende i de interne relationer på tilbuddet, og socialtilsynet bemærker, at flere borgere finder, at
de sociale fællesskaber på kollegiet er det tætteste de har på en familie.

Gennemsnitlig bedømmelse 2,7

Udviklingspunkter
Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at der opsættes mål sammen med borgerne, omkring opbygning, fastholdelse eller at genoptage
kontakt til et socialt netværk, og målene i højere grad bliver mere konkret beskrevet i borgerens plan, for at styrke arbejdet med
hverdagsrehabilitering.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at  det italesættes den følelse af ensomhed som en del af borgerne udtrykker, og derudover  at der
gives bedre mulighed for støtte til at deltage i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
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Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet er bevist om vigtigheden af de sociale fællesskaber, og hvordan relations- og
netværksdannelse er vigtige faktorer, i forhold til at undgå social isolation og ensomhed. Socialtilsynet vurderer, at borgerne har mulighed for
kontakt til familie og netværk ud fra egne ønsker, men flere borgere har intet eller lidt netværk. Dette har betydning for i hvor højt omfang
borgerne gives mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.  Personale og borgerne fortæller om aktiviteter, som
tilbuddet står for og stedets cafe, som for mange er et samlingspunkt. Der er generelt en opmærksomhed på at sikre, at aktiviteterne så vidt muligt
giver mening. Der er i den forbindelse etablere grupper bestående af repræsentanter for såvel borgere som medarbejdere med henblik på at finde
frem til gode, meningsfulde aktiviteter I forbindelse med ture ud af huset, eller tiltag i huset. Der er løbende drøftelser om alkohol under disse
begivenheder, om alkohol  hører sig til under sådanne aktiviteter, eller om fællesskabet skal tage hensyn til de borgere, som er i
alkoholbehandling.

I den fremsendte dokumentation, er det meget svært at se hvordan man, ud over fælles aktiviteter, arbejder med sociale relationer. Der er bl.a.
beskrevet familie i dokumentationen, men ikke noget om hvorvidt der arbejdes med at genoprette eller styrke relationerne.

Borgerne giver udtryk for, at de har netværk, beskriver hvordan de alle har deres særheder, men har det generelt godt med hinanden i tilbuddet.
Enkelte beskriver også netværk  udenfor tilbuddet. Alle nævner, at netværk og sociale relationer giver tryghed og glæde. Der er  tilbud om besøgs-
og netværksvenner igennem WeShelter, hvilket nogle borgere benytter sig af. Der er generelt opmærksomhed på, at netværk betyder meget, og
måske i særlig grad, når borgere fraflytter tilbuddet. Det er erfaringen hos ledelse og medarbejdere, at uden et godt netværk, så er risikoen for
ensomhed stor. Af samme årsag har tilbuddet valgt, at alle tidligere beboere altid er velkomne på besøg i tilbuddet og til at spise med. Det nævnes,
at borgerne samles i caféen og haven. Formålet med caféen er at få folk ud af deres værelser og møde hinanden. Denne har dog været ramt af
ned-lukning under Corona, mens der var smittede borgere på tilbuddet. Alle er enige om, at caféen fungerer som et godt samlingspunkt. 

Borgerne beskriver et godt forhold til medarbejderne, fortæller at personalet er opmærksomme på hvordan man går og har det, hvilket er vigtigt
da det kan være svært at sige, hvis man ikke har det godt.  Der bliver ligeledes lagt vægt på, at man på stedet selv har ansvar for sig selv og sit eget
liv. Ligeledes beskriver borgerne at man udviser stor ansvarsfølelse for hinanden.  En enkelt borger påpeger at det nogen gange kan være svært at
få fat i en personale, f.eks. hvis der er brug for hjælp i forbindelse med en konflikt.

Socialtilsynets egne observationer under tilsynsbesøgene de forrige år, vidner ligeledes om et socialt samlingspunkt i caféen. Det nævnes desuden,
at der måske i særlig grad skal være fokus på netværk, idet målgruppen stort set kun rummer mænd, og at mænd måske har sværere ved at
danne netværk naturligt. Endelig beskrives det, at aktiviteterne virker gennemtænkt og borgerne er medinddraget i valget, ”hvad kan være rart for
beboerne,” hvilket underbygges med konkret eksempler fra borgerne.

