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

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

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

Basisinformation
Tilbuddets navn

Specialcenter Slagelse - Rosenkildevej 87-89

Hovedadresse

Rosenkildevej 87
4200 Slagelse

Kontaktoplysninger

Tlf.:
E-mail:
Hjemmeside: https://specialcenter.slagelse.dk/

Tilbudsleder

Jan Pedersen

CVR-nr.

29188505

Virksomhedstype

Kommune

Tilbudstyper

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

Pladser i alt

51

Målgrupper

Udviklingshæmning
Hjerneskade, erhvervet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter

Jette Frost Andersen
Anne-Marie Judson

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

Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling

Pladser i alt

Afdelinger

Specialcenter Slagelse - Rosenkildevej 87-89

51

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
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$eg-pr int-section-heading-star t$Samlet vur der ing af kvaliteten i tilbuddet$eg-pr int-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set i tilstrækkelig grad opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 1218 i lov om Socialtilsyn og dermed 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.
Det vurderes, at tilbuddet i middel grad ved gennemgang af procesplan og virtuelt driftsorienteret tilsyn fremviser løsninger på de i
2019 givne 6 påbud, angiver forventet eﬀekt af den faglige udvikling, angiver ansvar hos den nye daglige ledelse, angiver tidsplan for
videre implementering af valgte løsninger samt opfølgning på forventet eﬀekt.
Socialtilsynet har ved tilsynet i 2020 taget afsæt i kvalitetsmodellen og opfølgnings planen på de 6 påbud fra 2019:
1. Tilbuddet har udarbejdet og fremsendt en konkret procesplan for, hvordan ledelsen vil sikre, at de valgte metoder og tilgange
implementeres i alle teams/levegrupper og bruges aktivt til gavn for borgerne i tilbuddet og i overensstemmelse med tilbuddets
overordnede målsætning. Socialtilsynet har haft lejlighed til at drøfte tilbuddets faglige tilgange og metoder med medarbejdere og
ledere. Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes målrettet på at sætte borgerens behov i centrum og fokusere på borgerens
selvbestemmelse og integritet.
2. Tilbuddet har udarbejdet og fremsendt procesplan for implementering af en struktureret dokumentrationspraksis i tilbuddet. Det er
Socialtilsynets vurdering at tilbuddet gennem målrettet undervisning ønsker at styrke den faglige dokumentation og fremme
ensartetheden i det faglige arbejde. Socialtilsynet bemærker en udvikling fra 2019 til 2020.
3. Tilbuddet har udarbejdet og fremsendt en konkret plan for, hvordan tilbuddet på både kort og lang sigt, sikrer en praksis, hvor der
ikke sker indgreb i borgernes integritet og selvbestemmelsesret fra personalets side og hvor borgerne understøttes i at udøve deres
selvbestemmelsesret i overensstemmelse med egne ønsker. Socialtilsynet vurderer at den ledelses involvering, undervisning og fokus
på fælles faglige værdier samt opfølgning fra ledelsen vil skabe et ny praksis til gavn for borgerne.
4. Tilbuddet har udarbejdet og fremsendt en konkret plan for, hvordan ledelsen sikrer vedholdende ledelsesmæssigt nærvær i forhold
til hverdagens pædagogiske praksis og tilbuddets langsigtede strategi, herunder sikrer fortsat implementering af de godkendte
pædagogiske metoder og faglige tilgange samt det etiske værdigrundlag. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har mulighed for at præge
medarbejderne gennem tilstedeværelse, ved selv at forestå undervisning og være rollemodel.
5. Tilbuddet har udarbejdet og fremsendt en konkret plan for, hvordan ledelsen sikrer, at tilbuddets medarbejdere, såvel nuværende og
nye, har de nødvendige kompetencer og tilstrækkelig viden, til at kunne løfte opgaverne i forhold til tilbuddets borgere. Socialtilsynet
vurderer, at ledelsen har en god strategi for udvikling af kompetencer og fremtidig rekruttering. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen kan
styrke omvæltningen gennem struktureret introduktionsforløb for nyansatte medarbejdere.
6. Tilbuddet har udarbejdet og fremsendt en konkret plan for, hvordan man indretter de fysiske rammer, ud fra et sansemotorisk
perspektiv, herunder hvordan man vil anvende de installerede eﬀekter i indsatsen overfor borgerne. Socialtilsyneet vurderer at
tilbuddet på baggrund af det fremsendte materiale og gennemgangen ved det virtuelle møde efterlever kravene i de 6 påbud. Det har
dog ikke været muligt at vurdere på de fysiske rammer som følge af Corona situationen. Ligeledes har det ikke været muligt at vurdere
på interaktion mellem medarbejdere og borgere.
Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddet har lagt en omfattende plan for udvikling og viser ansvarlighed i forhold til at sikre
implementering og øget kvalitet i de borgernære ydelser samt fremmet borgernes selvbestemmelse og integritet.
Godkendelse
Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan
opretholde sin godkendelse jf. ABL § 105 stk. 2 med aldersgruppen 18 til 85 år ialt 51 pladser i Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 8789.
Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper: erhvervet hjerneskade og udviklingshæmning.

$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Selvstændighed og relationer Sundhed og trivsel Organisation og ledelse
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$eg-pr int-section-heading-star t$Uddannelse og beskæftigelse$eg-pr int-section-heading-end$



Uddannelse og beskæftigelse

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

Bedømmelse af tema
Socialtilsynet vurderer, at Specialcenter Slagelse-Rosenkildevej 87-89 i middel grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt
indhold i hverdagen i form af samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte borger. Socialtilsynet vurderer, at
tilbuddet i middel grad samarbejder med eksterne aktører og i høj grad prioriterer inklusion med det omgivende samfund.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad dokumenterer og følger op på borgernes mål i forhold til samværs- og
aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen. I forbindelse med det virtuelle tilsyn har Socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på
følgende: at tilbuddet dokumenterer og følger op på borgers samværs og aktivitetstilbud, og at der tilrettelagt andet indhold i
hverdagen for borgerne, nu hvor alle er hjemme.
Gennemsnitlig bedømmelse

3

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet sikrer at alt arbejde med mål fremmes og dokumenteres i fagsystemet.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 1$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 1

