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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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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Marjatta Voksencentre

Hovedadresse Bækkeskov Stræde 26A
4733 Tappernøje

Kontaktoplysninger Tlf.: 55965119
E-mail: marjatta@marjatta.dk
Hjemmeside: http://www.marjatta.dk

Tilbudsleder Bernhard Franz Schmitz

CVR-nr. 67278712

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Lejebolig, Lejeloven
Længerevarende botilbud, § 108

Pladser i alt 143

Målgrupper Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Sidse Frihagen
Tina Graulund Skjoldlund

Tilsynsbesøg 28-02-2022 14:00, Anmeldt, Sofiegården Clarahus
27-01-2022 15:30, Uanmeldt, Sofiegården Mariahaven
27-01-2022 15:30, Uanmeldt, Sofiegården Odiliegården
27-01-2022 15:30, Uanmeldt, Sofiegården Clarahus
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Afdeling   Målgrupper Pladser i alt   Afdelinger  

Ristolahaven Bøgehuset Udviklingshæmning 2 Lejebolig, Lejeloven

6 Længerevarende botilbud, § 108

Ristolahaven Damgårdshus Udviklingshæmning 2 Lejebolig, Lejeloven

7 Længerevarende botilbud, § 108

Ristolahaven Fjordhuset Udviklingshæmning 4 Lejebolig, Lejeloven

Ristolahaven Løvehuset Udviklingshæmning 1 Længerevarende botilbud, § 108

Ristolahaven Pilehuset Udviklingshæmning 8 Lejebolig, Lejeloven

Ristolahaven Skovhuset Udviklingshæmning 7 Lejebolig, Lejeloven

SampoVig Emans hus 1 Længerevarende botilbud, § 108

SampoVig Svanen 12 Længerevarende botilbud, § 108

Sampovig Lærkegården Udviklingshæmning 6 Længerevarende botilbud, § 108

Sampovig Nattergalen Udviklingshæmning 2 Lejebolig, Lejeloven

Sampovig Svalebo Udviklingshæmning 7 Længerevarende botilbud, § 108

Sampovig Tranekær Udviklingshæmning 7 Længerevarende botilbud, § 108

Sampovig Uglebo Udviklingshæmning 2 Længerevarende botilbud, § 108

Sampovig Vibehuset Udviklingshæmning 4 Længerevarende botilbud, § 108

Sofiegården Clarahus Udviklingshæmning 7 Lejebolig, Lejeloven

Sofiegården Mariahaven Udviklingshæmning 14 Længerevarende botilbud, § 108

Sofiegården Odiliegården Udviklingshæmning 9 Længerevarende botilbud, § 108

Vidarslund Breidablik Udviklingshæmning 10 Længerevarende botilbud, § 108

Vidarslund Gyldenkam Udviklingshæmning 6 Lejebolig, Lejeloven

Vidarslund Idunhuset Udviklingshæmning 7 Lejebolig, Lejeloven

Vidarslund Sagahus Udviklingshæmning 12 Længerevarende botilbud, § 108
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Denne tilsynsrapport er udarbejdet på baggrund af uanmeldt tilsyn på Sofiegården, herunder afdelingerne Mariahaven, Clarahus og Odiliegården.
Sidstnævnte afdeling var det ikke muligt at tilgå den pågældende dag grundet Covid-19 situationen og deraf syge borgere og medarbejdere.

Der er i tilsynsrapporten foretaget ændringer i den samlede vurdering, samt i tema Sundhed og trivsel og tema Organisation og ledelse. Det fremgår
i den samlede vurdering og i de nævnte temaer, hvilken tekst der er oplysninger fra dette uanmeldte tilsynsbesøg.

Den øvrige tekst, som er fra seneste driftsorienterede tilsyn og gældende for samtlige afdelinger i Marjatta Voksencentre, er således uændret i
tilsynsrapporten.

 

Samlet vurdering:

Det er socialtilsynets vurdering, at Marjatta Voksencentre opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og
besidder den fornødne kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og
private tilbud efter lov om social service.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet med individuelle handleplaner. Tilbuddet er i gang med at udarbejde handleplaner for
medborgerskab for at sikre borgernes selv og medbestemmelse, medinddragelse så borgerne sikres aktiv deltagelse i eget liv. Derudover er
implementering af søkort til alle borgere godt i gang , dette for at skabe fælles faglig forståelse for den enkelte borger. Ligesom der er udarbejdet
handleplan for administration af borgernes økonomi, hvor der er indført nye værktøjer f.eks. screening af borgernes evne til at håndtere egen
økonomi, hvor også konkrete og individuelle løsninger en del af handleplanen, f.eks. etablering af pengeskabe.

Det vurderes yderligere, at Marjatta Voksencentre arbejder målrettet med udgangspunkt i antroposofien og Rudolf Steiner pædagogikken, der er
rammen for tilbuddets værdigrundlag og herved danner ramme for hverdagen og den indsats der ydes i tilbuddet. Således er hverdagen i tilbuddet
rammesat af en lang række traditioner og strukturer, der har til formål at understøtte den enkelte borgers udvikling som menneske. I denne
udviklingsproces vægtes årets gang, naturen, kunstnerisk udfoldelse, sang og musik som vigtige parametre. Derudover vægtes kost og fysisk
aktivitet højt. Ligesom udvikling af borgerens kompetencer til, at indgå i et forpligtende socialt fællesskab vægtes højt, respekt for andre mennesker
og tilegnelse af almen dannelse er værdier der lægges stor vægt på.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsens tiltag med fælles implementering af medborgerskab for både borgere og medarbejdere vil medfører for
borgerne en større aktiv deltagelse i eget liv. Det vurderes, at indsatsen vil skabe yderligere trivsel og mulighed for udvikling. Det vurderes
yderligere, at medinddragelse i forhold der vedrører fællesskabet i tilbuddet også vil blive udviklet.

Socialtilsynet  vurderer yderligere, at den igangsatte fælles indsats med implementering af medborgerskab på borgernes individuelle niveau vil
resulterer i optimal udvikling hos målgruppen og medvirke til yderligere trivsel idet, at medarbejderne vil få behov for faglig viden og formulering af
yderligere tilgange og metoder for de forskellige målgrupper, der er underliggende den store brede målgruppe ,udviklingshæmmede.

Tilbuddets medarbejdere har delvist en faglig relevant grunduddannelse. Det konstateres, at ca halvdelen af medarbejderne i tilbuddet, ikke alle har
relevant faglig uddannelse og, at der er bo enheder hvor meget få medarbejdere har relevant faglig uddannelse.

Socialtilsynet kan konstatere, at ledelsen i tilbuddet er opmærksomme på dette og oplyser, at der er iværksat relevante tiltag for, at sikre
tilstrækkelige kompetencer i de enkelte medarbejdergrupper. Herunder fokus på relevant faglig uddannelse i forbindelse med rekruttering af nye
medarbejdere, samt et øget fokus på tværfaglighed henset til den aldrende del af borgergruppens ændrede behov.

Socialtilsynet har ved det årlige driftstilsyn fulgt op på udviklingspunkter og kan konstaterer, at tilbuddets medarbejdere og borgere fortsat er i
proces med, at implementere pædagogisk praksis og i langt højere grad sikre borgerne mere selv og medbestemmelse.

Socialtilsynet vil på fremtidige tilsyn følge op på om tilbuddets pædagogiske tilgange og metoder er tilpasset borgernes individuelle
funktionsnedsættelser. 

Socialtilsynet har givet tilbuddet udviklingspunkter i tema: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og
resultater, sundhed og trivsel, organisation og ledelse.

Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet
i tilbuddet.

 

Samlet vurdering fra uanmeldt tilsyn på afdelingerne Sofiegården Mariahaven og Sofiegården Clarahus: 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat har fokus på at sikre borgerne selv- og medbestemmelse på Mariahaven og Clarahus, både i forhold til
dagligdagen i tilbuddet og i forhold til borgeren selv.