Indikator 2.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.a
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel grad lever op til indikatoren. Socialtilsynet har gennemgået dokumentation på fire borgere, og kan
konstatere, at tilbuddet i ringe grad beskriver forhold og opmærksomhed omkring sociale kompetencer og netværk. Samtidig bemærker
socialtilsynet, at der primært er opstillet mål som handler om ADL træning, der er kun i mindre grad opstillet mål for sociale kompetencer. Der er
fokus på fællesskab og aktiviteter på tilbuddet, for at styrke samværet. 

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.b
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i middel grad lever op til indikatoren. I lighed med tidligere tilsyn fortælles det fra såvel borgere,
medarbejdere og ledelse, at der foregår mange aktiviteter i og udenfor tilbuddet, men at disse har været påvirket af Corona.

Indholdet i de interne aktiviteter drøftes i samarbejde med beboerrådet, så man hele tiden har fokus på, at aktiviteterne giver mening for borgerne.
Ligeledes bekræftes tidligere udsagn om, at de sociale relationer ofte etableres i caféen, og kan således fungere som springbræt til at indgå i sociale
fællesskaber udenfor tilbuddets rammer. Der er kun i ringe grad beskrevet hvordan borgerne benytter tilbud uden for tilbuddet. 
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Indikator 2.c

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 2.c
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i lav grad ud fra det fremsendte materiale, lever op til indikatoren. Socialtilsynet har ikke afdækket data, hvor
af det fremgår hvordan der arbejdes med, at reetablere, eller styrke kontakten til familie eller netværk.  For flere af borgerne beskriver personalet,
at det er behæftet med smerte og sorg at tale om familie relationer og netværk. Overordnet set mener borgerne, at de har friheden til at kontakte
pårørende og netværk, som de ønsker det, og de finder, at de kan få hjælp til det hos medarbejderne, hvis de skulle have behov for det.
Medarbejdernes udsagn bekræfter ovenstående. 
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

Målgruppe, metoder og resultater

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

Socialtilsynet vurderer fortsat, at Kollegiet Gl. Køge Landevej på relevant faglig vis arbejder med målgruppen, som er beskrevet i nedenstående
værdier. Målgruppen defineres i 110 tilbuddet som, hjemløse mænd over 25 år med sociale problemstillinger. I 107 tilbuddet som kvinder og
mænd over 25 år med behov for et midlertidigt botilbud.

Værdier for tilbuddet er på Tilbudsportalen beskrevet som: Respekt, Tryghed, Oprigtig, Den gode intention. - I daglig tale og handlen udviser vi
respekt for den enkelte beboer. Vi sætter ikke mål på beboernes vegne, men sammen med beboerne. 

Den pædagogisk mål og metode er beskrevet som:  Kollegiet tilbyder midlertidige rehabiliterende bo ophold for borgere med sociale og/eller
psykiske og fysiske problemstillinger i et omfang så de ikke kan bo i egen bolig.
Det overordnede mål med opholdet er at borgeren udvikler og fastholder kompetencer, forøger sin livskvalitet og så vidt muligt reintegreres i det
omgivende samfund, herunder egen bolig.
På Kollegiet tilbydes støtte ud fra en anerkendende tilgang. Der benyttes pædagogiske metoder som bo træning, social færdighedstræning og
motiverende samtaler. som er med fokus på borgerens egne ønsker, anerkendende og recovery orienteret. De valgte faglige tilgange og metoder er
kendte af medarbejderne. Som en del af metoderne udarbejdes en opholdsplan for borgerne, der opstille mål for opholdet, med udgangspunkt i
disse, arbejdes der med udvikling eller stabilisering af borgerens færdigheder. Borgerne er inddraget i al arbejdet med dokumentationen, hvormed
tilbuddet søger at give borgerne ejerskab for egen udvikling.