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse
Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet støtter i middel grad borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse.
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvist har opmærksomhed på, om borgerne trives i deres beskæftigelse og aktivitetstilbud i hverdagen.
At tilbuddet delvist støtter borgerne i beskæftigelse og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.
At tilbuddet prioriterer borgernes inklusion med det omgivende samfund.
At tilbuddet delvist samarbejder med og inddrager andre aktører i tilblivelsen og gennemførelsen af borgernes beskæftigelse og
aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.
Det vægtes ikke i bedømmelsen, at mål kun delvist er indarbejdet i fagsystemet, og at der arbejdes på at gøre indsatsen mere faglig og
målrettet den enkelte borgers behov og ønsker. Aktuelt er situationen påvirket af begrænsning grundet smittefare.
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Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse,
beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 1.a
Tilbuddet opstiller delvist konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes aktivitets -og beskæftigelsestilbud og
dokumenterer og følger op herpå.
Dette bedømmes på baggrund af:
Socialtilsynet har ved dette tilsyn, som er gennemført virtuelt ikke haft speciﬁkt fokus på borgernes aktivitets- og beskæftigelses tilbud.
I øvrigt er tilbuddene til borgerne lukket ned grundet Corona situationen. Socialtilsynet har endvidere ikke været på fysisk besøg i de 7
team grundet smittefaren. Det er Socialtilsynets opfattelse, at aktiviteter og beskæftigelse er foregået i mindre grupper i tilbuddet
eller på ture i naturen omkring tilbuddet. Tilbuddet beskriver, at det er en stor omvæltning for borgerne ikke at være i deres
sædvanlige aktiviteter og have den samme dags rytme. Borgernes funktionsniveau er meget forskelligt mellem tilbuddets forskellige
levegrupper - hvorfor der er stor forskel på tilbuddets inddragelse af borgerne i samarbejdet omkring målsætning for indsatsen,
herunder forståelse for de nuværende ændring som følge af Corona. Det vægtes i bedømmelsen, at tilbuddet har en systematisk
praksis for, hvordan der arbejdes med at understøtte borgernes deltagelse i samværs- og aktivitetstilbud. Da borgerne ikke kan
medvirke i en dialog har tilsynet ikke vurderet på borgernes oplevelser. Det afventer et fysisk besøg.

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

3

Bedømmelse af Indikator 1.b
Borgerne er delvist i aktivitets- eller beskæftigelsestilbud. dette bedømmes på baggrund af:
Socialtilsynet har ikke haft fokus på dette emne område ved dette tilsyn. Borgerne i tilbuddet er fortsat i beskæftigelse samværs- og
aktivitetstilbud eller har andet indhold i hverdagen, når der ikke er lukket på grund af Corona.. Dette er bedømt på baggrund af
oplysninger fra medarbejderne om, at de ﬂeste borgere i tilbuddet er i beskæftigelse på § 104 tilbuddet Rosenkildevej 83. Det er
tidligere oplyst, at ﬂere borgere er gået på pension - disse borgere har såkaldte interessedage sammen med medarbejderne i
botilbuddet. Socialtilsynet har ikke haft mulighed for at besøge tilbuddet på grund af Corona situationen.
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$eg-pr int-section-heading-star t$Selvstændighed og r elationer $eg-pr int-section-heading-end$



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 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.

Bedømmelse af tema
Socialtilsynet vurderer, at Specialcenter Slagelse-Rosenkildevej 87-89 i middel grad har fokus på borgernes selvstændighed.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i lav grad støttes i deres relationer og sociale kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i
middel grad inddrager og understøtter borgernes deltagelse i lokalsamfundet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad
understøtter borgernes kontakt til familie og netværk, under hensyn til individuelle ønsker, behov og forudsætninger. I forbindelse
med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: at tilbuddet målrettet understøtter borgernes individuelle
udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer.
Gennemsnitlig bedømmelse

2,7

$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 2$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 2

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed
Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet:
At de delvist arbejder systematisk med individuelle mål, der omhandler sociale kompetencer og udvikling af selvstændighed.
At de delvist inddrager tilbyder indsatser der understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
At de delvist prioriterer samskabelse med det omgivende samfund, primært i Rosenkildeparkens regi.
At tilbuddet understøtter borgernes kontakt til familie og netværk, og at tilbuddet tilbyder faciliteter og aktiviteter, der understøtter
borgernes kontakt til familie og netværk.

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

2

Bedømmelse af Indikator 2.a
Tilbuddet opstiller delvist mål for borgernes sociale relationer og selvstændighed, dokumenterer og følger op herpå. Dette
bedømmes på baggrund af, at den pædagogiske tilgang, borgergruppen og borgernes funktionsniveau er meget forskelligt mellem
tilbuddets forskellige levegrupper - hvorfor der er stor forskel på tilbuddets inddragelse af borgerne i samarbejdet omkring
målsætning for indsatsen. Det er Socialtilsynets opfattelse på baggrund af dialogen med medarbejdere og ledere, at der er kommet
mere fokus på en faglig tilgang, og at der ønskes en mere individuel målrettet indsats. Da Socialtilsynet ikke har besøgt de 7 team, er
det ikke muligt at vurdere på borgernes tavler, billedekontakt og interaktive tavler.
Tilbuddet inddrager delvist borgerne i at sætte egne mål for sociale relationer og selvstændighed. Dette bedømmes på baggrund af,
at borgerne fortsat ikke er kommet til orde med egne kommentarer i dagbogsnotaterne, men at det skriftlige materiale udelukkende
er en beskrivelse af borgeren og ikke med borgeren.
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Indikator 2.b
Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 2.b
Borgerne deltager delvist i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Det bedømmes på baggrund af, at den pædagogiske tilgang,
målgruppen og borgernes funktionsniveau er meget forskelligt mellem tilbuddets forskellige levegrupper - hvorfor der er stor forskel
på borgernes sociale aktiviteter i og med det omkringliggende samfund. Tilbuddet har praksis for at understøtte den enkelte borgers
deltagelse i nærmiljøet, med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.
Tilbuddet har delvist en inddragende systematisk praksis for at understøtte den enkelte borgers deltagelse i nærmiljøet, med
udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Dette bedømmes på baggrund af, at der er ﬂere faste aktiviteter i Rosenkildeparken, som
borgene har tilbud om/ deltager i, f.eks. rytmik i salen, cafe Rose på 3. sal med musik og sang. Tilbuddene er aktuelt lukket ned, så
borgerne ikke kan deltage i eksterne aktiviteter som eksempler herpå er: Café Amalie, svømning, ridning i Skælskør, slagerparade i
Gørlev. Flere borgere har bevilget ledsager, som hellere ikke kan tage borgerne med på tur.

