Tilsynsrapport

Tilbuddets navn:

Café Stolpen

Tilsynsbesøg:

27. maj 2019

Tilsynet er gennemført af:

Socialtilsyn Hovedstaden
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Rapporten er udarbejdet af
Gentofte kommune
Socialtilsyn Hovedstaden på
vegne af:

Tilsynsrapport

Indholdsfortegnelse
Læsevejledning .................................................................................................................................... 3
Stamoplysninger om tilbuddet ............................................................................................................ 4
Resultat af tilsynet ................................................................................................................................ 5
Uddannelse og beskæftigelse .......................................................................................................... 6
Selvstændighed og relationer .......................................................................................................... 8
Målgruppe, metoder og resultater .................................................................................................. 10
Sundhed og Trivsel ......................................................................................................................... 14
Organisation og ledelse .................................................................................................................. 19
Kompetencer ................................................................................................................................... 22
Fysiske rammer ............................................................................................................................... 24
Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. .......................................... 26

2

Tilsynsrapport

Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold
Tilsynsrapporten er udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden og indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering
af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af
kvalitetsmodellens temaer.
Følgende temaer indgår i tilsynet:
- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysisk rammer
Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen
i 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 tilbuddets kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer skal understøtte socialtilsynets samlede
vurdering af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet.
Bedømmelsen på indikatorniveau er angivet ud fra 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.
Dagsorden:
Kl. 13.00 – 13.30 Åbningsmøde og præsentation
Kl. 13.30 – 15.00 Interview med medarbejdere samt indkig i dokumentation.
Kl. 15.00 – 16.00 Interview med ledelsen
Kl. 16.00 – 16.30 Pause og observation af igangværende aktivitet
Kl. 16.30 – 17.30 Rundvisning og interview med borgere
Kl. 17.30 – 17.45 Socialtilsynets opsamling
Kl. 17.45 – 18.00 Socialtilsynets tilbagemelding til tilbuddet
Café Stolpen er ikke en del af Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsansvarsområde, men har fået besøg af Socialtilsyn
Hovedstaden i forbindelse med tilsyn foranlediget og på vegne af Gentofte kommune. Tilsynsrapporten danner
grundlag for kommunens øvrige vurdering af kvaliteten på tilbuddet og eventuelle udviklingstiltag eller sanktioner.
Tilsynet er en bestillingsopgave fra Gentofte Kommune, og rammerne for tilsynet er aftalt mellem Socialtilsyn
Hovedstaden og Gentofte Kommune.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn:

Café Stolpen

Hovedadresse:

Stolpegårdsvej 24, st., 2820 Gentofte

Driftskommune/
Hjemkommune:

Gentofte kommune

Tilbuddet er af
kommunen godkendt
til:

Lov om sociale service § 104

Afdelinger

Afdeling

Adresse

Pladser

Tilbudstyper

Café Stolpen

Stolpegårdsvej
24, st., 2820
Gentofte

25

§ 104

Pladser i alt

25 og I 2018 har været tilknyttet ca. 110 borgere.

Målgrupper

Tilbuddet henvender sig til borgere med forskellige problematikker. Det kan være
borgere med sindslidelse eller som er udsatte/ psykisk sårbare eller med psykosociale
problemer.

Sidste tilsyn

8. oktober 2018
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Resultat af tilsynet
Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Marianne Grube og Christina Dahl

Indebar tilsynet et fysisk
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg

27. maj 2019

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Socialtilsynet har været på anmeldt tilsyn den 27. maj 2019 på vegne af Gentofte kommune.
Café Stolpen er et uvisiteret tilbud efter lov om social service § 104, som rummer 25 fuldtidspladser som 110
borgere har anvendt i 2018. Tilbuddet har åbent flere dage om ugen med varierende indhold fra motion til spisning
og kreativt værksted og enkelte dage målrettet fx unge.
Borgerperspektivet er inddraget gennem semistruktureret fokusgruppeinterview med tre borgere. Desuden er der
foretaget semistruktureret fokusgruppeinterview med henholdsvis ledelsen og medarbejdere, hvilket sammen med
fremsendt materiel og indsigt i dokumentation udgør grundlaget for dette tilsyn.
Socialtilsynets samlede konklusion er, at tilbuddet i høj grad sikrer borgernes trivsel, og borgerne føler sig
ligeværdigt behandlet. Medarbejdergruppen er fortsat tværfagligt sammensat og tilføres løbende
kompetenceudvikling ud fra tilbuddets indsats og målgruppens behov. Der er ansat ny medarbejder i koordinerende
funktion, hvor der pågår afklarende proces omkring kompetenceområde. Tillige pågår fortsat projekt omkring
udarbejdelse af sanseprofiler og arbejdes i netværksgrupper ud fra trivselskort. Der samles systematisk op på
indsatserne herom.
Tillige konkluderes, at der pågår et udviklingsarbejde omkring dokumentationen med borgerne og er udarbejdet en
ny skabelon herfor i form af en Mini FKO (Forandringskompas). Det er frivilligt om borgerne ønsker en indsatsplan,
og der pågår proces omkring udarbejdelse af dette, for borgere som har tilkendegivet et ønske herom. Målene
fremstår konkrete, hvilket var et udviklingspunkt fra tidligere tilsyn. Der kan med fordel løbende følges op på
effektevaluering af indsatser i forhold til de enkelte borgere og brugen af ny mini FKO med henblik på løbende
læring og forbedring af indsatsen både i forhold til borgerne og på tilbudsniveau.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til
målgruppen. Målgruppen er fortsat bred, hvilket der til stadighed er en opmærksomhed på fra både ledelsens og
medarbejdernes side. Der er sket en tilgang i borgere og særligt ungenetværket ses der god effekt af, hvilket ses
ved højt fremmøde og etablerede relationer også uden for tilbuddets rammer. Hvilket er en del af tilbuddets faglige
målsætning.
I forhold til den fysiske og mentale sundhed konkluderes, at tilbuddet har fokus på dette, gennem løbende
drøftelser omkring kost og uddannede sundhedsagenter samt løbende drøftelser af politiker på området fx omkring
alkohol. Idrætsforeningens koordinator er en fast medarbejder i caféen, og aktiviteter udgår nu fra caféen fremfor
fra Sundhedshuset.
Endvidere konkluderes, at borgerne fortsat inddrages gennem stolpemøder og brugerbestyrelsen, og borgerne i
meget høj grad oplever sig hørt, og giver udtryk for, at det altid er muligt at få kontakt til en medarbejder i caféens
åbningstid.
Endelig konkluderes, at de fysiske rammer fortsat i meget høj grad er med til at understøtte borgernes trivsel og
udvikling. Der observeres mulighed for fysisk aktivitet, samt at borgere med behov for ro kan skærmes i mindre rum
og fx anvende kuglestol for afslapning, mens borgere som har behov for at være sammen med andre i større
sociale fællesskaber kan gøre dette i det større lokale.
Særligt fokus i tilsynet
Hele kvalitetsmodellen, udviklingspunkter fra tilsyn i 2018 samt borgerinddragelse.
Opmærksomhedspunkter
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Vurdering af temaet
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