Sofiegården, og særligt Mariahaven, har haft udfordringer i form af øget personalegennemstrømning og sygefravær, men det vurderes, at tilbuddet
har taget initiativer til imødegåelse af dette, med sigte på god kvalitet for borgerne. Der har ved tilsynsbesøget været fokus på normering og den
sovende nattevagt i Mariahaven. Ledelsen vil genvurdere om der i Mariahaven bør være vågen nattevagt, set ift. borgernes funktionsniveau og
behov for støtte/hjælp i nattetimerne. Der vil blive fulgt op på de forskellige initiativer og ledelsesmæssige overvejelser ved næstkommende
tilsynsbesøg.

Socialtilsynet har givet tilbuddet opmærksomhedspunkter i tema Organisation og ledelse. 
Et opmærksomhedspunkt anvendes, når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet
kan socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner. Et opmærksomhedspunkt er hermed mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er
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bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.

 

 

 

Godkendelse:
Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet delvist lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan
opretholde sin godkendelse jf. servicelovens § 108 og Lejeloven med i alt 143 pladser, fordelt på følgende afdelinger:
Sofiegården Mariahaven, Holmevej 28, Næstelsø, 4700 Næstved, 14 pladser jf. SEL § 108.

Sofiegården Odiliegården, Næstelsø Præstemark 5, Næstelsø, 4700 Næstved, 9 pladser jf. SEL § 108.

Sofiegården Clarahus, Holmevej 26 C., Næstelsø, 4700 Næstved, 7 pladser jf. Lejeloven.

Sampovig Svanen, Trommeslagervej 14 G  , 4660 Store Heddinge, 12 pladser jf. SEL §108.

Sampovig Nattergalen, Trommeslagervej 14 D., 4660 Store Heddinge, 2 pladser jf. Lejeloven.

Sampovig Lærkegården, Trommeslagervej 12, 4660 Store Heddinge, jf. Lejeloven, 6 pladser Jf. SEL §108

Sampovig Vibehuset, Trommeslagervej 12 A., 4660 Store Heddinge, 4 pladser jf. SEL § 108.

Sampovig Tranekær, Trommeslagervej 14 E., 4660 Store Heddinge, 7 pladser jf. SEL § 108.

Sampovig Uglebo, Trommeslagervej 14 F, 4660 Store Heddinge, 2 pladser jf. SEL § 108.

Sampovig Svalebo, Trommeslagervej 14 B., 4660 Store Heddinge , 7 pladser jf. SEL § 108.

Sampovig Emans hus, Trommeslagervej 12B,   4660 Store Heddinge, 1 plads jf. SEL §108.

Vidarslund Gyldenkam, Vindbyholtvej 4 A., 4640 Faxe, 6 pladser jf. Lejeloven.

Vidarslund Idunhuset, Vindbyholtvej 6 B., 4640 Faxe, 7 pladser jf. Lejeloven.

Vidarslund Breidablik, Vindbyholtvej 4 C., 4640 Faxe ,10 pladser jf. SEL § 108.

Vidarslund Sagahus, Præstøvej 131 D., 4640 Faxe, 12 pladser jf. SEL § 108.

Ristolahaven Bøgehuset, Bækkeskov Stræde 26 A., 4733 Tappernøje, 2 pladser jf. Lejeloven og 6 pladser jf. SEL §108.

Ristolahaven Damgårdshus, Bækkeskov Stræde 26 B., 4733 Tappernøje, 2 pladser jf. Lejeloven og 7 pladser jf.SEL § 108.

Ristolahaven Skovhuset, Bækkeskov Stræde 15 A., 4733 Tappernøje, 7 pladser jf. Lejeloven.

Ristolahaven Pilehuset, 8 pladser jf. Lejeloven.

Ristolahaven Fjordhuset, Bækkeskov Stræde 28 B., 4733 Tappernøje, 4 pladser jf. Lejeloven.

Ristolahaven Løvehuset, Bækkeskov Stræde 28 C., 1 plads jf. SEL § 108.

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere indenfor følgende målgrupper:
Alder 18-85. Udviklingshæmning.

Opfølgning på tilbuddets understøttelse af borgerens selv- og medbestemmelse, herunder: Tema Sundhed og trivsel, kriterium 4 - "Tilbuddet støtter
borgernes selv- og medbestemmelse". Tema Organisation og ledelse.

$eg-print-section-heading-start$Særligt fokus i tilsynet$eg-print-section-heading-end$
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

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 Marjatta Voksencentret i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj grad respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel til høj tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til borgernes ønsker og behov. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på, om tilbuddet har en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes
selvstændighed, selvbestemmelse og integritet tilpasset målgruppens og den enkelte borgers forudsætninger. Og om borgerne i tilbuddet
inddrages systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet, samt i beslutninger vedrørende sig selv. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
-Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets bo enheder fastsat i et årshjul sikre, at aftalte samværsregler tages op til revideret revision.

Opmærksomhedspunkter
 

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i middel til høj grad borgernes selv- og medbestemmelse.

Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvis understøtter borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.

At tilbuddet  prioriterer borgernes mulighed for at kommunikere ønsker og behov.

Socialtilsynet lægger vægt på at borgerne bliver mødt med respekt og anerkendelse, og at der er fokus på at understøtte borgernes selv- og
medbestemmelse.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet tilpasset målgruppens og den
enkelte borgers forudsætninger.

Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra borgere i bocentre, medarbejdere og ledelse samt mindre observationer ved rundvisning i alle
tilbud.
Det vægtes i bedømmelsen, at borgerne oplyser, at de har været på kursus i medborgerskab. Flere borgere fremviser materiale fra kurset, bære t
shirt eller kasket i enten grøn, gul eller rød og oplyser socialtilsynet hvad de enkelte farver betyder.

Mange borgere er i stand til at redegøre for ting de selv bestemmer og hvilke områder de skal have støtte indenfor, eller hvilke områder man ikke
har indflydelse på, da der er anden lovgivning der kommer i stedet for.

Der lægges yderligere vægt på, at medarbejderne oplyser, at selvbestemmelses kurset har været en god proces sammen med borgerne, de har
haft en masse gode drøftelser både borgerne imellem sig, men også borgere og medarbejdere.

Der lægges yderligere vægt på, at medarbejderne oplyser, at mere medindflydelse og medinddragelse nu er sat i mere systematisk ramme, som de
har som ansvar vedvarende at følge op. 

Borgerne kan generelt oplyse og kommer med mange eksempler på, at de bliver hørt og har indflydelse på i deres hverdag.

Samtidig fremkommer der også eksempler på, at borgerne har mindre indflydelse på rammer, regler og traditioner, der udspringer af tilbuddets
grundværdier med udgangspunkt i antroposofien og Rudolf Steiner pædagogik.

Der lægges yderligere vægt på, at alle borgere har fået opsat aflåste bokse i deres boliger, så de sikre egen opbevaring af værdier, nemid osv. 

Medarbejdere oplyser jf. interview, at der er stor forskel på borgernes individuelle funktionsniveau, hvilke stiller store krav til medarbejdernes
evne til at " læse og tolke" borgernes kommunikation og sociale adfærd og samtidig fordrer faglige og personlige kompetencer i forhold til, at
kunne udøve en anerkendende og respektfuld etisk faglig tilgang til borgerne.

Jf. interview arbejdes der med fokus på, at understøtte og udvikle borgernes individuelle selvstændige og kommunikative ressourcer, hvilket
forsøges understøttet af pædagogisk anvendelse af kreative, kunstneriske og digitale kommunikations metodikker i bestræbelsen på, at give
borgerne mulighed for at udtrykke sig verbalt/nonverbalt og herved blive hørt og forstået.

Der lægges yderligere vægt på, at medarbejderne oplyser jf. interview at det f.eks. er frivilligt om borgerne vil deltage til
morgensamlingerne/møderne eller andre af de ting der dagligt foregår i fællesskabet, men at der motiveres til aktiv deltagelse, hvilket får langt de
fleste borgere til at deltage.