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

3

Bedømmelse af Indikator 2.c
Borgerne har delvist kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Dette bedømmes på baggrund af, at
oplysninger i den fremsendte dokumentation giver ﬂere eksempler på, at borgerne har regelmæssig kontakt med deres familie. Der
gives eksempler på, at kontakten vedligeholdes virtuelt nu hvor fysiske besøg er umulige.
Tilbuddet understøtter borgernes kontakt og samvær med familie og netværk med udgangspunkt i deres ønsker og behov. Dette
bedømmes på baggrund af medarbejdernes beskrivelse af støtte til at være kontakt med familie på skype o.lign.
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Målgruppe, metoder og resultater

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

Bedømmelse af tema
Socialtilsynet vurderer, at Specialcenter Slagelse- Rosenkildevej 87-89 i lav grad formår at skabe sammenhæng mellem tilbuddets
målsætning, målgruppe og metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad redegør relevant for valgte metoder og tilgange, og
tilgange og metoder ses i lav grad at være forankret i praksis. Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives og udvikles i middel grad som
resultat af tilbuddets metoder og tilgange. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad opstiller konkrete mål for de enkelte borgere,
og at disse i middel grad har sammenhæng til mål opstillet af visiterende kommune. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad
benytter resultatdokumentation til at synliggøre og forbedre tilbuddets indsats. I forbindelse med tilsynet har Socialtilsynet haft
særlig opmærksomhed på følgende: -at de beskrevne metoder er kendte og anvendes i det daglige arbejde med borgerne -at
tilbuddets metoder kan ses i det fremsendte materiale. -at der ses en ensartet pædagogisk tilgang til borgerne. -at en systematisk
arbejdsgang viser dokumenteret eﬀekt for borgerens udvikling.
Gennemsnitlig bedømmelse

2,5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder videre med at sikre metodekendskab, og at der skabes rum til faglig reﬂeksion i forhold
til borgernes selvbestemmelse.
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet styrker den faglige bevidsthed om sammenhængen mellem målgruppe, metode og resultater.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 3$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 3

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for
borgerne
Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvist arbejder med en tydelig målgruppebeskrivelse.
At tilbuddet delvist anvender relevante metoder og tilgange.
At tilbuddets metoder og tilgange delvist bidrager til borgernes trivsel og udvikling. Men ikke alle bidrager til borgernes trivsel og
udvikling
At tilbuddet delvist opstiller konkrete individuelle mål i samarbejde med borgerne.
At tilbuddet delvist arbejder systematisk med mål, dokumenterer og følger op herpå.
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Indikator 3.a
Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.
Bedømmelse

2

Bedømmelse af Indikator 3.a
Tilbuddets borgere svarer til tilbuddets godkendte målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af det fremsendte materiale og
beskrivelser på Tilbudsportalen.
Tilbuddet anvender delvist metoder og tilgange, der er relevante for målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af at tilbuddets
praksis uændret delvist svarer til målgruppebeskrivelsen og de fremlagte metoder i procesplanen samt på Tilbudsportalen.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at Socialtilsynet overordnet vurderer tilbuddets faglige tilgange og metoder - som de er oplyst på
Tilbudsportalen og drøftet ved gennemgang af procesplanen - til at være relevante for målgruppen. Det vægtes, at medarbejderne
oplyser, at der nu arbejdes med undervisning i metoder og faglige tilgange og at undervisningen knyttes til den daglige
dokumentation i fagsystemet. Socialtilsynet kan se eksempler på anvendt metode og faglige tilgange i det fremsendte materiale.
Tilbuddet har delvist en praksis, der svarer til de beskrevne metoder og tilgange. Socialtilsynet kan på baggrund af dialog med
medarbejdere og ledere høre, at tilbuddet arbejder hårdt på at ændre den faglige praksis og sikre en højere grad af metodekendskab
og anvendelse i det daglige arbejde. Tilbuddet arbejder på at styrke den faglige reﬂeksion og gøre den daglige indsats hos borgerne til
en bevidst faglig og målrettet indsats. Socialtilsynet bemærker,at medarbejderne tager afstand fra tidligere praksis og tilgang til
borgerne.
Socialtilsynet mangler dog at se praksis ved at have gennemført et fysisk besøg med mulighed for observationer.

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

3

Bedømmelse af Indikator 3.b
Tilbuddet har delvist en systematisk praksis for at opsætte, dokumentere og følge op på mål for borgerne. Dette bedømmes på
baggrund af,at praksis for dokumentation, med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og
forbedring af indsatsen, fortsat er meget forskellig mellem tilbuddets forskellige levegrupper.Tilbuddet har endnu ikke en systematisk
dokumentationspraksis i forhold til mål for borgerne. Sensum-Bosted er fortsat under indarbejdelse og anvendes derfor ikke fuldt ud.
Undervisningen pågår til stadighed, herunder vejledning i indhold.
Tilbuddet har delvist en praksis for, hvordan der læres af arbejdet med borgernes mål. Dette bedømmes på baggrund af, at der
arbejdes med at styrke det faglige indhold i dokumentationen og derved skabe et indhold, hvorfra de kan trække informationer og på
den måde danne sig overblik over resultaterne af deres indsats og løbende evaluere på de fastsatte mål.
Medarbejderne oplyser, at de drøfter borgerne på deres teammøder, sædvanligvis hver 14. dag.

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

2

Bedømmelse af Indikator 3.c

Tilbuddet tager delvist udgangspunkt i mål opsat af visiterende kommune. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger givet i
dialogen med medarbejderne og ledelsen. Socialtilsynet bemærker, at det er uklart om kommunerne deltager i statusmøde hvert år,
eller de blot involverer sig ved behov. Der kan således gå meget længere tid - før målopfyldelsen vurderes og evalueres sammen med
visiterende kommune.
Tilbuddet opnår og dokumenterer delvist positive resultater på individuelt niveau. Dette bedømmes på baggrund af, at Socialtilsynet
for de ﬂeste team ikke ser en eﬀektmåling på individuelt niveau, som fremviser positive resultater. Der ses hellere ikke en
sammenhæng mellem delmål og den daglige dokumentation.
Tilbuddet opnår og dokumenterer ikke positive resultater for den samlede borgergruppe. Dette bedømmes på baggrund af, at
tilbuddet aktuelt ikke arbejder udfra et samlet overblik men på at sikre et individuelt resultat.
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Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 3.d
Tilbuddet samarbejder delvist aktivt med relevante eksterne aktører. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets oplysninger på
Tilbudsportalen, hvor følgende fremgår: "Af samarbejdsrelationer på 87-89 kan nævnes: fysio- og ergoterapeuter, løft- og
forﬂytningsvejledere, § 104 Samvær-og Aktivitets tilbud, læger, psykiatere og tandlæger. Ligeledes samarbejdes med hhv. personligeog økonomiske værger, pårørende samt sagsbehandlere, der alle orienteres via telefon- og/eller statusmøder, hvor det er relevant, og
i det omfang lovgivningen tillader det. Der samarbejdes yderligere løbende med Specialcenter Slagelses Socialfaglige - og
Pædagogiske konsulenter og Viso."
Tilbuddet samarbejder delvist med relevante eksterne aktører.
Socialtilsynet bemærker at der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af Corona omkring borgernes liv i og udenfor Rosenkildevej
87.89,og at de er kendt af medarbejderne.
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Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets
viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion,
rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. 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.