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 uddannelse og beskæftigelse som forskellige
former for uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud.
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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer fortsat, at Café Stolpen gennem den sociale indsats i aktivitets- og samværstilbuddet
inkluderer borgerne i samfundslivet. For borgere som ønsker det, opsættes mål i forhold til aktivitets- og
samværstilbuddet herunder funktioner omkring driften af tilbuddet, om fx at vedligeholde og åbne tøjlageret.
Borgere tilbydes, at få udarbejdet en sanseprofil som kan anvendes i forhold til afklaring omkring særlige hensyn
også på en evt. arbejdsplads eller under en uddannelse. Der samarbejdes eventuelt med bostøtte omkring mål for
beskæftigelse og eventuel afklaring.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter

Kriterium 01

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang,
uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse eller
beskæftigelse.
Borgere som ønsker støtte kan få udarbejdet en indsatsplan med mål i samarbejde med cafémedarbejder, og
løbende holde møder omkring denne. Der ses enkelte eksempler på mål opsat for det frivillige arbejde i caféen fx
med tøjlageret. Ved tidligere tilsyn er beskrevet forløb ”Kend din kommune”, som har introduceret til frivilligt arbejde
i andre af kommunens institutioner og organisationer. Borgerne beskriver, at have deltaget i dette forløb i
brugerundersøgelsen.
Desuden gives tilbud om udarbejdelse af en sanseprofil for borgere, som kan underbygge belysning af særlige
hensyn også i en arbejdssituation fx som led i en afklaring.
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Indikator 01.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

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a
Det vægter, at tilbuddet er et uvisiteret tilbud. Af tilbudsportalen ses, at der bliver udarbejdet FKO
(forandringskompas) indsatsplaner på de enkelte borgere som benytter Café Stolpen. Der skal arbejdes løbende
på dokumentation i forhold til det overordnede mål, som bliver beskrevet i indsatsplanen. Der bliver afholdt
ugentlige møder med cafémedarbejderne, hvor der bliver drøftet hvorvidt borgerne, som benytter tilbuddet,
profiterer af tilbuddet eller evt. har yderligere brug for støtte som kan gives i andre tilbud i GK.
Medarbejderne bekræfter dette, og uddyber der er lavet en mini FKO, men at mange borgere får hjælp fra
bostøtten omkring mål for arbejdet.
En borger oplyser, at have mål for arbejdet med at vedligeholde tøjlageret og holde det åbent to dage om ugen,
hvilket bevirker, at pågældende har faste mødedage. Borger oplever det positivt at have fået dette ansvar.
En anden borger oplyser, at arbejde i et flexjob og beskriver at drøfte mini FKO i forhold til deltagelse i flere
aktiviteter udenfor caféen.
I forhold til udviklingspunkt om konkretisering af mål i samværs- og aktivitetstilbuddet er der i notatark til opfølgning
på udviklingspunkt oplyst, at der ikke bliver skrevet konkrete mål mhp uddannelse/ job hos alle borgerne, men hvis
borgerne har nogle ønsker og drømme, så bakker caféen op, motiverer og støtter den enkelte i at få undersøgt og
afklaret muligheder.
Tillige vægter, at medarbejderne fortæller, at de bidrager med at udarbejde sanseprofiler for borgere som fx er
særligt sensitive som led i afklaring af fremtidige arbejdsforhold for fx at påvise behov for arbejde i afskærmet rum
eller behov for at arbejde alene. De beskriver, at det har forløbet som et projekt i huset, med § 85 borgere, og de
har haft ca. 20 borgere igennem udredning. Det tager ca. 10 timer at lave en sanseprofiler.
Borgerne bekræfter, at flere har fået lavet sanseprofiler.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
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Temavurdering