Socialtilsynet vægter samlet, at tilbuddet generelt understøtter borgerne, så vidt muligt, i deres ønsker og tilstræber at tilgodese deres individuelle
behov for at blive hørt, respekteret og anerkendt i forhold til dem selv og deres hverdag i tilbuddet.

Socialtilsynet bemærker, at der generelt for hele tilbuddet opleves en åben- og imødekommenhed, at der er en respektfuld omgangstone og at alle,
medarbejdere som borgere respekterer hinanden og udviser hensyn og glæde ved at mødes.

Andet i forhold til indikator 4 a:

Socialtilsynet bedømmer, at det fremgår meget tydeligt at tilbuddets ledelse og medarbejdere er i fuld proces med at implementere en større selv
og medbestemmelse i tilbuddet, så borgerne er aktivt deltagende i eget liv.

Der lægges vægt på, at medarbejderne oplever, at det har været en positiv udvikling og et godt engagement og vilje fra ledelsen til at implementere
handleplanerne fra påbuddene. 

 

Oplysninger ifm. uanmeldt tilsyn på Sofiegården, afd. Mariahaven og Clarahus

Tilbuddet har delvis en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet tilpasset målgruppens og
den enkelte borgers forudsætninger.

Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra medarbejdere og ledelse, hvor det fremgår:

- At medarbejdere og ledelse oplyser, at de generelt har stort fokus på, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt, og at der fortsat er stort
fokus på på at arbejde med medborgerskab, herunder selv- og medbestemmelse generelt i husene og i organisationen. Som eksempel herpå,
oplyser medarbejderne, at de er blevet mere bevidste omkring at give borgerne valgmuligheder, eksempelvis ift. at spørge borgeren "Vil du have te
i stuen eller vil du have te på dit værelse?". Det oplyses også at alle borgerne har fået tv på værelserne, og således ikke skal tilvælge fællesskabet,
hvis man ønsker at se tv. 

- At medarbejderne oplyser, at borgernes medicin opbevares og uddeles til borgerne fra medicinrum, og at borgerne således ikke har medicinen i
egne lejligheder. Det oplyses at udleveringen for nogle borgere er en daglig aktivitet, der ventes på. Der fremgår ved tilsynsbesøget ikke
oplysninger om hvorvidt det er drøftet i tilbuddet, om medicinen vil kunne opbevares og gives i borgeres lejligheder, for på den måde at opnå
større integritet ift. den enkelte. 
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- At medarbejderne oplyser, at det i daglig praksis kan være vanskeligt at imødekomme og tilgodese den enkelte borgers ønske om eller behov for
sansestimulering og én til én tid, begrundet i oplevelsen af at være lavt normeret, set i forhold til borgernes individuelle behov. Derudover er der
kørestolsbrugere, hvortil to medarbejdere går fra når der skal liftes. (jf. indikator 9.a.). Det oplyses, at der er stor forskel på borgernes individuelle
funktionsniveau, hvilke stiller store krav til medarbejderne for at tilgodese den enkelte og ift. evnen til at " læse og tolke" borgernes
kommunikation og sociale adfærd. 

- At medarbejderne oplyser, at normeringen har betydning for, hvorvidt der i daglig praksis er mulighed for at tilgodese den enkelte borgeres
ønsker ift. selvbestemmelse. Et eksempel kan være en borger, der ønsker at komme på tur ud af huset, hvor man så vidt muligt prøver at tilgodese
ønsket, men hvor hverdagen i højere grad planlægges ud fra, hvad der lader sig gøre ift. den samlede gruppe.

- At det af oplysninger fra medarbejderne og af fremsendt dokumentation i form af medarbejderoversigt og arbejdsplaner fremgår, at der på
Mariahaven efter ml. kl. 21-23 er få medarbejdere på arbejde, og at der fra kl. 23 er sovende nattevagt. Socialtilsynet vurderer, at dette har
indflydelse på borgernes mulighed for selvbestemmelse ift. hvornår de kommer i seng om aftenen, hvornår de skal op om morgenen og hvis de
har behov for hjælp i løbet af natten, idet ikke alle borgere har funktionsniveau til at kunne tilkalde en medarbejder ved behov. 

Til dette oplyser ledelsen, at den klare holdning er, at der skal være det personale der er brug for, set ift. borgernes behov, hvorfor ledelsen vil
drøfte/undersøge behovet for en vågen nattevagt fremadrettet. Der er givet opmærksomhedspunkt omkring dette. 
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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
Borgerne i tilbuddet inddrages systematisk i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet.

Dette bedømmes på baggrund af, at der som en fast daglig rytme er morgenmøder/samlinger i de enkelte boenheder, hvor dagens program
gennemgås og hvor borgerne har mulighed for, at fortælle hvad de er optaget af eller hvilke planer og ønsker de har.

Ligeledes afholdes der husmøder i de enkelte boenheder, hvor borgerne kan komme med forslag til f.eks. madplanen, planlægning af større
projekter eller ris og ros.

Borgerne beskriver, at medarbejderne har en støttende og koordinerende rolle i forhold til at sikre, at alle kommer til orde og bliver set og hørt.

Jf. samtale med borgere og medarbejdere kan borgerne i fritiden selv bestemme om de vil deltage i bocentrets aktiviteter, eller de hellere vil tage til
aktiviteter på tværs af afdelingerne ud fra behov og interesser.

I bedømmelsen er det yderligere vægtet, at de fleste boenheder har samværsregler/husregler for forskellige ting der regulerer borgernes adfærd
og deres valgmuligheder, eksempler på dette kan være, hvornår der kan ses fjernsyn i fællesarealerne, benyttes IPad eller smartphone. Der lægges
vægt på, at det ikke fremgår hvor ofte samværsregler tages op til revision på borgermøderne.

Der lægges yderligere vægt på, at borgere oplyser til socialtilsynet, at de efterfølgende medborger kurset havde et borgermøde i huset. Borgerne
oplyser, at de på dette møde gjorde op med den årelange tradition som er i de fleste boenheder, og kasserede og fjernede den ugentlige suppe på
madplanen.

Der lægges yderligere vægt på, at det fremgår meget tydeligt, at tilbuddets overordnede værdimål om sundhedsfremmende og sund kost er
implementeret i alle bo enheder.

 

Borgerne i tilbuddet inddrages delvist i beslutninger vedrørende sig selv.

Dette bedømmes på baggrund af jf. samtale med ledere og medarbejdere, at tilbuddet ikke længere opbevarer og borgernes NemID. 

Socialtilsynet vægter samlet i bedømmelsen, at borgerne i større grad har indflydelse og inddrages i beslutninger vedrørende dem selv og
fællesskabet.

Socialtilsynet lægger vægt på, jf. oplysninger fra borgere og medarbejdere, at borgerne er glade for at bo i tilbuddet og at de overvejende vurderes,
at have en høj grad af trivsel.

Socialtilsynet lægger yderligere vægt på, at jf. oplysninger fra borgerne, at tilbuddets særlige indsats omkring medborgerskab har igangsat en
proces hvor borgerne i større grad ud fra deres funktionsniveau er i stand til at træffe beslutninger og indgå i dialog om egne ønsker og behov, så
de udvikler mere aktiv deltagelse i eget liv. 

 

Oplysninger ifm. uanmeldt tilsyn på Sofiegården, afd. Mariahaven og Clarahus

På baggrund af oplysninger fra medarbejderne ved tilsynsbesøget, at det fortsat bedømmelsen, at borgerne i Mariahaven og Clarahus i større grad
har indflydelse og inddrages i beslutninger vedrørende dem selv og fællesskabet.

Borgerne inddrages delvis, men i højere og højere grad, i beslutninger vedrørende sig selv. 

Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra medarbejderne, hvor det fremgår:

- At begreberne fra Medborgerskab ift. kasketterne fortsat benyttes, og at borgerne fortsat tager ejerskab på den del. Medarbejderne er meget
bevidste om borgerens eget valg, og spørger nu eksempelvis borgeren om man skal ringe til lægen eller kontakte forældrene, forud for
handlingen. 