Bedømmelse af tema
Socialtilsynet vurderer, at Specialcenter Slagelse-Rosenkildevej 87-89 i lav grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og
trivsel.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i middel grad trives i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelsesret og integritet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad tilrettelægger dagligdagen med et hensyn til borgernes ønsker og behov.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb.
Socialtilsynet har haft særlig opmærksomhed på følgende: at teamene i varierende grad understøtter borgernes trivsel og integritet. at teamene i varierende grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, -at selvbestemmelse og medbestemmelse er
nuanceret i forhold til borgers funktionsniveau. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har startet en positiv udvikling, som skal øge
fagligheden, bevidstheden og forståelsen for den enkelte borgers særlige behov.
Gennemsnitlig bedømmelse

2,58

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet sikrer en praksis, hvor alle borgere understøttes optimalt i forhold vedrørende fysisk og mental
sundhed.

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet vil på fremtidigt tilsyn være opmærksom på, at tilbuddet har opdateret viden om magtanvendelser og sikrer, at der ikke
sker skjulte magtanvendelser.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 4$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 4

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse
Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvist understøtter borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.
At de delvist prioriterer borgernes muligheder for at kommunikere ønsker og behov. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets team
arbejder meget forskelligt og i varierende grad med at understøtte borgernes selv- og medbestemmelse. Det ses således, at ﬂere
team arbejder i høj grad med dette. Men Socialtilsynet vurderer, at der er enkelte team, hvor indsatsen fortsat er utilstrækkelig, hvilket
vægtes.

Indikator 4.a
Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 4.a
Tilbuddet har delvist en daglig praksis, der afspejler respekt for borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet – tilpasset
målgruppens og den enkelte borgers forudsætninger. Dette bedømmes på baggrund af, at praksis for tilgangen til borgeren er meget
forskellig mellem tilbuddets forskellige levegrupper. Socialtilsynet vægter positivt i sin bedømmelse, at de pædagogiske virkemidler og
graden af selv- og medbestemmelse nuanceres i forhold til borgernes funktionsniveau, støtte behov og (udviklings-) alder. Der
beskrives og observeres en større ensartethed i tilgangen levegrupperne imellem. Der lægges i bedømmelsen bl.a. positiv vægt på
beskrivelser, bl.a., at st.mf. har fjernet alle låse og lågen til køkkenet, og at medarbejderne beskriver, at borgerne tages råd ved
madplanlægning, valg af tøj og aktiviteter.
Socialtilsynet mangler dog at besigtige tilbuddet og observere ændringerne fra 2019.
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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

3

Bedømmelse af Indikator 4.b
Borgerne i tilbuddet inddrages delvist systematisk i beslutninger vedrørende sig selv. Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddets
levegrupper arbejder meget forskelligt og i varierende grad med medindﬂydelse og selvbestemmelse. Således kan socialtilsynet
konstatere, at medarbejderne i forskellig grad beskriver inddragelse af borgerne. Det er dog tydeligt for Socialtilsynet, at borgerne har
fået langt mere selvbestemmelse omkring adgang til køkken og mad/drikke, valg af tøj og aktiviteter. Borgerne har ligeledes fået
medbestemmelse i forhold til valg af menu. Det fremgår ikke klart af den skriftlige dokumentation, at borgerne inddrages i
beslutninger om eget liv og hverdag eller har kommenteret/reageret på det skrevne.
Borgerne i tilbuddet inddrages delvist i beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af, at der er en
udviklings proces igang i tilbuddet, som skal ændre på tidligere praksis, hvor medarbejderne handlede for borgerne og ikke med
borgerne. Ændringen er en længere proces, hvor ledelsen arbejder med fagligheden og kulturen.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 5$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 5

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvist har en praksis, der afspejler forståelse for den enkelte borgers og målgruppens trivsel.
At de delvist har en praksis, der understøtter og prioriterer borgernes adgang til sundhedsydelser.
At de delvist prioriterer indsatser, der modsvarer borgernes behov i forbindelse med udvikling og / eller opretholdelse af borgernes
fysiske og mentale sundhed. Dette bedømmes på baggrund af, at Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets team arbejder meget
forskelligt og i varierende grad med at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der ses således, at ﬂere team
arbejder i høj grad med dette - men at der er team, hvor indsatsen er utilstrækkelig.

Indikator 5.a
Borgerne trives i tilbuddet.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 5.a
Borgerne trives delvist i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af, at borgernes grundlag for trivsel vurderes at være i varierende
kvalitet i tilbuddets forskellige levegrupper. Socialtilsynets har ikke haft mulighed for at gennemføre observationer på grund af Corona
situationen, hvorfor samspillet og samvær mellem borgere og medarbejdere ikke kan vurderes. Socialtilsynet er ligeledes bekendt
med borgergruppens begrænsede kommunikations evner.
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 i tilbuddet. Dette bedømmes på baggrund af, at der i perioden fra sidste tilsyn ikke er modtaget klager
over tilbuddet. Socialtilsynet hører også, at medarbejderne har ændret deres holdninger til borgerne og beskriver en anderledes
hverdag med fokus på den enkelte borger.
Socialtilsynet vægter et opfølgende fysisk besøg i tilbuddet.
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Indikator 5.b
Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.
Bedømmelse

2

Bedømmelse af Indikator 5.b
Borgerne i tilbuddet har delvist adgang til relevante sundhedsydelser. Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddets levegrupper
fortsat arbejder meget forskelligt og i varierende grad med fokus på at sikre borgernes adgang til relevante sundhedsydelser. Der
kommer en huslæge hver 14 dag i tilbuddet og en gruppe beboere har vedkommende til læge. Andre borgere ledsages til
praktiserende læge. Der kommer hjemmesygeplejerske en gang om ugen - ligesom hjemmeplejen bruges i forbindelse med pasning af
liggesår og lignende. Der er fortsat ansat få SSH og 1 enkelt SSA til at tage sig af nogle opgaver med personlig pleje og endelig har
Specialcenter Slagelse rådighed over en sygeplejerske.
Tilbuddet har mulighed for at ledsage borgerne til nødvendige sundhedstilbud.
Medarbejderne savner fortsat, at deres team bliver mere tværfagligt sammensat med SSA'ere og gerne sygeplejerske. Der
samarbejdes med demenskonsulent. Der samarbejdes med psykiater, da en del borgere har psykiatriske lidelser.
Medarbejderne fortæller, at enkelte borgere ikke kan have spise og drikke i eget køleskab, men skal have det fra det fælles køleskab.
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne fortsat mangler faglig viden og erfaring i at vurdere borgernes lidelser og adfærd og
anvende viden i deres arbejde omkring borgerne. Socialtilsynet bemærker, at der skriftligt og mundlig er redegjort for igangsatte
initiativer, der skal højne kvaliteten i det faglige arbejde og fremme fokus på den enkelte borgers behov for omsorg, trivsel og
sundhedsfaglige ydelser. Endelig bemærker Socialtilsynet at der fortsat synes at være uklarheder omkring kompetencer ved medicin
håndtering. Socialtilsynet er orienteret om at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt deres besøg og vil komme efter Corona
perioden..