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. 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.
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.
Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer fortsat, at den sociale indsats i Café Stolpen i meget høj grad understøtter, at borgerne
indgår i sociale relationer. Tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for aktiv deltagelse i sociale
aktiviteter og netværk i caféens åbningstid samt på de planlagte ture eller arrangementer i lokalsamfundet.
Herunder at danne netværk med ligesindede og mødes udenfor åbningstiden samt at skabe brobygningen til det
ordinære foreningsliv fx gennem deltagelse i Idrætsforeningen.
Desuden medvirker tilbuddet til personlig udvikling fx gennem brug indsatsplaner, sanseprofiler og trivselskort for
borgere, der ønsker dette. Hvilket der løbende følges op på i dialogen mellem borger og cafémedarbejder.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter

Kriterium 02

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå
selvstændighed. Caféen tilbyder fortsat mulighed for netværksdannelse i åbningstiden over forskellige kreative eller
sportslige aktiviteter eller socialt samvær med kaffe og spisning. Desuden arrangeres fælles udflugter med
ligesindede og skabes netværk fx i den yngre gruppe også uden for tilbuddets åbningstid. Netværk og sociale
relationer er i fokus gennem opsætning af mål for borgere, som ønsker dette, og fremstår konkrete og følges
løbende op.
Af brugerundersøgelsen ses beskrevet, at hovedparten af borgerne er enige i at tilbuddet samt GIF
(Idrætsforeningen) har udbygget deres netværk, fx nævnes at nogle nu ses privat.
Desuden tilbydes kurser om netværksdannelse og selvstændighed og fremvises kursuskatalog med forløb fx
Discovery (kun for mænd), Netværk og mestring, IT, Økonomi, Nada, Balance, Trivsel gennem netværk og
Selvforståelsesgruppe. Borgerne fortæller, at have deltaget i enkelte kursusforløb og Nada.
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Indikator 02.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

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a
Det vægter, at tilbuddet er et uvisiteret tilbud. Af tilbudsportalen ses, at der bliver udarbejdet FKO
(forandringskompas) indsatsplaner på de enkelte borgere som benytter Café Stolpen. Der skal arbejdes løbende
på dokumentation i forhold til det overordnede mål, som bliver beskrevet i indsatsplanen. Der bliver afholdt
ugentlige møder med cafémedarbejderne, hvor der bliver drøftet hvorvidt borgerne, som benytter tilbuddet,
profiterer af tilbuddet, danner netværk eller evt. har yderligere brug for støtte som kan gives i andre tilbud i GK.
Medarbejderne bekræfter dette og uddyber, at der som led i dette også kan tilbydes udarbejdelse af sanseprofiler
og trivselskort gennem gruppeforløb. Der fremvises et eksempel på FKO med et konkret og individuelt mål
udarbejdet i samarbejde med borger omkring sociale relationer og at lære at sætte grænser. Det beskrives af
medarbejder, hvilke indsatser der er aftalt med borger for at støtte omkring målet. Herunder hvilke tegn i borgers
kropssprog, der signalerer behov for støtte i kontakten til andre borgere. Ifølge medarbejder laves løbende notater i
platformen, når der har været samtaler med borger omkring målet som led i opfølgning.
En borger oplyser, at have mål for deltagelse i flere aktiviteter udenfor caféen.
Borgerne nævner, at flere har fået lavet sanseprofiler, men ingen har deltaget i forløb omkring trivselskort men
kender til forløbet.
I forhold til udviklingspunkt om konkretisering af mål omkring social relationer fx gennem udarbejdelse af delmål,
ses i notatark til opfølgning beskrevet, at alle får tilbud om, at få lavet en mini FKO plan. Der er også mulighed for at
få kortlagt sit trivselskort og lavet en sanseprofil. Det er stadig et frivilligt, uvisiteret tilbud.
Tillige vægter, at det af brugerundersøgelsen ses beskrevet, at tilbuddet giver mulighed for at skabe relationer, at
man kan sidde alene sammen med andre, mindre ensomhed og glæde. Der bliver nævnt flere eksempler på
deltagelse i kursusforløb og gruppetilbud.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
Indikator 02.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b
Det vægter, at borgerne fortæller, at de gennem de relationer de har skabt ved at komme i caféen har dannet
netværk som mødes omkring sociale aktiviteter også udenfor tilbuddets rammer, fx nævnes at en gruppe unge
mødes og spiller fodbold. Dette stemmer overens med det på hjemmesiden beskrevne om, at Café Stolpen yder
støtte til at udvikle og bevare borgeres evner til at deltage i aktiviteter samt fungere i sociale sammenhænge. Fx
gennem motivation til at opbygge og bevare et netværk. Der tilbydes forskellige aktiviteter i form af udflugter.
Borgerne fortæller om flere eksempler på ture fx i biografen.
Af brugerundersøgelsen ses nævnt, at tilbuddet giver mulighed for at tage på ture ud af huset og kend din
kommune. Der ses opslag på tavler i tilbuddet omkring ture og aktiviteter. Medarbejderne bekræfter disse, og
nævner hvordan der løbende arbejdes på motivation af borgerne til at tage nye valg omkring deltagelse i ture med
afsæt i de gode oplevelser. Der er fortsat deltagelse i julemarked, men ikke loppemarkeder.
Tillige vægter, at ledelsen fortæller, at de vægter brobygning til almindelige foreninger. Der er lavet et samarbejde
med Gentofte løbeklub, hvor borgerne kan deltage i træning sammen med en medarbejder. Løbeklubben ser
gerne, at borgerne melder sig ind, og har derfor lavet nogle åbne medlemskaber. Målet er, at borgerne på sigt kan
deltage uden medarbejder.
Endvidere vægter, at medarbejdere fortæller, at der fortsat er samarbejde omkring enkelte aktiviteter med
sundhedscentret, men idrætsforeningens tilbud varetages nu alene af medarbejdere fra Socialpsykiatrisk Center.
Der fremvises program for den afholdte sundhedsuge, og beskrives hvordan både medarbejdere og borgere
samarbejdede omkring afvikling af ugen. Desuden holde der sommerfest sammen ud fra borgernes ønsker. Som
led i det kommende folketingsvalg er der indgået samarbejde med landsforeningen for væresteder omkring åbent
hus, hvor borgere er inddraget og opfordret til at invitere pårørende til at besøge tilbuddet.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Vurdering af temaet
Målgruppe, metoder og
resultater