Socialtilsynet vurderer, ud fra det skriftlige materiale modtaget i 2022, at der i høj grad er fokus på den sundhedsfaglige indsats og i en hvis grad
italesættes socialpædagogiske metoder i medarbejdergruppen.  I den fremsendte dokumentation, mangler der refleksioner over hvordan der
pædagogisk arbejdes hen imod opstillede mål, ligesom visse af målene opleves meget lidt operationelle, eks.: Borgeren indstilles til § 105.

 

Socialtilsynet vurderer videre, at der samarbejdes med relevante aktører for at understøttende den helhedsorienterede indsats om borgerne.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Udviklingspunkter
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan forbedre indsatsen med, at opstille mål og beskrive de pædagogiske overvejelser, der knyttes til
målet, samt beskrive pædagogiske indsatser der kan føre til målopfyldelse. Det foreslås at ledelsen tager initiativ til drøftelse med anbringende
kommuner, om hvordan der kan opstilles mål, som ikke opleves "for store", for overordnede og for langsigtede.
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Kriterium 3
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Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet anvender relevante faglige metoder og tilgange til målgrupperne, som er tydeligt defineret.
Socialtilsynet finder, at tilbuddet kan arbejdet med at øge kvaliteten i dokumentationen.

 

Leder oplyser, at der pt. pågår drøftelser med Københavns Kommune om målgruppebeskrivelsen for § 107. Ved tidligere tilsyn er det oplyst, at
indsatsen i § 107 har fokus på rehabilitering, og at der foruden en systemisk og helhedsorienteret tilgang også arbejdes med Low Arousal. Der
arbejdes med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, og man ønsker, at borgerne deltager aktivt og bliver mere og mere selvhjulpne med
tiden.

Opholdsplanerne udarbejdes og revideres løbende og med faste intervaller.  Der er borgere som ikke ønsker en plan, her bliver det
medarbejdernes ord der kommer i planen. Der er som udgangspunkt altid flere mål, som udarbejdes i samarbejde med borgeren. Planen
underskrives af kontaktperson og borgeren. Alle borgere tilbydes at se planen og få en kopi. Såfremt borgeren ikke kan kommunikere på dansk
eller engelsk sikres tolkebistand ved udarbejdelse af opholdsplan og ved kontakt til andre myndigheder. Forandringskompasset benyttes som
resultatdokumentation, og det er medarbejdernes erfaring, at det varierer, hvor meget mening Forandringskompasset giver for borgerne. 

Socialtilsynet har ved et tidligere tilsyn gennemgået stikprøver i dokumentationen, og konstaterer, at der foreligger visitationsbrev med indsatsmål
samt en pædagogisk plan, hvor der er opsat mål med udgangspunkt i indsatsmålene og borgernes ønsker. Beskrivelserne gav  tydelige
indikationer af, hvad borgeren forventes at opnå, og der blev foretaget løbende opfølgning på målene. Dette fremstår ikke lige så klart ud fra den
dokumentation der er modtaget ved dette tilsyn, målene er enten ikke beskrevet, eller omhandler indsatser uden for tilbuddet, som f.eks.
misbrugsbehandling. De er derfor svære at opsætte en pædagogisk praksis omkring, ud over at støtte borgeren i at deltage.

Personalet beskriver at borgerne skal lære at tage mere initiativ, med henblik på at blive mere selvhjulpen. Her er personalet opmærksomme på
ikke at tage over. De fleste der indskrives i 110, har selv et ønske om forandring ved indflytning, men jo længere de bor i et midlertidigt tilbud jo
større er risikoen for at ønsket om forandring svinder. Flere af borgerne på 107 kender ikke de mål i VUM der placerer dem på tilbuddet, og
målene er for overordnede og langsigtede. Her inddrager personalet borgerne i at opsætte delmål, for at sikre den medbestemmelse og det
medansvar som er en del af tilbuddets værdier.

Borgerne beskriver at de ikke bliver presset unødigt, men at selvfølgelig skal de videre. 