Indikator 5.c
Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.
Bedømmelse

2

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddet har delvist en praksis, der afspejler viden og forståelse for fremme af borgernes fysiske og mentale sundhed. Dette
bedømmes på baggrund af, at tilbuddets levegrupper arbejder meget forskelligt og i varierende grad med viden og indsats
vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsynet bemærker, at borgergruppen i tilbuddet er markant forskellig
mellem de forskellige levegrupper i tilbuddet.
Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne sundhedsfaglige mål, dokumenterer og følger op herpå. Dette bedømmes på
baggrund af,at der gives eksempler på, at borgere med høj funktionsniveau har tilbud om fællesskab og aktiviteter, tilpasset deres
kognitive og fysiske funktion og at borgerne er inddraget i hele processen.
Det vægtes, at der i samtlige levegrupper iværksættes undervisning i neuropædagogik for at fremme forståelsen for borgere med
erhvervet hjerneskade og andre kognitive skader.
Socialtilsynet mangler observationer ved et fysisk besøg, som kan underbygge ledelsens initiativer til styrkelse af forståelsen for
sammenhængen mellem borgers handicap og arbejdet med de sundhedsfaglige mål og ydelser, som skal understøtte kvaliteten i
støtten til borgeren.
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Kriterium 6

Tilbuddet forebygger magtanvendelser
Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet delvist har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser.
At tilbuddet delvist sikrer opdateret viden om lov og regler om magtanvendelser.
At tilbuddet delvist har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser.
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet er midt i en kæmpe omstilling med øget fokus på viden og forståelse, men at der i ﬂere team er
og har været personalegennemstrømning og manglende undervisning. Corona situationen har ligeledes bremset for undervisning og
udviklingstiltag.
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Indikator 6.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 6.a
Tilbuddets personale er delvist opdateret viden og færdigheder, der understøtter at magtanvendelser undgås. Dette bedømmes på
baggrund af oplysninger i dialogen med ledere og medarbejdere, at der er medarbejdere fra alle team, der har deltaget i undervisning
vedr. magtanvendelser. Undervisningen er en del af den planlagte opdatering af viden og faglige værktøjer, som ledelsen har igangsat.
Socialtilsynet bemærker, at der i 2019 er indberettet 1 enkelt magtanvendelse fra tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der er
usikkerhed om viden om magtanvendelser, og at der kan foregå skjulte magtanvendelser, men at ledelsen har fokus på området.

Indikator 6.b
Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af
indsatsen.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 6.b
Tilbuddet har delvist en praksis for registrering og dokumentering af magtanvendelser, der hviler på en fast procedure. Dette
bedømmes på baggrund af, Tilbuddet aktuelt arbejder på at styrke den faglige dokumentation, men at ikke ses tydelig sammenhæng
mellem mål og inddsats.
Tilbuddet har delvist en praksis for, hvordan der tages ved lære af magtanvendelser med henblik på forebyggelse. Dette bedømmes
på baggrund af, at borgerne i tilbuddet inddrages delvist i efterbearbejdning af voldsomme episoder som fx magtanvendelser. Dette
bedømmes på baggrund af, at borgergruppen i tilbuddet er markant forskellig mellem de forskellige levegrupper i tilbuddet - og deres
kognitive funktionsnedsættelse kan betyde, at de ikke vil blive inddraget i en efterbearbejdning.
Personalet modtager delvist supervision som en del af efterbehandlingen af voldsomme episoder som fx magtanvendelse. Dette
bedømmes på baggrund af, at ledelse og medarbejdere ikke oplyser, at de ikke modtager fast og kontinuerligt supervision, men at der
kan søges om supervision. Socialtilsynet bemærker, at håndtering af eventuelle magtanvendelser og opfølgning på disse med henblik
på løbende læring i ﬂere teams er udfordret af personalegennemstrømning og manglende struktur for opfølgning.
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Kriterium 7

Tilbuddet forebygger vold og overgreb
Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
At tilbuddet har delvist en praksis der forebygger vold og overgreb.
At tilbuddet delvist sikrer opdateret viden om forebyggelse, håndtering og læring i forhold til vold og overgreb.
At tilbuddet delvist har en systematisk praksis for registrering og dokumentering af vold og overgreb.
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets team arbejder forskelligt og i varierende grad med at forebygge vold og overgreb. Socialtilsynet
mangler i forhold til denne vurdering at besigtige de fysiske rammers indﬂydelse på borgernes selvbestemmelse.

Indikator 7.a
Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.
Bedømmelse

2

Bedømmelse af Indikator 7.a
Tilbuddet har delvist en pædagogisk praksis, der er forebyggende i forhold til vold og overgreb. Dette bedømmes på baggrund af, at
borgerne i tilbuddet inddrages delvist i forebyggelse og efterbearbejdning af episoder med vold og overgreb. Borgernes kognitive
funktions nedsættelse kan betyde, at de ikke bliver inddraget i forebyggelse og efterbearbejdning. Medarbejderne fortæller, at de
arbejder mere med Low Arousel og har fokus på den enkelte borgers tilstand.
Tilbuddet har delvist en systematisk praksis, der sikrer forebyggelse, håndtering, registrering og læring af vold og overgreb. Dette
bedømmes på baggrund af, at tilbuddet er langt mere fokuseret på at undgå episoder, hvor borgeren vil reagere uhensigtsmæssigt.
Medarbejdernes ændrede bevidsthed om faglig tilgang, respekt for borgers selvbestemmelse og øget læring gennem viden og
undervisning har styrket en praksis, hvor der forventes færre episoder med vold og overgreb.
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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.