- At medarbejderne oplyser, at der er kommet større fokus på borgernes individuelle valg, fx. ift. valg af frisør, men at der også kommer frisør i
huset til de der ønsker at benytte den mulighed. 
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Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet understøtter i høj grad borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet har en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte borgers og målgruppens trivsel.
At tilbuddet har en praksis, der understøtter og prioriterer borgernes adgang til sundhedsydelser.
At tilbuddet prioriterer indsatser, der modsvarer borgernes behov i forbindelse med udvikling og/eller opretholdelse af borgernes fysiske og
mentale sundhed.

 

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne i tilbuddet trives.
Dette bedømmes på baggrund af, at socialtilsynet jf. borgersamtaler, observationer og samtale med medarbejdere vurderer, at borgerne trives og
er glade for at bo og arbejde på Marjatta.
Jf. borgerinterviews oplyser borgerne, at de har venner, evt. kæreste og mange bekendte som de dagligt ser og møder i deres bo-afdeling, på tværs
af bocentrene eller som for de fleste borgere i deres STU eller dagbeskæftigelse samt ved deltagelse i fritidsaktiviteter og fælles arrangementer på
Marjatta.
Der lægges vægt på, at fælles for borgerne er, at de giver udtryk for stor tilfredshed med deres kontaktpersoner og øvrige medarbejdere, men også
at de har gode kammerater og for det meste har det godt med hinanden, er gode til at udvise hensyn og hjælpe hinanden.
Der lægges desuden vægt på, at ved besøg i de enkelte bocentre og ved besøg hos borgere i deres boliger, at de fysiske rammer og faciliteter
fremstår som hyggelige med hjemlig atmosfære og borgernes værelser eller lejligheder fremstår som individuelt indrettet med de ting som har
betydning for den enkelte borger. Farverne i fællesrum og fællesarealer er alle tilpasset efter rummenes funktion og efter Rudolf Steiner
pædagogiske principper.

Der lægges yderligere vægt på, at borgernes aktive fritid er ligeledes medvirkende til at skabe gode trivselsforudsætninger, da borgerne jf.
oplysninger kan berette om de mange oplevelser de har, samt at flere er aktivt medvirkende til at skabe og producere forskellige former for
håndarbejde, musik eller lyrik som udløser en stor grad af anerkendelse og ros til den enkelte borger for sin deltagelse eller udarbejdelse, hvilket
understøtter og udvikler den enkelte borgers selvtillid og trivsel.

Ligeledes bedømmes det, at den sammenhæng der er i borgernes liv mellem bolig, beskæftigelse og fritid, for de fleste borgere i høj grad
understøtter positiv udvikling og trivsel. Borgernes kontakt og kommunikationsmuligheder med deres forældre, familie og øvrige netværk samt
pårørendes aktive deltagelse ved arrangementer og traditioner på Marjatta Voksencentre ses ligeledes at have afgørende betydning for borgernes
grad af trivsel.

Tilbuddet har delvist en praksis, der afspejler forståelse for de elementer og forhold, der skal til for at skabe trivsel for målgruppen, den samlede
gruppe af borgere og for den enkelte borger i tilbuddet.
Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddets antroposofiske menneskesyn og fokus på relations- og anerkendende pædagogik i høj grad
understøtter medarbejdernes pædagogisk og relationsmæssige kontakt og samspil med borgerne således, at tilbuddets medarbejdere generelt har
en høj grad af personligt engagement og interesse for arbejdet med borgerne og det at være ansat på Marjatta.
Ligeledes vægtes det, at tilbuddets faglige tilgange med fokus på struktur- og ressource pædagogik er medvirkende til at skabe en for borgerne tryg
genkendelig struktur, fast dag- og døgnrytme som har til hensigt at understøtte borgerne i at udnytte deres ressourcer og kompetence potentiale
bedst muligt.

Tilbuddets fokus og prioritering af sundhedsfremmende pædagogik ses i høj grad at bidrage til at borgerne får optimale sundhedsmæssige forhold
til, at leve et sundt, aktivt og indholdsrigt liv under deres ophold på Marjatta Voksencentre, hvilket vurderes at være medvirkende til at
understøtter borgernes trivselsforudsætninger.
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Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Borgerne i tilbuddet har relevant adgang til nødvendige sundhedsydelser.

Dette bedømmes på baggrund af at tilbuddet har stort fokus på den enkelte borgers sundhed.

Tilbuddet har medarbejdere ansat med sundhedsfaglig baggrund f.eks. sygeplejerske der varetager opfølgning på medicin og f.eks. indlæggelser.

Derudover tilbyder sundhedscentret eurytmi og homøopatiske behandlingsforløb hos læge.
Tilbuddet har mulighed for at ledsage borgerne til nødvendige eksterne sundhedstilbud.

Der lægges vægt på at tilbuddet under Covid 19, har implementeret alle retningslinjer og vejledninger fra sundhedsstyrelsen. Tilbuddet har haft
mulighed for at sikre borgerne isolation og tryghed for både borgere og medarbejdere. Tilbuddet har haft mindre udbrud af Covid hos både
borgere og medarbejdere. Alle borgere er nu færdig vaccinerede.

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddet har en praksis, der afspejler viden og forståelse for borgernes mulighed for fysisk og mental sundhed.

Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet overordnet har meget fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, jf. besvarelse af indikator 5.a
samt, at tilbuddet forventes at arbejde ud fra Region Sjælland kvalitetssikring jf. Dansk Kvalitetsmodel for Fysisk og mental sundhed og trivsel -
Forebyggelse af overgreb -Utilsigtede hændelser og Medicinhåndtering, som skal understøtte at tilbuddet i dets pædagogiske og sundhedsfaglige
arbejde har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed.

Der lægges vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere, at der kontinuerligt er fokus på og reflekteres over hvilke psykiske og fysiske
faktorer, der har henholdsvis positiv og negativ betydning for borgernes sundhed.
De pædagogiske overvejelser kommer til udtryk i måderne, hvorpå tilbuddet har indrettet sig, eller på sigt ønsker at indrette de fysiske rammer og
faciliteter; således at borgernes fysiske og mentale sundhed understøttes optimalt og modsvarer borgernes behov.

Der lægges yderligere vægt på, at Jf. interview med ledere og medarbejdere er der stor opmærksomhed omkring den enkelte borgers trivsel,
udvikling og almene sundhed, både individuelt og i fællesskabet.

Tilbuddet har fokus på sundhedsfremmende indsatser som f.eks. en sund dag- og døgnrytme, sund økologisk og biodynamisk kost og en
afbalanceret vekslen mellem aktivitet og ro, samt at borgerne tilbydes oplevelser og aktiviteter i naturen, og oplevelser af kreativ, kunstnerisk og
musisk karakter som kan bibringe den enkelte borger glæde og selvtillid til, at udtrykke sig med henblik på udvikling af trivsel og selvbevidsthed.

Tilbuddets køkkener arbejder med forskellige former for sundhedsmæssige kostsammensætninger og for nogle borgere særlige individuelle
diæter. Der oplyses endvidere, at der er opmærksomhed på vigtigheden af, at dyrke motion, - den daglige gåtur, svømning, gymnastik eller f.eks.
dans. Med udgangspunkt i helsepædagogik anvendes naturmedicin, særlige massageformer, fodbade m.m. som en fast integreret del af Rudolf
Steiner pædagogikken på Marjatta Voksencentre.

Der lægges samtidigt vægt på jf. interview med medarbejdere,  at der i det pædagogiske arbejde med borgerne er fokus på at inddrage borgerne
ud fra deres aktuelle funktionsniveau i forhold til at lære så selvstændigt som muligt at varetage personlige hygiejne, skifte tøj, rydde op, gøre rent,
vaske tøj, have en sund indstilling til ikke at ryge, nyde alkohol eller indtage andre rusmidler.