Temavurdering

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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at Café Stolpen har et klart formål med indsatsen, som ligeledes er beskrevet i tilbuddets
mission og vision. Tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling
for borgerne særligt omkring netværksdannelse og sociale relationer.
Tilbuddet kan redegøre for målsætningen og har fortsat opmærksomhed på den brede målgruppe og ser en
positiv udvikling omkring arbejdet med den yngre målgruppe, for hvem der er dannet særlig netværksgruppe.
Medarbejdere og ledelse beskriver tilbuddets metoder, herunder særligt brugen af sanseprofiler og trivselskort
som evalueres systematisk. Den anerkendende tilgang ses i dialogen mellem medarbejdere og borgere.
Tillige vurderes, at tilbuddet, som fortsat er uvisiteret, arbejder systematisk med brugen af mini FKO, indsatsplaner
for borgere, som ønsker dette. Der foreligger for hovedparten af borgerne ikke en visitation, men nogle af
borgerne der bruger caféen er visiteret til en § 85 ydelse som kan danne grundlag for indsatsplanen. Der
udarbejdes status, hvis kommunen eller borger anmoder herom. Da der pågår proces med at iværksætte brug af
nyudviklet mini FKO, og der ikke er afklaret evalueringsform, ses der ikke i indsatsplanerne konkret opfølgning på
effekten af indsatsen med henblik på læring og forbedring af indsatsen i forhold til borgerne, hvilket tilbuddet
fortsat kan have en opmærksomhed på. Dette både i forhold til målene for de enkelte borgere samt med henblik
på opsamling på tilbudsniveau.
Gennemsnitlig vurdering

4

Udviklingspunkter
Effektevaluering af indsatser i forhold til de enkelte borgere og brugen af ny mini FKO med henblik på løbende
læring og forbedring af indsatsen både i forhold til borgerne og på tilbudsniveau.

Kriterium 03

Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig, men bred målgruppebeskrivelse, hvilket
der fra både ledelse, medarbejdere og borgere er stor bevidsthed omkring.
Der anvendes relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppen og arbejdes systematisk med
metoderne sanseprofil og trivselskort.
Metoder og tilgange kan i øvrigt, med henblik på læring og forbedring af indsatsen, i øget omfang evalueres mere
systematisk gennem brug af den løbende opfølgning i mini FKO, indsatsplaner, for borgere der ønsker dette, samt
på metodernes effekt samlet set i tilbuddet.
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Da tilbuddet fortsat er uvisiteret kan der ikke for alle borgere ses positive resultater, men for borgere, som har mål
fra visiterede tilbud i Gentofte kommune eller som ønsker status, beskriver tilbuddet dette. Der nævnes flere
eksempler på positive resultater også på et mere overordnet plan i forhold til trivslen i tilbuddet og dannelsen af
netværk.
Indikator 03.a