Bedømmelse af tema
Socialtilsynet vurderer, at Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89 i middel grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering i lav 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 middel grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes
kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse i høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel hos medarbejderne.
I forbindelse med tilsynet har Socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: -at implementering af procesplanen, metoder og
arbejdsgange fordrer ledelsesnærvær og involvering, -at der arbejdes med målrettet rekruttering af relevant fagligt personale, -at
ledelsen arbejder strategisk på at nedbringe personalegennemstrømningen og skabe stabilitet i tilbuddet til borgerne, -at
medarbejderne tilbydes sparring og supervision samt udvikling af faglige og personlige kompetencer,-at den langsigtede plan for
udvikling sikres implementeret, og at der ses anvendelse af pædagogiske metoder og et etisk værdigrundlag.
Gennemsnitlig bedømmelse

2,85

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at den nye ledelse styrkes gennem tilbud om supervision og sparring individuelt og som team så dynamikken i
ledelsesteamet afbalanceres og medarbejderne fremadrettet oplever et stærkt, sidestillet ledelsesteam.

$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 8$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 8

Tilbuddet har en kompetent ledelse
Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet:
At ledelsen delvist udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet
At ledelsen har relevant uddannelse og erfaring.
At tilbuddet prioriterer delvist vedligeholdelse og opkvaliﬁcering af ledelsens kompetencer.
At de delvist prioriterer ekstern supervision af både medarbejdere og ledelse.
At tilbuddet delvist prioriterer interne fora til faglig og personalemæssig sparring.
At tilbuddets team oplever ledelsens nærvær og tilstedeværelse.
At tilbuddets øverste ledelse delvist er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at den nye ledelse har behov for at styrke sammenhængen i den fælles ledelse af tilbuddet og arbejde med at
fremtræde som en fælles ledelse i forhold til medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at der er en ubalance i dynamikken i den nye
ledelse, som også bemærkes af medarbejderne.
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Indikator 8.a
Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 8.a
Ledelsen har relevant uddannelse og erfaring. Dette bedømmes på baggrund af, at de 3 nye ledere alle har en faglig
grunduddannelse, de 2 er pædagogisk uddannet med ﬂere års erfaring fra området - og den sidste er uddannet fysioterapeut med en
kandidat i pæd/psyk. Lederne har nogen erfaring som ledere. Tilbuddets ledelse er startet sammen som nyt team fra 1. december
2019. Socialtilsynet bemærker, at der tale om en omfattende og kompleks ledelsesopgave.
Ledelsen opdateres delvist løbende med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at de 3 ledere er nye i deres
ansættelse, og der har været stort fokus på at udarbejde procesplan som opfølgning på sidste års tilsyn og iværksætte en omfattende
genopretningsplan for det faglige arbejde og udviklingen af tilbuddet. Der har endnu ikke været fokus på at styrke ledernes
kompetencer,og der er ikke planlagt supervision til lederne. Socialtilsynet bemærker at den komplekse ledelsesopgave kan styrkes
styrkes gennem supervision bl.a.
Ledelsen udøver delvist en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet. Dette bedømmes
på baggrund af at ledelsesgruppen fremtræder med opdelt ansvarsområde og med uens tyngde i forhold til implementering af
procesplanen. Socialtilsynet bemærker, at lederne fremtræder med forskellig faglig tyngde i forhold til medarbejderne, men at
lederne tilstræber at være synlige og deltagende i teamene.

Indikator 8.b
Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 8.b
Tilbuddet har delvist ekstern supervision for medarbejderne. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger givet ved virtuelle
dialogmøder med ledere og medarbejdere, hvor medarbejdere og ledelse oplyser, at der er planlagt fast ekstern supervision til
medarbejderne, når Corona situationen giver mulighed for det. Medarbejderne ser frem til at have fast supervision, da borgerne har
komplekse udfordringer.
Tilbuddet har delvist en fast praksis for intern faglig og personalemæssig sparring for ledelse og medarbejdere. Ledelsen arbejder på
at få en række udviklingstiltag implementeret og sikret opfølgning på procesplanen, men aktuelt er ﬂere tiltag sat på standby som
følge af Corona situationen. Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne taler positivt om ledernes mange initiativer, og at der bliver
fulgt op på de nye tiltag.
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Kriterium 9

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent
Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet:
At de delvist sikrer den enkelte borgers kontakt og adgang til professionelle.
At ledelsen delvist sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetence.
At ledelsen delvist prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel og begrænset personalegennemstrømning og sygefravær.
Socialtilsynet bemærker at der er iværksat omfattende udviklingstiltag for medarbejderne, som skal medvirke til en større faglig
sammenhæng og kvalitet i det faglige arbejde og omsorgen til borgerne.

Side 18 af 25

Indikator 9.a
Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
Bedømmelse

2

Bedømmelse af Indikator 9.a
Ledelsen sikrer delvist, at borgerne har mulighed for tilstrækkelig og stabil personalekontakt svarende til deres behov. Dette
bedømmes på baggrund af, at der fortsat er forskel på teamene, og hvor meget medarbejderne presses af komplekse udfordringer
hos borgerne, samt utilstrækkelig faglig forudsætning for at løfte opgaven. Socialtilsynet bemærker, at der er fuldt bemandet i
teamene,og at stabiliteten synes bedret i 2020, idet kun 7 stillinger har skiftet ansat.
Ledelsen sikrer delvist, at borgerne mødes af personale med relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at der fortsat
ses et stort antal medarbejdere med utilstrækkelig faglighed, og at over 50% af medarbejderne har en kort uddannelse eller er uden
faglig relevant uddannelse. Ledelsen oplyser, at der er ﬂere ansøgere til opslåede stillinger. Endvidere lægger ledelsen vægt på at
rekruttere fagligt uddannede medarbejdere og søger at sammensætte tværfagligt. Socialtilsynet bemærker dog, at der aktuelt kun er
ansat 1 medarbejder med SSA baggrund.

Indikator 9.b
Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Tilbuddets samlede personalegennemstrømning er højere end sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af
seneste årsrapport på Tilbudsportalen.
Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede virtuelle tilsyn har indikeret en lavere personalegennemstrømning end tidligere
oplevet i 2019.
På baggrund af det virtuelle tilsyn vurderes det, at personalegennemstrømningen medfører en middel risiko for tilbuddets kvalitet.
Dette bedømmes på baggrund af, at tilbuddet ledelsen har iværksat store faglige ændringer, som kan få indﬂydelse på den faglige
sammensætning af medarbejdere, samt den enkelte medarbejders fortsatte interesse for at deltage i tilbuddets udvikling.