Der lægges yderligere vægt på, at ledelse og medarbejderne oplyser, at antallet af f.eks. demente borgere er stigende, hvilket stiller helt særlige
krav til både fysiske rammer og pædagogisk og sundhedsfaglig viden. Tilbuddet er opmærksomt på dette, og der har foregået efteruddannelse i
flere afdelinger, hvilket medarbejdere giver udtryk for har været givende i forhold til opgaveløsningen. Derudover er der i flere afdelinger
prioriteret at ansætte medarbejdere med sundhedsfaglig grunduddannelse som f.eks. SSA eller sygeplejerske.

Tilbuddet opstiller delvist i samarbejde med borgerne sundhedsfaglige mål, dokumenterer og følger op herpå.

Dette bedømmes på baggrund af fremsendt materiale hvoraf det fremgår, at der er et fokusområde der hedder "sundhed" i alle indsatsplaner.

Der lægges yderligere vægt på, at tilbuddet har fokus på, at sikre daglig dokumentation i forhold til borgernes helbred og sundhed. Dette er bla.
affødt at besøg fra Styrelsen for patientsikkerhed, som har stillet krav om systematisk dokumentation og opfølgning.

Både ledelse og medarbejdere oplyser, at de har taget de nye krav til sig og er i gang med en implementering.
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Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger magtanvendelser i høj grad. 

Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser.
At tilbuddet har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser.
At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser.
Der lægges yderligere vægt på at tilbuddet bør sikre man ikke i samværsregler og fysiske rammer uhensigtsmæssigt udfører magtanvendelser. fx
lås af døre.

 

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats medfører delvist, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Dette bedømmes på baggrund af at socialtilsynet har modtaget få indberetninger om anvendelse af magtanvendelser.

Der lægges vægt på oplysninger fra ledelse og medarbejdere, at medarbejderne er opmærksomme på at forbygge magtanvendelser og arbejder
inkluderende i forhold til at samarbejde pædagogisk med borgerne fremfor for at håndhæve regler og rammer. Dette bekræftes at socialtilsynets
interviews med mange borgere i tilbuddet, der på fin vis kan beskrive forskellene på før og nu i forhold til fleksibiliteten omkring aftaler, regler og
rammer både for fællesskabet og for dem selv.

Der lægges dog vægt på, at der i tilbuddet fortsat skal være fokus på, at sikre der ikke sker utilsigtede magtanvendelser selv om borgerne
indvilliger deri. Fx at aflåse til køkken for at sikre en borger ikke tager mad fra køleskab om natten.

Tilbuddet har opdateret viden  og færdigheder, der understøtter at magtanvendelser undgås.  Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra
medarbejdere og ledelse, at tilbuddets medarbejdere er uddannet i at håndtere magtanvendelser.

Der lægges vægt på, at tilbuddet med udgangspunkt i deres jf. Værdi-, mål- og handlegrundlag ses at have valgt relevante faglige tilgange som i høj
grad understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

I bedømmelsen er det yderligere vægtet, at hovedparten af medarbejdere er opdateret omkring regler for magtanvendelse på voksenområdet.
Socialfaglig konsulent fra region Sjælland har været og vejlede omkring magtanvendelse.

Tilbuddet har en strategi for at sikre, at medarbejderne har den nødvendige viden og færdigheder i forhold til at forebygge magtanvendelser. Dette
bedømmes på baggrund af tilbuddets værdi- mål og handlegrundlag, hvoraf det ses, at tilbuddet også arbejder ud fra Den Danske Kvalitetsmodels
tema om Magtanvendelse. Jf. interview med medarbejdere og ledelse oplyses det, at tilbuddet pædagogisk vægter en høflig, åben og
anerkendende omgangstone og tiltaleform. At medarbejderne gør meget ud af at fremstå og agere som positive rollemodeller samt, at tilbuddet i
deres personalepolitik har beskrevet emnet " venlighed som fremgangsmåde", hvor det beskrives at alle ansatte på tilbuddet skal være bevidste
om egen fremtoning, herunder krops- og sprogbrug, toneleje og således kunne anvende det i relationen og samspillet med borgerne.

Endvidere oplyses det, at  tilbuddet har fokus på, at borgerne tillærer at kommunikere og agere anerkendende og respektfuldt i kontakt og samspil,
hvilket ses understøttet af tilbuddets mange sociale fællesskabs tilbud, hvor borgerne støttes og guides til at have positive relationer til andre.

Der lægges yderligere vægt på, at Jf. oplysninger fra medarbejdere og ledelse samt tilbuddets medarbejder kompetence oversigt ses, at nogle
ledere og medarbejdere gennemfører LA 2 uddannelse i konflikthåndtering samt at det oplyses, at alle episoder som omhandler svære konflikter
og evt. magtanvendelse bliver underlagt refleksion og behandling på personalemøder og tværfaglige møder med de personer som har mest med
borgeren at gøre.

Det vægtes yderligere i bedømmelsen, at tilbuddet jf. tidligere nævnte handleplan, har implementeret tryghedsaftaler for en del borgere, hvor der
så vidt muligt sammen med borgeren, er indgået aftaler om hvordan medarbejdere kan støtte og guide borgeren ved tegn på voldsom reaktion
som evt. kan ende i en magtanvendelse.
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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
Tilbuddet har en praksis for registrering og dokumentering af magtanvendelser, der hviler på en fast procedure.

Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet anvender ensartede og korrekte skemaer til indberetning af magtanvendelser.

Tilbuddet har en praksis for, hvordan der tages ved lære af magtanvendelser med henblik på forebyggelse. Der lægges vægt på at
magtanvendelser drøftes på personale møder.

Borgerne i tilbuddet inddrages ikke i efterbearbejdning af magtanvendelser.

Dette bedømmes på baggrund af fremsendte magtanvendelser hvoraf det fremgår, at borgerne ikke er blevet hørt. Der lægges vægt på, at der
oplyses at borgere ikke kan deltage i en drøftelse om magtanvendelserne.

Medarbejderne modtager supervision som en del af efterbehandlingen af magtanvendelser. Dette bedømmes på baggrund af, at medarbejdere
oplyser, at have fået supervision af forstander samt interne og eksterne psykologer efter en episode med borgers udadrettede adfærd.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet forebygger vold og overgreb i  høj grad.

Det vægtes i bedømmelsen:

At tilbuddet opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb.

At tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb.

At tilbuddet har en systematisk praksis for registrering og dokumentering af vold og overgreb.
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der er forebyggende i forhold til vold og overgreb.

Dette bedømmes på baggrund af samtaler med borgere, hvor der fremkom flere eksempler på, at borgerne støttes og guides i forhold til, at kunne
indgå i sociale relationer med andre.

Ligeledes er tilbuddets grundværdier med afsæt i Antroposofien og Rudolf Steiner pædagogik i høj grad medvirkende til, at borgerne i tilbuddet
tilegner sig kompetencer i forhold til, at udvise respekt både i forhold til individet men i høj grad også til fællesskabet.

Det vægtes i bedømmelsen, at tilbuddet har stort fokus på borgernes trivsel, herunder seksualitet, hvilket bla. ses ved at der afholdes kæreste
kurser, både for par og for singler. Derudover har tilbuddet seksualvejledere der understøtter borgernes trivsel på dette punkt. Denne indsats
vurderes, som værende medvirkende til at forebygge overgreb mellem borgerne.

Tilbuddet har en systematisk praksis, der sikrer forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb.

Dette bedømmes på baggrund af samtale med borgere og medarbejdere hvor det fremgår, at der afholdes trivselssamtaler med den enkelte, hvis
der har været konflikt eller vold.

Der lægges yderligere vægt på baggrund af oplysninger fra medarbejdere, der oplyser at vold og trusler indberettes på særlige skemaer, både
borger/borger og Borger/medarbejder.
Borgerne i tilbuddet inddrages i forebyggelse og efterbearbejdning af episoder med vold og overgreb.