 Foruden samarbejde om misbrugsbehandling oplyses det, at der samarbejdes med sagsbehandlere, hospitaler, jobcentre mv. Derudover berettes
om et velfungerende, tværfagligt samarbejde internt i tilbuddet, som understøtter målgruppens behov. Holdningen er, at jo flere man samarbejder,
desto bedre kan borgernes behov dækkes.

Indikator 3.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.a
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatoren. Selv om det ud fra den dokumentation der er modtaget er svært at
gennemskue hvordan der arbejdes pædagogisk med udvikling af borgerne, flere af borgerne har mål som går på ADL træning. Men det ses ikke
opsamlet erfaringer, eller beskrevet hvordan man bedst understøtter borgeren, i forhold til dette.

Socialtilsynet har derudover lagt vægt på at borgerne under reflektionstilsyn, giver udtryk for, at de modtager en relevant hjælp, som understøtter
deres udvikling.

Ledelse og medarbejdere kan redegøre for målgruppen og de anvendte metoder der benyttes i tilbuddet,  disse vurderes relevante for
målgruppen. Der er i øjeblikket et uddannelsesforløb igang for medarbejderne i forhold til Recovery.

Socialtilsynet finder, at tilbuddet har tilpasset medarbejderkompetencerne med målgruppens behov, idet der er ansat flere sundhedsfaglige
medarbejdere. Dermed er det sundhedsfaglige fokus øget, hvilket også afspejler den målgruppe, især omkring § 107 tilbuddet, som er beskrevet
på tilbudsportalen, og tydeligere kunne afspejles i beskrivelsen af målgruppen. 

Side 10 af 1601-04-2022



Indikator 3.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i  middel grad lever op til indikatoren. Socialtilsynet har gennemgået fire stikprøver af tilbuddets
dokumentation. I borgerjournaler ses ikke altid beskrevet mål for indsatsen. De mål som er beskrevet går meget på ADL træning, ligesom der ikke
tydeligt kan ses hvilke pædagogiske overvejelser der ligger til grund for indsatsen. - Hvad arbejder vi hen imod og hvordan gør vi det, samt
beskrivelser af, hvilke erfaringer har vi gjort os, som der kan arbejdes videre med.  Der foretages løbende opfølgning på målene. Der føres
dagbogsnotater, hvor tilbuddets empowerment-tilgang er afspejlet, og hvor især det somatiske omkring borgeren træder tydeligt frem. 

Indikator 3.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i høj grad opfylder indikatoren. Socialtilsynet har ikke afdækket data, der giver anledning til at ændre
indikatorbedømmelsen. Borgere, medarbejdere og ledelse redegør for, hvordan Forandringskompasset benyttes til dokumentation af resultaterne
og til at følge borgernes udvikling.  Der beskrives samtidig at det for flere borgere er svært at medvirke. Der følges op på udviklingen med faste
intervaller. 

Indikator 3.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. Både ledelse, medarbejdere og borgere nævner en lang række
samarbejdspartnere, som alle medvirker til at sikre en helhedsorienteret indsats om borgeren. Socialtilsynet fastholder på den baggrund
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. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

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 er fortsat udfordret af personalegennemstrømning. Hvilket der er gjort  ledelses tiltag for at imødekomme / nedbringe. 

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 4,4

Udviklingspunkter
Udviklingspunkt: der bør fra ledelsen være løbende fokus på fastholdelse af personale, samt sygefraværet, for at sikre at der til enhver tid er
personale på arbejde, der kan levere en tilstrækkelig kvalitet, har den nødvendige faglige kompetencer og erfaring..

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 fortsat har en kompetent ledelse, der sikrer tilbuddets fortsatte drift og udvikling.

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at ledelsen har håndterer de ekstra udfordringer der har været omkring covid-19 relevant, der under
tilpasset restriktioner til hvordan situationen har været i huset. Lige p.t. er de sidste aktiviteter ved at lukke op, f.eks. fysiske aktiviteter og
borgermøder. Der er forventninger om inden for kort tid, 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.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i 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.