Indikator 9.c
Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 9.c
Tilbuddets sygefravær er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen.
Tilbuddets sygefravær er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste
årsrapport på Tilbudsportalen. Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede virtuelle tilsyn har ikke indikeret et højt sygefravær
i 2020.
På baggrund af det virtuelle tilsyn vurderes det, at sygefraværet medfører en middel risiko for tilbuddets kvalitet. Dette bedømmes på
baggrund af, at tilbuddet er igang med store forandringer, som har positiv indﬂydelse på fraværet , at året kun lige er 4 måneder
gammelt, samt at tilbuddet har ny ledelse.
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Kompetencer

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

Bedømmelse af tema
Socialtilsynet vurderer, at Specialcenter Slagelse Rosenkildevej 87-89's medarbejdere i middel grad har relevante faglige, relationelle
og personlige kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af
medarbejdernes kompetencer.
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i middel til lav grad møder borgerne med respekt for den enkeltes behov, forudsætninger
og retssikkerhed.
I forbindelse med tilsynet har Socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: -at Socialtilsynet i varierende grad hører om at
borgernes selvbestemmelsesret og integritet respekteres, -at borgernes behov for sansemotorisk stimulation ikke i tilstrækkelig grad
ses understøttet,-at medarbejderne højere grad understøttes i komplekse borgerforløb,-at personalegennemstrømning har negativ
indﬂydelse på medarbejdernes opdaterede viden og kendskab til borgerne, -at vikarer ikke deltager i teammøder eller i undervisning.
Gennemsnitlig bedømmelse

2,5

Udviklingspunkter
Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet fortsat sikrer et miljø uden indgreb i borgernes selvbestemmelse og integritet.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Kr iter ium 10$eg-pr int-section-heading-end$

Kriterium 10

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder
Bedømmelse af kriterium
Det vægtes i bedømmelsen:
Tilbuddet delvist har relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov.
At metoder og tilgange delvist afspejles i praksis.
At medarbejderne delvist har relevante relationelle og personlige kompetencer, der modsvarer målgruppen og borgernes individuelle
behov og forudsætninger.
At tilbuddet delvist prioriterer et strategisk fokus på udvikling og vedligeholdelse af personalets kompetencer, herunder
specialistkompetencer.
Endvidere er det vægtet i bedømmelsen, at personalegennemstrømning i tilbuddet har negativ betydning for medarbejdernes
opdaterede viden om borgerne og tilbuddets metodiske praksis.

Indikator 10.a
Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.
Bedømmelse

2

Bedømmelse af Indikator 10.a
Tilbuddets personale har delvist relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden. Dette bedømmes på baggrund af oplysninger i den
skriftlige dokumentation, som viser at mere end 50% af medarbejderne ikke har en faglig relevant uddannelse eller er uuddannede.
Tilbuddets medarbejdere kan delvist redegøre for anvendelse af faglige tilgange og metoder i praksis. Dette bedømmes på baggrund
af, at medarbejderne i det virtuelle tilsyn i varierende grad kan demonstrere faglig indsigt og reﬂeksion. Endvidere fremgår det af det
fremsendte materiale, at medarbejderne i forskellig grad dokumenterer på baggrund af faglige reﬂeksioner eller viser anvendelse af
faglige tilgange og metoder.
Tilbuddet har en kompetence udviklingsplan der sikrer, at tilbuddet opdateres med nødvendige kompetencer. Dette bedømmes på
baggrund af, at der på baggrund af procesplanen er i værksat et omfattende udviklingsforløb for alle medarbejdere, idet ledelsen
ønsker at styrke de faglige kompetencer og sikre ensartethed i den faglige tilgang.
Socialtilsynet konstaterer at anvendelse af tingene til styrkelse af borgerne sansemotorik endnu ikke er integreret og anvendes
målrettet i det daglige arbejde til gavn for borgerne.
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Indikator 10.b
Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det er delvist afspejlet i samspillet med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Dette bedømmes på baggrund af, at
praksis for tilgangen til og samspil med borgeren tidligere er set meget forskellig mellem tilbuddets forskellige levegrupper.
Socialtilsynet har på baggrund af Corona situationen ikke haft mulighed for at vurdere på samspillet mellem borgere og
medarbejdere.
Socialtilsynet er samtidig opmærksom på at tilbuddet arbejder med store ændringer af værdisættet og kulturen i de enkelte team,
hvor medarbejderne skal omstille sig til anderledes tilgange til borgerne og i høj grad tage afsæt i en fælles professionel faglig tilgang.

Side 21 af 25

$eg-pr int-section-heading-star t$Fysiske r ammer $eg-pr int-section-heading-end$



Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der ﬁnder sted. Det er
derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder
at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Bedømmelse af tema
Socialtilsynet har ikke vurderet de fysiske rammer, da det ikke har været muligt af aﬂægge fysisk besøg i teamene, hvor borgerne er
hjemme på grund af Corona.
Den følgende vurdering er fra 2019.
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj til middel grad understøtter formålet med tilbuddets indsats.
Socialtilsynet vurderer, at Specialcenter Slagelse Rosenkildevej 87-89's fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes trivsel og
tryghed.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad tilgodeser borgernes behov for både fællesskab og privatliv,
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets lejligheder, fællesarealer og faciliteter i høj til meget lav grad fremtræder velholdte, hjemlige og
velegnede til målgruppen. I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: - at fællesrummene
fremtræder hyggelige og sansestimulerende for borgerne. -at borgerne har fri adgang til fællesrummenes faciliteter, og at der ikke er
aﬂåste skabe, skuﬀer eller låger der kan hindre borgers fri adgang. -at borgerne inddrages i indretning og anvendelse af fællesrum. -at
der ledelsesmæssigt sikres fokus på fællesrummenes funktion og indretning, så der tages hensyn til borgernes selvbestemmelsesret
og behov for sansestimulation.
Gennemsnitlig bedømmelse

3,7
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Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har ikke gennemført fysisk besøg i forbindelse med tilsyn 2020 grundet Corona.
Den følgende vurdering er fra 2019.
Samlet bedømmer socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer i middel til høj grad giver mulighed for at understøtte borgernes
udvikling og trivsel. Det vægtes i bedømmelsen af tilbuddet: At tilbuddets fysiske rammer og faciliteter generelt er tilpasset
målgruppen og tilbuddets målsætning. At tilbuddet sikrer og respekterer borgernes selvbestemmelse og selvstændighed i brug og
indretning af egne lejligheder. At de fysiske rammer og faciliteter generelt fremstår velholdte og hjemlige. Der er i bedømmelsen
fortsat særligt vægtet: At faciliteter i st. mf ikke imødekommer borgernes behov, idet de ikke har adgang til køkkenet og at alle skabe
og skuﬀer i køkkenet er låst af. Tilbuddet har efterfølgende oplyst at skabe og skuﬀer nu er låst op. Ligeledes mangler levegruppen at
få et hjemligt og personligt indrettet fællesareal,- da de fælles faciliteter fremstår bare og triste. Socialtilsynet har noteret sig, at der er
ledelsesmæssig opmærksomhed på dette. At faciliteter i form af fælles fysiske rammer i st. tv. i større udstrækning er indrettet ud fra
et sansemotorisk perspektiv - dette for at imødekomme borgernes særlige behov. Socialtilsynet har noteret sig, at tilbuddet fortsat
arbejder med planer om, at dette bliver anvendt i hverdagen til gavn for borgernes trivsel.