Der lægges yderligere vægt på baggrund af samtale med borgere og medarbejdere, der oplyser, at det tages op på f.eks. husmøder og
brugerrådsmøder når der er uenighed eller drillerier i en afdeling.

Derudover har borgerne individuelle samtaler med deres kontaktperson der også kan omhandle dette.

Det vægtes yderligere i bedømmelsen, at flere borgere oplyser at de taler med medarbejderne om konflikter eller hvis det opstår. De oplyser
samtidig at medarbejderne er gode til at hjælpe med at løse de konflikter der opstår og komme med gode råd til det fremtidige samvær.
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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.

Socialtilsynet vurderer, at Marjatta Voksencenter i høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i middel grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne. 
I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på, at tilbuddets ledelse sikrer, at borgerne har mulighed for tilstrækkelig
og stabil personalekontakt svarende til deres behov, samt om borgerne mødes af medarbejdere med relevante kompetencer.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
- Socialtilsynet anbefaler at ledelsen sikrer, at der er tydelig afgrænsning af tilbuddets valgte faglige tilgange og metodeindsatser, så der er
overensstemmelse mellem oplysninger på Tilbudsportalen, tilbuddets Værdi-, mål- og handlegrundlag og den pædagogiske praksis, der er afspejlet
i tilbuddets indsatsplaner. Dette vurderes, at kunne understøtte Marjattas ledelse i forhold til at sikre implementering af Marjattas samlede værdi-,
mål- og handlegrundlag til alle medarbejdere.

-Socialtilsynet anbefaler, at gruppeledere og medarbejdere tilbydes ekstern supervision

-Socialtilsynet anbefaler, at medarbejderne sikres kort faglig sparring ved overlap, for at sikre den faglige pædagogiske opfølgning.

 

Opmærksomhedspunkter
- Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at ledelsen har forholdt sig til og genvurderet, om der i Mariahaven hvor der er
sovende nattevagt bør være vågen nattevagt, set ift. borgernes funktionsniveau og behov for støtte/hjælp i nattetimerne. 

- Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at medarbejderoversigterne er fyldestgørende udfyldt, således det kan vurderes om
borgerne mødes af medarbejdere med relevante kompetencer. 

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet har i høj grad en kompetent ledelse.

Det vægtes i bedømmelsen:
At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring
At vedligeholdelse og opkvalificering af ledelsens kompetencer prioriteres
At tilbuddet delvis prioriterer ekstern supervision af både medarbejdere og ledelse
At tilbuddet prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring
At tilbuddets bestyrelse er kompetent som øverste ledelse af tilbuddet
At tilbuddets bestyrelse er aktiv i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Tilbuddets ledelse har relevant uddannelse og erfaring.

Dette bedømmes på baggrund af, at Marjatta Voksencentrets øverste leder er Leder af Marjatta (adm.dir.). Den daglige ledelse varetages af
Ledergruppen, som består af:
• Leder af Marjatta
• Forstanderne for voksencentre (4 stk)
• Forstander for Skolehjemmet
• Forstander for værkstederne
• Leder af Uddannelsescenter Marjatta
• Administrationschefen
På hvert voksencenter og Skolehjemmet varetages ledelse af en forstander med en ledergruppe bestående af gruppeledere. En forstander i hver
afdeling og et antal gruppeledere.

Det vægtes i bedømmelsen, at den samlede ledelse på Marjatta Voksencentre har været ansat i organisationen gennem mange år og har således et
indgående kendskab til ledelsessamarbejdet og driftsstyringen af tilbuddene, samt at øverste ledelse ses at have en tæt kontakt og samarbejde
med Marjattas øvrige forstandere og mange af gruppelederne, da de fleste ligeledes har været mange år på Marjatta.

Der lægges vægt på jf. interview med den øverste ledelse, at de har et godt og konstruktivt samarbejde med Marjatta bestyrelse og Region Sjælland
som tilbuddet har driftsoverenskomst med.

Tilbuddets ledelse opdateres løbende med nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet.

Dette bedømmes på baggrund af, at det jf. interview er overordnet vægtet, at Marjatta Voksencentre samlede ledelse har relevante kompetencer i
forhold til varetagelse af deres forskellige ledelsesniveauer samt at tilbuddet jf. tilbuddets værdi-, mål- og handlegrundlag har fokus på, at
Marjattas ledere skal besidde såvel faglig men også personlige kompetencer som kan understøtte Marjattas værdigrundlag og kultur.
I bedømmelsen er det vægtet, at alle ledere kan redegøre for Marjattas mødestruktur, at der er fast dagsorden og at der tages referat.

Jf. tilbuddets værdi-, mål - og handlegrundlag modtager lederne vejledning/supervision i konkrete ledelsesmæssige problemstillinger, tilbud om
interne tilrettelagte kurser omkring ledelse, tilbud om deltagelse i diverse ledersamlinger og temadage med ledelsesmæssige udviklingsemner
samt for nogle ledere ekstern ledelsesmæssig videreuddannelse/kompetenceudvikling på diplom- og master niveau.

Tilbuddets ledelse udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet.

Dette bedømmes på baggrund af, at en stor del af gruppelederne giver udtryk for, at de løbende har deltaget i udviklingsmøder med henblik på
udvikling af en større grad af ensartet struktur for implementering af faglige tilgange, metodekoncept og dokumentation.

Ligeledes er der jf. interview med medarbejdere udtrykt, at informationsniveauet fra ledelsen generelt er højt, og er ensartet og rettidigt formidlet.

Der lægges yderligere vægt på, at tilbuddets ledelse i tilstrækkelig grad har forståelse for lov om Socialtilsyn. Socialtilsynet modtager relevante
forespørgsler og et godt informationsniveau fra tilbuddets side.

Derudover vægtes det særligt i bedømmelsen, at den samlede ledelse har iværksat fælles implementering af medborgerskab for både borgere og
medarbejdere i en fælles proces for at igangsætte større indflydelse for borgerne i fællesskabet og på det individuelle niveau for, at sikre at
borgernes selvbestemmelsesret ikke krænkes, og borgerne sikres udvikling af aktiv deltagelse i eget liv.

Socialtilsynet  lægger yderligere vægt på, at Marjatta ledelsesmæssigt har udarbejdet retningslinjer og procedure angående håndtering af
beboermidler. Retningslinjer og procedure understøtter og sikre, at den enkelte borger er inddraget i, og har indflydelse på forvaltningen af sin
egen økonomi. Således er der praksis for, at borgerne ved indflytning underskriver en fuldmagt og en administrationsaftale.

Socialtilsynets vil fortsat anbefale, at Marjattas øverste ledelse sikrer, at der er tydelig afgrænsning af tilbuddets valgte faglige tilgange og
metodeindsatser, så der er overensstemmelse mellem oplysninger på Tilbudsportalen, tilbuddets Værdi-, mål- og handlegrundlag og den
pædagogiske praksis, der er afspejlet i tilbuddets indsatsplaner. Dette vurderes at kunne understøtte Marjattas ledelse i forhold til at sikre
implementering af Marjattas samlede værdi-, mål- og handlegrundlag til alle medarbejdere. 
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet har delvist ekstern supervision både for ledelse og medarbejdere.

Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra forstandere, at forstanderne på Marjatta tilbydes og modtager ekstern supervision.

Der lægges vægt på at afdelingsledere og medarbejderne modtager ekstern faglig sparring, men ikke tilbydes ekstern supervision. 

Der lægges yderligere vægt på, at medarbejderne oplyser, at de internt i de enkelte bo centre har gode traditioner for daglig sparring og
koordinering mellem kollegaer samt, at deres gruppeleder altid er åben for samtale og møder. Derudover kan de hente sparring hos
uddannelsescentret i Bredeshave, der råder over psykologer, sygeplejerske, socialrådgiver og pædagogiske konsulenter.

 

Tilbuddet har ikke en fast praksis for faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere.