Scoren er sænket fra meget høj til høj, fordi det ikke er lykkes at skabe en stabilitet, som gør at der ikke er stor udskiftning i personalegruppen. 

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

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 tiltag der sikrede at man 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. 
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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 over Teams under 
corona pandemien.  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. 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.

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.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne fortsat  har adgang til tilstrækkelige medarbejder med relevante kompetencer. Dette skyldes blandt andet de
tiltag, som ledelsen har taget, for at imødekomme borgernes behov. Mus samtaler er afløst af en til en samtaler der er kortere men med kortere
intervaller. Derudover er der trivselssamtaler.  Der er i visitationen til tilbuddet fokus på, at f.eks. 110 tilbuddet ikke har personale i weekenden,
men en rådighedsvagt. 

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
bo træning.

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. Her er ledelsen
opmærksomme på at de alle  tre har samme faglige baggrund, og de "blinde vinkler", det kan medføre.

De seneste par år, har tilbuddet haft en højere personalegennemstrømning, hvilket er atypisk for tilbuddet. Der er for flertallet af personaler der
stopper valide grunde, de 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 tidligere haft et lidt højere sygefravær end gennemsnittet, Tal fra 2021 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, ved kommende tilsyn. 
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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. 

Corona, 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.

 

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  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Bedømmelsen hviler på oplysninger om fratrådte og tiltrådte medarbejder det seneste år, givet i forbindelse med tilsyn. Der beskrives fra ledelsen
at gennemstrømningen er større end ønsket, men at mange har forladt stedet af naturlige årsager som pension eller ønsket om andre
udfordringer. Det er dog et område der ledelsesmæssigt er fokus på. Der beskrives fra personalet at der ikke er sket store udskiftninger siden
sidste. 

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, som omhandlede det seneste år, 2021. 

Bedømmelsen er derfor givet ud fra forstander vurdering, at fraregnet Corona karantæne og lagtidssygdom er sygefraværet på et lavt niveau det
seneste år. 

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  5

Bedømmelse af Indikator 9.d
Tilbuddet har egne vikarer, 5 styk som går på tværs af hele tilbuddet. Forstanders grundholdning er, at det ikke er særlig god service man får for
timerne. Mange vikarer er tidligere praktikanter, og man "talentudvikler".

Vikarerne er med på "alle" mailen, og Teams kanaler. De møder ind til et overlap fra kolleger. På dage hvor det faste personale er "ude af huset",
sikrer tilbuddet sig at alle relevante informationer er tilgængelige for vikarerne. 
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Kollegiet Gl. Køge Landevejs 2022 budget er endnu ikke godkendt på tidspunktet for seneste tilsynsbesøg.
Socialtilsyn Hovedstaden har den 8. februar returneret Kollegiet Gl. Køge Landevejs 2022 budget til rettelse i tilbuddet med følgende begrundelse:
”Jeres (tilbuddets) 2022 budget er TEKNISK afvist pga. manglende minimums oplysninger vedr. administrationsbidrag/andel af central
administration og evt. ledelse (indirekte administration, linje 51)
Difference mellem administrationsomkostninger på Kollegiet Gl. Køge Landevej og øvrige døgntilbud i Københavns Kommune er så stor, at det
antages at bero på en fejl i enten beregningsgrundlag eller indberetningen i budgetskemaet, hvor alle omkostninger skal fremgå.”

Når Kollegiet Gl. Køge Landevejs korrigerede 2022 budget er re-uploadet på Tilbudsportalen, og tilbuddets økonomiske nøgletal for 2021 også er
uploadet på Tilbudsportalen, vil Socialtilsyn Hovedstaden udarbejde en administrativ tilsynsrapport, hvor socialtilsynets samlede økonomi
vurdering vil fremgå.

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
Tidligere tilsynsrapport

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

Interviewkilder
Kilder

Ledelse
Medarbejdere
Borgere

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

Observationskilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Medarbejdere

Side 16 af 1601-04-2022