Indikator 14.a
Borgerne trives i de fysiske rammer.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 14.a
På grund af Corona har Socialtilsynet ikke haft mulighed for at aﬂægge fysisk besøg i teamene, hvorfor de fysiske rammer ikke er
vurderet.
Følgende er vurdering fra 2019.
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Det bedømmes, at borgerne fortsat generelt er tilfredse med de fysiske rammer
og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af udsagn fra ﬂere borgere, som socialtilsynet talte med, der gav udtryk for glæde ved at
bo i tilbuddet - og glæde ved egen bolig og de fælles rammer.
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Indikator 14.b
De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.
Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 14.b
De fysiske rammer er ikke vurderet og ej heller set på grund af Corona.
Den følgende vurdering er fra 2019
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Tilbuddets fysiske rammer er generelt velegnede til målgruppen. Dette
bedømmes på baggrund af, at hver borger har sin egen lejlighed med bad og toilet. Borgere som Socialtilsynet talte med gav udtryk
for, at dette imødekommer deres behov. Medarbejderne fortæller, at det er rigtig gode lejligheder - dog mangler der loftslift i enkelte
boliger, hvor der er brug for det i ft. forﬂytning. Medarbejderne oplyser, at de ﬂeste borgere er glade for at være sammen i
fællesrummene - og disse fungerer ﬁnt efter hensigten - dog kan det være trangt med pladsen, hvis mange borgere sidder i kørestole.
Socialtilsynet observerede, hvordan hver levegruppe på 1. og 2. sal har en stor vinterstue og terrasse - der ifg. medarbejderne bruges
ﬂittigt om sommeren. Der er udsigt til en nyplantet skov, der sammen med parkområdet kan bruges rekreativt. Fra stueetagen har
man adgang til en stor lukket have. Følgende forhold vægtes højt i bedømmelsen: * Faciliteter i st. mf imødekommer ikke borgene, idet
de fortsat ikke har adgang til køkkenet og alle skabe og skuﬀer i køkkenet er låst af. Tilbuddet har efterfølgende oplyst at skuﬀer og
skabe nu er låst op. Ligeledes mangler levegruppen at blive hjemligt og personligt indrettet - da de fælles faciliteter fremstår bare og
triste. Socialtilsynet har noteret sig, at der ledelsesmæssigt er handlet delvist på dette, idet der er ophængt billeder af biler og
klistermærker på plexiglas væggen ved køkkenet. * Faciliteter i form af fælles fysiske rammer i st. tv. er i større udstrækning indrettet
ud fra et sansemotorisk perspektiv - dette for at imødekomme borgernes særlige behov. Socialtilsynet har noteret sig, at tilbuddet
endnu ikke har integreret brugen af de anskaﬀede sansemotoriske ting i borgerens hverdag.

Indikator 14.c
De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.
Bedømmelse

4

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægges, på baggrund af socialtilsynets observationer,
at den enkelte borgers lejlighed afspejler beboeren. Det observeres, at egne lejligheder er indrettet efter beboerens ( eller evt. de
pårørendes) smag og personlighed. Borgerne inddrages delvist i udformningen af de fælles fysiske rammer. Dette bedømmes på
baggrund af, at praksis for inddragelse af borgerne er meget forskellig mellem tilbuddets forskellige levegrupper - hvilket er delvist
begrundet i borgenes forskellige kognitive funktion. I st. mf. er der indrettet med sofaer langs væggen i fællesstuen. Socialtilsynet
observerer, ved rundvisningen, at levegruppen i st. mf. ikke er hjemlig - men bart indrettet, hvilket endnu en gang drøftes med
ledelsen, som oplyser, at der er ophængt billeder for at skabe hygge og hjemlighed. Socialtilsynet har ligeledes noteret sig, at st. tv. i
de fysiske rammer i fællesarealerne i større udstrækning er blevet indrettet ud fra et sansemotorisk perspektiv - men det ikke synes at
være anvendt aktivt sammen med borgerne ved Socialtilsynets besøg i juli 2019.
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Økonomi

Økonomi

Bedømmelse af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set delvist rummer den fornødne økonomiske kvalitet. Det skyldes, at vi har konstateret
kritiske forhold.
Vi har vurderet tilbuddets økonomi på baggrund af årsrapport på Tilbudsportalen, budget.
I vurderingen har vi taget stilling til:
om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
om tilbuddets økonomi kan give mulighed for den fornødne kvalitet til tilbuddets målgruppe i forhold til prisen.
om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
Vi har konstateret nedenstående kritiske forhold i relation til tilbuddets økonomi:
Specialcenter Slagelse arbejder samlet set med et såkaldt ”nul-budget”, hvilket vil sige, at centrets indtægter og omkostninger svarer
til hinanden, men at der i de enkelte tilbud er større eller mindre over- eller underskud. Konkret kan socialtilsynet konstatere, at
omkostningerne i budget 2020 i væsentligt omfang overstiger indtægterne. Tilbuddets resultat er ud fra budget 2020 -2,06 mio. kr.,
svarende til en underskudsgrad på -5,74 %. Socialtilsynet anbefaler, at der fremadrettet i højere grad er overensstemmelse imellem
pris og kvalitet(omkostninger) i tilbuddet.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 1$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
I vurderingen lægges der vægt på, at oﬀentlige tilbud overordnet vurderes at være økonomisk bæredygtige.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 2$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er udfordret i forhold til at levere den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til
tilbuddets målgruppe.
Vi har vurderet tilbuddet på baggrund af seneste gennemgåede budget og fundet følgende kritiske forhold:
Specialcenter Slagelse arbejder samlet set med et såkaldt ”nul-budget”, hvilket vil sige, at centrets indtægter og omkostninger svarer
til hinanden, men at der i de enkelte tilbud er større eller mindre over- eller underskud. Konkret kan socialtilsynet konstatere, at
omkostningerne i budget 2020 i væsentligt omfang overstiger indtægterne. Tilbuddets resultat er ud fra budget 2020 -2.055.182 kr.,
svarende til en underskudsgrad på -5,74 %. Socialtilsynet anbefaler, at der fremadrettet i højere grad er overensstemmelse imellem
pris og kvalitet(omkostninger) i tilbuddet.
$eg-pr int-section-heading-star t$ Økonomi 3$eg-pr int-section-heading-end$

Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi, da vi ikke har konstateret væsentlige kritiske forhold.
Vi har vurderet tilbuddets økonomiske gennemsigtighed på baggrund af seneste gennemgåede årsrapport på Tilbudsportalen og
budget.
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Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

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

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

Observationskilder
Kilder

Side 25 af 25