Dette bedømmes på baggrund af, at der i de enkelte bo enheder ikke er afsat daglig fast tid til kontinuerlig faglig sparring, således at medarbejdere
kunne sikres mulighed for faglig feedback på deres arbejde med borgerne i relation til opfølgning og dokumentation af samarbejdet med borgerne
omkring mål/delmål.
Ligeledes anbefales det, at tilbuddets gruppeledere tilbydes fast ledelses supervision/konsultation med henblik på fortsat, at kunne understøtte og
udvikle fælles strategi for implementering af faglig tilgange, metodeindsatser og dokumentation i tilbuddet.

 

Oplysninger ifm. uanmeldt tilsyn på Sofiegården, afd. Mariahaven og Clarahus

- Ledelsen oplyser, at det på baggrund af en periode med større personalegennemstrømning på Mariahaven, er besluttet at igangsætte et eksternt
konsulentforløb i foråret, som skal foregå som eksternt supervisionsforløb til medarbejderne. Formålet er at få rystet den ny sammensatte
medarbejdergruppe sammen. Fokus skal være på det der er behov for i gruppen, herunder hvordan der tales sammen og hvordan det modtages.
Venlighed som fremgangsmåde er den overordnede tilgang i organisationen. 

- Ledelsen oplyser, at den forholdsvis nye gruppeleder i Mariahaven modtager ekstern supervision ift. det at være leder, samt kursus i bæredygtig
ledelse. 

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Tilbuddet har en aktiv og kompetent bestyrelse.

Dette bedømmes fortsat på baggrund af ledelsens oplysninger om, at bestyrelsen er sammensat af forældre, offentlige repræsentanter fra region
og samarbejdskommune, medarbejderrepræsentant og et medlem med antroposofisk indsigt, jf. indsendt materiale.

Medlemmerne mødes fire gang om året og opleves meget aktivt og kompetent.

 

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets daglige drift varetages i middel grad kompetent

Det vægtes i bedømmelsen:
At ledelsen sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.
At ledelsen delvis sikrer den enkelte borgers og adgang til professionelle omsorgspersoner.
At ledelsen prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimal personalegennemstrømning og sygefravær.
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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
Tilbuddets ledelse sikrer, at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres behov.

Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra borgere i alle afdelinger, der oplyser at de oftest kan få kontakt til medarbejdere og at de kan få
den hjælp og støtte de har behov for.
Der lægges yderligere vægt på, at medarbejderne oplyser, at de vurderer at der er overensstemmelse mellem borgernes behov og antallet af
medarbejdere. 

Der er lagt vægt på, at på Sofiegården Mariahaven og dele af Sampovig, hvor ressourcerne presses af kompleksitet i sammensætningen of borgere,
er et stort behov for sundhedsfaglige ydelser, og behov for alternative kommunikationsformer. Særligt i Mariahaven kan det konstateres jf.
samtale med ledelse, medarbejdere og observation, at en borger i afdelingen presser de ressourcer der er til rådighed gennem en adfærd der i
perioder påvirker dagligdagen og trivslen hos de øvrige borgere i omfattende grad. Borgeren har komplekse udfordringer, der vanskeligt kan
rummes i så tæt et fællesskab som Mariahaven, er hvilket betyder at medarbejderne skal bruge ressourcer på at håndtere følgerne af dette og
derfor ikke i samme grad kan yde pædagogisk og omsorgsmæssig overfor den enkelte borger.

 

Tilbuddets ledelse sikrer delvist at fast personale og vikarer har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet har fokus på,
at medarbejderne tilegnes kompetencer tilrettet målgruppen. Alle nyansatte kommer jf. tilbuddets kompetence politik, på grundkursus i den
antroposofiske filosofi og Steiner pædagogik.

Der lægges yderligere vægt på, at det fremgår af fremsendte personalelister, at der er stor variation af hvor mange medarbejdere med relevant
faglig uddannelse der er tilknyttet de enkelte bo enheder. Således er der bo enheder
hvor der i mindre grad er ansat medarbejdere med relevant faglig uddannelsesbaggrund.

Det er vægtet, at både ledelse og medarbejdere kan oplyse om, at de i nogle konkrete problemstillinger har modtaget ekstern konsulentbistand via
f.eks. VISO, massør, fysioterapeut, eurytmiunderviser samt at nogle medarbejdere jf. kompetence oversigt har været på demens kursus, da netop
denne problematik opleves stigende blandt ældre borgere med Downs syndrom.

Medarbejderne oplever ligeledes, at der grundet borgernes alder, bliver et øget behov for løsning af pleje- og omsorgsopgaver, der kræver
sundhedsfaglig viden, men ledige stillinger kan være svære at besætte med uddannet sundhedspersonale, da stillingerne ikke udelukkende består
af plejeopgaver.
Socialtilsynet lægger vægt på, at ledelsen oplyser, at der fortsat er fokus på dette, og at de er i gang med at iværksætte relevante tiltag der har til
formål at sikre de rette kompetencer til borgernes ændrede behov. Det oplyses bla. at der på Sampovig er påbegyndes et internt
uddannelsesforløb der har til formål, at løfte det samlede faglige niveau samt understøtte det fælles afsæt i det Antroposofiske og Steiner
pædagogikken.
Ledelsen oplyser jf. interview, at medarbejderne derudover blandt andet opkvalificeres ud fra uddannelsescenterets kursus katalog. 

Tilbuddets personalenormering er middel sammenlignet med sammenlignelige tilbud.

Dette bedømmes på baggrund af fremsendte lister over fratrådte medarbejdere og nyansatte medarbejdere, hvoraf det fremgår at der ikke er en
høj personalegennemstrømning i tilbuddet.

Det fremgår ligeledes at der på flere afdelinger er fratrådt medarbejdere uden relevant faglig uddannelse, men ansat medarbejdere med relevant
faglig uddannelse.

 

Oplysninger ifm. uanmeldt tilsyn på Sofiegården, afd. Mariahaven og Clarahus

Ledelsen sikrer delvist, at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil medarbejderkontakt svarende til deres behov.

Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra medarbejdere og ledelse, samt af fremsendt arbejdsplan og medarbejderoversigt, hvor det
fremgår:

- At medarbejderne fra Mariahaven oplyser, at de jf. normeringen skal være 6 medarbejdere på arbejde om dagen, men ofte er 5 og nogen gange
4. Til dette oplyser ledelsen, at de er bekendt med medarbejdernes oplevelse af manglende ressourcer, hvilket dog ikke beror på fakta, da der er de
ressourcer tilstede, som kommunerne har bevilget. Det oplyses, at periodevis højt sygefravær kan være forklaringen på medarbejdernes oplevelse,
og ledelsen oplyser, at nedbringelse af sygefravær har højt fokus fra ledelsens side. 

- At det af arbejdsplanen og ved interview med medarbejdere og ledelse fremgår, at der i Mariahaven er en sovende nattevagt til 14 borgere,
hvoraf to borgere er kørestolsbrugere og har behov for fuld støtte. Ved ledelsesinterviewet kunne gruppelederne ikke svare på, hvad tid borgerne
kom i seng, og hvad tid de kom op om morgenen, altså hvor længe den enkelte borger ligger i sengen. Kl. 22.00 går den sidste medarbejder hjem,
og herefter er den sovende nattevagt alene. Dette set ift. at medarbejderne oplyser, at der skal være to medarbejdere om af lifte borgerne i
kørestol, og at kørestolsbrugerne ingen mulighed har for at kontakte den sovende nattevagt. Det oplyses fra ledelsens side, at borgerne sover om
natten, hvorfor der ikke er vurderet behov for vågen nattevagt, men at de vil revurdere om der skal være vågen nattevagt, set ift. borgernes behov. 
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- At medarbejderne oplyser, at de bruger en del af deres arbejdstid på tøjvask, tid som går fra borgerne og som tidligere lå hos den vågne
nattevagt. 

- At det ved interview med medarbejdere og ledelse, samt af medarbejderoversigt fremgår, at der det seneste halvår på Mariahaven har været høj
personalegennemstrømning (jf. indikator 9.b), hvilket i sig selv vurderes at give ustabilitet ift. målgruppens kontakt til medarbejderne, idet det
relationelle har stor betydning ift. indsatsen.