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a
Målgruppen er, ifølge tilbudsportalen, borgere med forskellige problematikker. Borgerne er mellem 18-70 år med
sindslidelse eller som er udsatte/ psykisk sårbare eller har psykosociale problemer. Målgruppen spænder bredt fra
personer med angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, andre psykiske
vanskeligheder til personer med alkoholmisbrug eller stofmisbrug, eventuelt med dobbeltdiagnoser.
Det vægter, at ledelsen og medarbejder er enige i, at målgruppen er bred. Der laves aktiviteter på enkelte dage,
som er aldersbestemt fx en ungegruppe. Medarbejderne fortæller ved tidligere tilsyn, at målgruppen har ændret sig
igennem årene, og de har fået flere yngre borgere og ser ikke så meget de ældre alkoholikere, eller de formår at
være ædru, når de benytter tilbuddet. For så vidt angår misbrugere, nævner ledelsen ved tidligere tilsyn, at de skal
have en acceptabel adfærd for at være i caféen, hvilket vurderes af medarbejderne. Det beskrives, at der kun har
været et tilfælde med problematisk adfærd, og generelt oplever medarbejderne, at borgerne ikke kommer, hvis de
er for påvirket eller har det for dårligt psykisk.
I forhold til den yngre målgruppe fortæller medarbejdere og ledelse samstemmende omkring ungenetværket, at
tilbuddet til gruppen er udviklet siden sidste tilsyn, og der er sket tilgang af borgere. De mødes fast en dag om
ugen, hvor caféen kun er åben for dem, mens de samtidig har mulighed for at komme alle de øvrige dage. Fx
fredag hvor maden er gratis kommer en del. Borger fortæller, at deltage i ungenetværket og har skabt nye
relationer derigennem. Pågældende mødes både med andre unge i caféen og privat. Medarbejderne beskriver
også denne udvikling.
Endvidere vægter, at borgerne beskriver eksempler omkring netværksdannelse og kontakt i det omkringliggende
samfund, hvilket stemmer overens med det på tilbudsportalen angivne om, at Café Stolpens faglige målsætning er,
at borgerne udvikler deres sociale kompetencer og netværk samt opnår kontakt til det omkringliggende samfund.
Der lægges vægt på, at tilbuddet er uden visitation, og at borgeren kan optræde anonymt. Borgerne fortæller, at de
finder det rart, at det er et åbent tilbud som ikke kræver visitation. Af hjemmesiden ses, at åbningstiderne varierer,
og der er åbent alle dage undtagen søndag samt er enkelte tidsrum som er forbeholdt Ungenetværket.
Tillige vægter, at ledelsen ved tidligere tilsyn fortæller, at medarbejderne er gode til at være observante i forhold til
borgeres trivsel m.m., og borgerne er gode til at tale med medarbejderne omkring forskellige problematikker fx
nævnes, at en borger kan være psykotisk og højttalende, og her er medarbejderne gode til at guide borge og
skærme ved brug af low arousal og ved tilbud om brug af kuglestol. Borgerne er i øvrigt også gode til at være
opmærksomme på hinanden og tager hensyn. Borgerne bekræfter under indeværende tilsyn, at kuglestol i mindre
lokale anvendes til formålet.
Ydermere vægter, at ledelsen omkring de faglige tilgange beskriver brug af trivselskort som metode i arbejdet med
grupper, hvilket medarbejderne bekræfter, anvendes for borgere som også modtager støtte efter serviceloven §
85. Leder nævner kortene blev udarbejdet under satspuljeprojektet, og medarbejderne fortæller at de nu tages i
brug sammen med borgerne og er gode i dialogen omkring trivsel og netværk, da de giver et visuelt overblik.
Medarbejderen fortæller også om udarbejdelse af sanseprofiler og brugen heraf, og mulighed for NADA udbudt i
kursuskataloget som varetages af både medarbejder og borger med særlig uddannelse.
De nævnte tilgange fremstår relevante i arbejdet med målgruppen i kombination med de øvrige på tilbudsportalen
beskrevne tilgange som anerkendende, kognitiv, narrativ, løsningsfokuseret, jeg-støttende sygepleje, social
færdighedstræning, low arousal 2, Per Revstedes Motivations teori, og motiverende samtale som metode.
Særligt den anerkendende tilgang observeres fra medarbejderne i dialogen med borgerne på dagen for tilsynet.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 03.b

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b
Det vægter, at der ifølge tilbudsportalen bliver udarbejdet FKO indsatsplaner på den enkelte borger som benytter
Café Stolpen. Der skal arbejdes løbende på dokumentation i forhold til det overordnede mål, som bliver beskrevet i
indsatsplanen. Der bliver afholdt ugentlige møder med cafémedarbejderne, hvor der bliver drøftet hvorvidt
borgerne, som benytter tilbuddet, profiterer af tilbuddet, danner netværk eller evt. har yderligere brug for støtte som
kan gives i andre tilbud i Gentofte Kommune. Der bliver udarbejdet statistik over fremmøde i Café Stolpen.
Ledelsen og medarbejderne bekræfter dette og oplyser, at udarbejdelse af indsatsplan er frivilligt for borgerne.
Borgerne bekræfter dette, og ikke alle har en indsatsplan, men har kendskab til muligheden herfor samt til
muligheden for at få udarbejdet mini FKO, en sanseprofil eller trivselskort.
I forhold til udviklingspunkt omkring effektevaluering af indsatser i forhold til de enkelte borgere samt omkring de
tiltag, der iværksættes omkring særlige metoder fx sanseintegration og brug af trivselskort med henblik på en mere
overordnet resultatdokumentation, ses i notatark til opfølgning, at der i den enkelte mini FKO bliver der aftalt,
hvornår der skal følges op. Sanseprofilerne der har tilbuddet siden efteråret lavet en opfølgning efter 3 måneder.
For de borgere der indgår i tilbuddets trivselskortprojekt er det efter endt forløb løbende trivselscafe.
Ledelsen fortæller, at de har støttet op omkring udviklingen af mini FKO, og den har været forelagt på stolpemøde
og i brugerbestyrelsen forud for iværksættelse i februar 2019. Ledelsen oplyser, at de sammen med
medarbejderne har talt om en systematik i forhold til opfølgning hver 2. måned, men de er ikke nået frem til
hvordan det følges op. Ledelsen tænker, at der skal udarbejdes en ny FKO. Medarbejderne bekræfter denne
proces, og oplyser, at der er udarbejdet plan for 9 borgere samt er lavet liste over de borgere som også ønsker, at
få lavet en plan. Der pågår proces med udarbejdelse af disse.
Ved stikprøve i ny skabelon ses beskrivelse af metode i begrænset og effektmåling fremgår ikke tydelig. Ledelse
og medarbejdere oplyser, at der hver fredag er møde mellem medarbejderne og med leder, hvor de reflekterer.
Medarbejderen fortæller, at meget af drøftelserne foregår i mundtlig kultur, og dertil skrives der meget på
platformen, af hensynet til, at mange medarbejdere er indover caféen. Det nævnes, at handlingsanvisninger
angives på platformen, men de vil gerne på sigt, på personalemøde, gennemgå FKO, så de præsenteres for alle
medarbejdere.
I stikprøve i sanseprofil ses der beskrevet tilgange og metoder samt evaluering med beskrivelse af metoder og
effekt for borgerne. Medarbejderne bekræfter, at de er begyndt at lave opfølgning på brugen af disse samt
effekten.
Medarbejderne fortæller om trivselskort, og at det er et godt redskab for dialog omkring borgers udvikling fx
omkring netværket. Rambøll oplyses, at være inddraget i forhold til at effektmåling, da det er med baggrund i
satsmidler.
Socialtilsynet anerkender udviklingen af et dokumentationsredskab af mindre omfang i form af mini FKO, og
opfordrer til en evaluering i skabelonens brug, herunder hvordan der sikres opsamling af handleanvisninger,
effektmåling m.m.. Desuden kan henvises til at lave effektmåling mere bredt i forhold til de anvendte metoder og
tilgange, hvor fredagsmøderne med fordel kan anvendes.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, med særligt vægt på, at der pågår proces med afklaring af,
hvordan den nye mini FKO skal anvendes til evaluering, til løbende brug for egen læring og forbedring af
indsatsen, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
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Indikator 03.c