- At det ved medarbejderinterview på Clarahus fremgår, at der er en medarbejder på arbejde i weekenderne, hvilket medarbejderne oplyser er
udfordrende ift. at igangsætte fælles aktiviteter, ture ud af huset mv., samtidig med at daglige gøremål som madlavning skal tilgodeses. 

 

Ledelsen sikrer delvist at borgerne mødes af medarbejdere med relevante kompetencer.

Dette bedømmes på baggrund af oplysninger fra ledelsen samt af fremsendt medarbejderoversigt, hvor det fremgår:

- At ledelsen oplyser, at der har været og er stort fokus på at sikre de nødvendige kompetencer i Mariahaven, og at der er ansat lidt flere
pædagoger og tilknyttet en del flere timelønnede, hvilket afspejles i den samlede oversigt over nyansatte medarbejdere. Ledelsen oplyser, at en del
af de nyansatte har arbejdet andre steder i Marjatta, og kender det pædagogiske arbejde godt, hvorfor de kan indgå som bærende elementer i det
pædagogiske arbejde. 

- At medarbejderoversigten er mangelfuldt udfyldt, idet der bl.a. ikke fremgår uddannelsesbaggrund og oplysninger om tidligere erfaringer med
målgruppen for samtlige medarbejdere, hvorfor det er vanskeligt at vurdere, om borgerne mødes af medarbejdere med relevante kompetencer.
Der er givet opmærksomhedspunkt omkring dette. 

- At det af medarbejderoversigten fremgår, at der særligt på Clarahus er en overvægt af omsorgsmedarbejdere ift. pædagoger. Og at der samtidig
ikke fremgår uddannelsesmæssig baggrund eller oplysninger om tidligere erfaringer med målgruppen/ansættelse andet sted i Marjatta. 

 

Andet i forhold til indikator 9.a

Scoren i indikator 9.a er ændret fra 4 til 3, på baggrund af bedømmelsen fra det uanmeldte tilsyn. Tilbuddet har fået opmærksomhedspunkt i dette
tema. 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Dette bedømmes på baggrund af fremsendt lister over fratrådte og nyansatte medarbejdere hvoraf det fremgår, at den personaleudskiftning der
har været er forventelig. Ligeledes bemærkes det at der er nyansatte der er ansat pga. en opnormering, hvilket ikke vurderes at være
personalegennemstrømning.

Tilbuddet ledelse prioriterer personalemæssige tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimal personalegennemstrømning.

Dette bedømmes på baggrund af samtale med medarbejdere, der alle udtrykker stor tilfredshed ved at være ansat på tilbuddet.

Der lægges yderligere vægt på, at medarbejdere kommer med gode eksempler på, hvordan de trives i det faglige fællesskab, der er præget af tillid
og anerkendelse hvilket bidrager til deres arbejdsglæde og trivsel. Dette understøttes af at i mange ansatte har været i tilbuddet i en lang årrække.

 

Oplysninger ifm. uanmeldt tilsyn på Sofiegården, afd. Mariahaven og Clarahus

Tilbuddets personalegennemstrømning er højere end sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen. Oplysninger i forbindelse med det uanmeldte tilsyn indikerer en høj personalegennemstrømning på Sofiegården,
hvor det oplyses, at siden juni 2021 er 12 medarbejdere rejst, og 20 kommet til. Udfordringerne har overvejende været i Mariahaven.

På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det at den høje personalegennemstrømning medfører en middel risiko for tilbuddets kvalitet. Dette
begrundes på baggrund af, at ledelsen ved tilsynsbesøget og i skriftlig redegørelse for personaleudskiftning og sygefravær på Sofiegården, redegør
for de ledelsesmæssige tiltag der er gjort, i form af at kigge bagom årsagen til kort og længere sygefravær, været fokus på medarbejdernes trivsel,
er skiftet gruppeleder for at tilføre ny energi og nye vinkler og at der er aftalt eksternt konsulentforløb for medarbejderne mhp. at styrke det
fremtidige samarbejde i den ny sammensatte medarbejdergruppe. Derudover er der truffet beslutning om flytning af en borger, som har været
medvirkende til at sætte et betydeligt præg på arbejdsmiljøet. 

Endvidere oplyses det, at tilbuddet har grundig introduktion og følordning til nye medarbejdere, og at det altid sikres, at nye medarbejdere altid er
på arbejde med medarbejdere med erfaring og kendskab til tilbuddet og målgruppen. 
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets sygefravær er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Dette bedømmes på baggrund af samtale med ledelse og medarbejdere hvoraf det fremgår, at sygefraværet i tilbuddet er relativt lavt.

Tilbuddets ledelse prioriterer personalemæssige tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og minimalt sygefravær hos personalet.

Dette bedømmes på baggrund af samtale med medarbejdere og ledelse der giver udtryk for at Marjattas grundværdier, med afsæt i antroposofien
og Rudolf Steiner pædagogik, danner ramme for god trivsel hos borgere, medarbejdere og ledelse. Medarbejderne vægter særligt fokus der er på
fællesskab, respekt og ordentlig omgangsformer-og tone.

 

Oplysninger ifm. uanmeldt tilsyn på Sofiegården, afd. Mariahaven og Clarahus

Tilbuddets sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste årsrapport på
Tilbudsportalen. Oplysninger i forbindelse med det uanmeldte tilsyn har indikeret et højt sygefravær på Sofiegården, som overvejende har været i
Mariahaven, hvor det oplyses, at der de sidste 2 år har været et sygefravær langt over Marjattas og resten af Sofiegårdens.  
På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det at sygefraværet medfører en middel risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på baggrund af de
ledelsesmæssige tiltag ift. personalegennemstrømning og sygefravær, jf. indikator 9.b. 

 

Andet i forhold til indikator 9.c

Scoren i indikator 9.c er ændret fra 5 til 4, på baggrund af bedømmelsen fra det uanmeldte tilsyn.

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
Oplysninger ifm. uanmeldt tilsyn på Sofiegården, afd. Mariahaven og Clarahus

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.

Dette bedømmes på baggrund af interview med ledelsen, som oplyser, at det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere, hvorfor der benyttes
vikarer i tidsbegrænsede stillinger. Timelønnede medarbejdere sættes op og ned i timer for at dække længere tids fravær, for at undgå at benytte
vikarbureauer, og for at sikre mest mulig kontinuitet ift. borgerne. 
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet, da vi ikke har konstateret væsentlige kritiske forhold.

 

Vurderingsbaggrund 
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af revisionspåtegning på årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

Begrundelse
Socialtilsynet har lagt følgende forhold til grund for vurderingen:

Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
Tilbuddets økonomi kan give mulighed for den fornødne kvalitet til tilbuddets målgruppe i forhold til prisen.
Der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

 

Vurderingsbaggrund 
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af revisionspåtegning på årsregnskab.

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.

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
Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har mulighed for at levere den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets
målgruppe.

 

Vurderingsbaggrund 
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.
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Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

 

Vurderingsbaggrund 
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af årsregnskab, årsrapport på Tilbudsportalen og budget.

 

Begrundelse

Vi har ikke konstateret væsentlige kritiske forhold.

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

Datakilder
Kilder

Øvrige dokumentkilder
Borgeroversigt
Arbejdsplan
Medarbejderoversigt

Beskrivelse
Oversigt fratrådte medarbejdere
Oversigt fraflyttede borgere
Uddybning af tal for personaleudskiftning og sygefravær på Sofiegården
Retningsgivende dokument - medicinhåndtering
Instruks og vejledning - medicinhåndtering

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

Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse

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

Observationskilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
Det blev observeret, at medarbejderne var imødekommende og satte tid af til at tale med socialtilsynet, trods det var uanmeldt tilsynsbesøg.
Bortset fra Odiliegården, som var ramt af Corona.
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