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

Bedømmelse

3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c
Det vægter, at det i fremsendte oplysninger beskrives, at det fortsat er et uvisiteret tilbud, hvilket også fremgår af
tilbudsportalen. Her uddybes, at da tilbuddet er uden visitation, er der ikke udarbejdet VUM/FKO fra myndighed.
Der bliver udarbejdet FKO indsatsplaner på den enkelte borger som benytter Café Stolpen. Ledelse, medarbejdere
og borgere oplyser som ved sidste tilsyn, at det er frivilligt om borger ønsker udarbejdet en indsatsplan i form af
mini FKO.
Tillige vægtes, at der ikke af fremviste stikprøver ses angivet visiterende kommunes mål. Medarbejder oplyser ved
tidligere tilsyn, at der ved kommunens anmodning udarbejdes status sammen med borgerne. Der beskrives flere
positive resultater både af medarbejderne og borgerne særligt omkring de sociale relationer. Hvilket borgerne også
bekræfter under indeværende tilsyn.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, med vægt på at tilbuddet fortsat er uvisiteret og der af den grund
ikke for alle borgere kan beskrives resultater, og indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt.
Indikator 03.d

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d
Det vægter, at det af tilbudsportalen fremgår, at der foreligger en samarbejdsaftale med Distrikspsykiatrien og
Psykiatrisk Center Ballerup. Samarbejdsaftalen beskriver retningslinjer for indlæggelser og udskrivelse samt
opfølgning på et sygeforløb. Socialpsykiatrisk Center og Sundhedscenter Hvide Hus har indgået
partnerskabsaftale omhandlende sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af tilbud i Gentofte Kommune.
Ledelsen oplyser, at partnerskabet med sundhedscentret er stoppet formelt, og Idrætsforeningen drives nu
udelukkende af Socialpsykiatrisk center.
Tillige vægter, at der ved tidligere tilsyn er beskrevet samarbejde med biblioteket, idrætsforeninger, Vangede kirke,
Netværkshuset og frivilligcentreret. Under indeværende tilsyn nævner medarbejderne samarbejde med bostøtte fra
eksterne kommuner, hvor der altid er udarbejdet samtykkeerklæring. Borgerne bekræfter dette og en nævner at få
støtte til kontakt omkring it hjælpemidler.
Endvidere indgår, at der som ved tidligere tilsyn, ikke af fremviste stikprøver ses beskrevet et samarbejde med
eksterne aktør for at understøtte, at målet for borgerne opnås.
Med vægt på det øvrige samarbejde med eksterne aktører fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i høj grad
opfyldt.
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Vurdering af temaet
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysisk og mentale sundhed og trivsel.
Borgerne giver udtryk for at trives, hvilket ligeledes kommer til udtryk i en tilgang i antallet af borgere som benytter
tilbuddet. Trivsel måles løbende både i forhold til tilfredsheden med tilbuddets aktiviteter i brugerundersøgelse
samt borgernes individuelle trivsel gennem brug af trivselskort og netværksgrupper herom.
Tillige vurderes, at tilbuddet fortsat inddrager borgerne gennem stolpemøder og brugerbestyrelsen, hvor der sker
indflydelse på tilbuddets drift og indretning samt tilbud om aktiviteter og menu.
Der tilbydes fortsat sund kost i tilbuddet flere gange ugentligt, og er uddannet sundhedsagenter til at understøtte
fokus på grønne alternativer. Rygning må kun foregå udendørs, og der pågår løbende drøftelser omkring
alkoholpolitikken. Der er tilbud om forskellige typer af motion fx fodbold og cykling, og der er en boksebold i et af
lokalerne.
Endvidere vurderes, at der i den pædagogisk indsats fortsat er fokus på at forebygge magtanvendelser og vold og
overgreb, og der har ingen hændelser været. Der arbejdes systematisk med risikovurderinger, som sammen med
kendskabet til borgerne og brug af low arousal og konflikthåndtering, er med til at forebygge hændelser.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter
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Kriterium 04

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. Det vægter, at
borgerne føler sig ligeværdigt behandlet og kan løbende holde sig informeret og tilmelde sig aktiviteter og spisning
ud fra egne ønsker. Borgerne inddrages gennem information og beslutninger på stolpemøder samt i arbejdet i
brugerbestyrelsen, hvor der træffes flere beslutninger omkring tilbuddets drift og indretning.
Indikator 04.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
Det vægter, at borgerne fortæller, at de oplever sig ligeværdigt behandlet. Borgerne beskriver, at medarbejderne
grundet den pædagogiske baggrund er ”mere menneskelige”, de er søde og omsorgsfulde og altid klar til en
samtale. Borgerne føler sig velkomne.
Dette er fortsat sammenhængende med tilbuddets værdigrundlag jf. tilbudsportalen, hvor rummelighed, respekt og
anerkendelse, tiltro, håb, empati og ærlighed vægtes.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
Indikator 04.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b
Det vægter, at borgerne fortæller, at de bliver inddraget gennem stolpemøder hver måned og en er medlem af
brugerbestyrelsen. På stolpemøderne kan de beslutte madplanen, aktiviteter og indretningen af de fysiske rammer.
Nævner fx ønsket om at male graffiti på container i haven, hvilket er imødekommet. Medarbejder og ledelse
bekræfter dette, og beskriver hvordan de fx selv er med til at beslutte at ændre på traditioner.
Af brugerundersøgelsen ses 2/3 af besvarelserne, at opleve at have meget indflydelse på aktiviteter og menu og
stolpemøderne nævnes at understøttes dette.
Medarbejderne fortæller, at der deltager 11-12 borgere ved stolpemøderne, fx nævnes at der på et kommende
møde skal drøftes alkoholpolitik. Af fremvist referat ses ny medarbejder præsenteret, oplyst om uddannede
sundhedsagenter, ledige stillinger, alkohol og haven samt FKO er drøftet. Borgerne ses i øvrigt inddraget i valg af
aktiviteter og forhold til regler og rammer for caféen samt Idrætsforeningen.
Ydermere vægter, at medarbejdere og ledelse fortæller, at borgerne inddrages ved ansættelse af nye
medarbejdere, hvilket ligeledes ses af referatet.
Tillige vægter, at medarbejderne fortæller, at IBG skærmen anvendes så borgerne kan have overblik over menu og
aktiviteter og tilmelding til spisning kan ske frem til kl. 17 på dagen. Borgerne bekræfter dette.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
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Kriterium 05

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets samlet set understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og
trivsel. Det vægter, at borgerne giver udtryk for, at de trives, og at der er fortsat fokus på trivsel gennem brug af
trivselskort og målinger i tilbuddet i form af brugerundersøgelser. Der er mulighed for at deltage i flere fysiske
sportsaktiviteter i idrætsforeningen, hvor en medarbejder koordinerer dette, som udgår fra tilbuddets lokaler.
Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a
Det vægter, at borgerne fortæller at de trives i tilbuddet og oplever ikke at andre borgere er utrygge eller ikke trives.
Ledelsen og medarbejderne fortæller ligeledes om trivsel hos borgerne, hvilket kan ses på højt fremmøde og
tilgang af borgere.
Tillige vægter, at der ifølge ledelsen som opfølgning på projekt omkring udarbejdelse af trivselskort er dannet
trivselsgrupper, hvor borgerne kan drøfte netværk m.m. Borgerne bekræfter dette, men har ikke slev fået
udarbejdet et trivselskort.
På baggrund at dette bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
Indikator 05.c

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c
Det vægter, at borgerne fortæller om arbejdet med sundhedspolitikken i brugerbestyrelsen, hvor fx alkoholpolitik
løbende tages op og revideres. Ligeledes inddrages de omkring kost og menuplanen. Ledelsen beskriver, de
uddannede sundhedsagenter inddrages mere for vejledning af borgerne omkring kost og fokus på grønne
alternativer. Medarbejderen fortæller, at der er fokus på sundhed og mere usunde alternativer skal borgerne selv
indkøbe, ved ønske herom.
Tillige vægter, at ledelsen og medarbejderne fortæller, om flere tiltage omkring fysisk aktivitet og motion fx nævnes
et cykelprojekt, sidste uge sundhedsuge, idrætsdag og gåture samt Idrætsforeningen, som faciliteres af en
medarbejder i tilbuddet som også er base for aktiviteterne, hvilket har bevirket større deltagelse, fremfor da basen
var i sundhedshuset. Desuden nævnes deltagelse i fx Royal run og DHL samt samarbejde med Gentofte løbeklub.
Borgerne bekræfter at deltage i tilbud om fysisk aktivitet. Det observeres, at borger og medarbejdere spiller bob på
dagen for tilsynet, samt at der fortsat er boksebold samt bordtennis.
Af brugerundersøgelsen ses beskrevet at idrætsforeningens tilbud og fysiske aktiviteter er godt.
Endvidere indgår, at medarbejderne fortæller, at de fortsat har et stykke jord i Nymosehave, som de anvender
sammen med borgere, som har interesse for dette. Der pågår drøftelser omkring den fremtidig brug af dette, og
ledelsen oplyser, at der er afsat medarbejder, således at tilbuddet kan gives i sommerperioden.
På baggrund af dette hæves scoren fra 4 til 5, og indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

16

Tilsynsrapport

Kriterium 06

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger magtanvendelser gennem relevant pædagogisk intervention
fx med low arousal og konflikthåndtering. Der har ikke været situationer, hvor magtanvendelser har været
nødvendig siden sidste tilsyn. Medarbejderne har kendskab til regler og procedurer på området, og der sker
kontinuerlige drøftelser om eventuelle gråzoner, risikovurderinger samt debrifes efter en eventuel hændelse.
Indikator 06.a

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a
Det vægter, at det fremgår af fremsendt materiale, at der ingen magtanvendelser har været siden sidste tilsyn.
Ledelsen og medarbejderne bekræfter dette, og fortæller at de verbalt kan bede en borger om at flytte sig eller gå.
Medarbejderne fortæller i øvrigt at de har fokus på low arousal.
Tillige vægter, at medarbejderne fortæller, at de skal være bedre til at introducere nye medarbejdere til
konflikthåndteringsmetoder og har udarbejdet politik vedtaget på MED (medarbejderudvalg). Med denne er det fx
aftalt, at alle medarbejdere møder i caféen 15 minutter før åbningstid. Tillige arbejdes der med risikovurderinger ud
fra trafiklysmodellen, som medarbejderne løbende vil inddrage borgere omkring ifølge ledelsen ud fra det kognitive
funktionsniveau.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
Indikator 06.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
Det vægter, at medarbejderne fortæller, at de kender til proceduren i tilfælde af indberetning af magtanvendelse, og
netop har vedtaget ny politik for konflikthåndtering. Ledelsen nævner, at de drøfter gråzoner nogle gange, og
medarbejderne at de debrifer ved hændelser.
På baggrund heraf bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger vold og overgreb gennem brug af relevant konflikthåndtering
med fokus på arousal. Der arbejdes systematisk med risikovurderinger, og der sker løbende introduktion til området
og er fokus på en bedring af dette til nyansatte. Der har ikke været hændelser indeværende år.
Indikator 07.a

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a
Det vægter, at det i fremsendt materiale er oplyst, at der ikke har været vold eller overgreb i tilbuddet.
Medarbejderne bekræfter dette.
Tillige vægter, at ved tidligere tilsyn har ledelsen oplyst, at der løbende sker introduktion til kradseskemaer
vedrørende fysisk og psykisk vold, hvilket AMR (Arbejdsmiljørepræsentanten) oplyser at have opmærksomhed på
og løbende tager op på MED. Medarbejderne fortæller, under indeværende tilsyn at introduktion til nye
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medarbejdere kan de blive bedre til, særligt omkring konflikthåndtering. Dette er baggrunden for, at der er vedtaget
en ny politik herfor i MED.
Endvidere vægter, at både ledelsen og medarbejdere oplyser, at fortsat de arbejder med risikovurderinger ud fra en
vurdering af adfærd; trafiklysmodellen - rød/gul/grøn, i forhold til nogle borgere. Medarbejderen uddyber ved
tidligere tilsyn, at de indeholder beskrivelser af borgers adfærd, personalets adfærd i situationen samt handling, der
fører borger tilbage til fx grøn. Der arbejdes ifølge medarbejderne på, at inddrage borgerne i udarbejdelse af disse
skemaer og laves kun skemaer for borgere, som medarbejderne har viden om kan have udfordringer.
Ydermere indgår, at medarbejdere og ledelsen fortæller, at de laver skemaer vedrørende hændelser mod
medarbejdere, men ikke ved hændelser borgere imellem. Har i øvrigt regler i form af husorden, hvor det på
stolpemøde er besluttet hvilken adfærd, der er tilladt borgere imellem herunder også omkring verbale situationer.
Socialtilsynet henviser til inspiration i Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for konflikthåndtering, herunder for
inspiration omkring registrering af fx nærveds hændelser.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.

18

Tilsynsrapport

Vurdering af temaet
Organisation og ledelse

Temavurdering

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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.
Ledelsen dækker fortsat andre indsatser i kommunen, og ledelsen af tilbuddet er derfor i høj grad baseret på
selvledelse hos medarbejderne, men er tilført ny ansat som skal varetage en koordinerende funktion. Samtidig
sikres faglig sparring gennem kontinuerlige møder mellem leder og medarbejdere. Ligesom borgerne fortsat giver
udtryk for at blive hørt fx på brugerbestyrelsesmøder af leder.
Leder har strategisk blik for igangsættelse af projekter, som er relevante for målgruppens udvikling, og faciliterer
særlige medarbejderkompetencer til dette, fx pågår fortsat proces om udarbejdelse af sanseprofiler af
ergoterapeut, og trivselskort er udarbejdet for flere borgere og arbejdet i netværksgrupper videreført som
opfølgning herpå.
Gennemsnitlig vurdering

4,8

Udviklingspunkter

Kriterium 08

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at ledelsen er kompetent. Det vægter, at ledelsen er uændret og har relevante
kompetencer, og selvledelse hos medarbejderne stadig er vægtet. Der er ansat ny medarbejder, som skal have en
koordinerende funktion, som skal afklares nærmere. Der er fortsat ugentlig faglig sparring på faste møder. Desuden
er der for medarbejderne kontinuerlig mulighed for ekstern supervision.

Indikator 08.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet..

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a
Det vægter, at ledelsen er uændret og består af leder for socialpsykiatrien Charlotte Nylykke som er uddannet
sygeplejerske og har arbejdet i psykiatrien i 24 år i Gentofte kommune, som værestedsmedarbejder i mange år.
Har siden 2008 arbejdet i socialpsykiatrisk team og som leder af Stolpegårdsvej. Har gennemført diplom i ledelse
for 5 år siden.
Souschef er uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet 18 år i Gentofte kommune. Er desuden daglig
leder af den bolig sociale indsats på Broholmsallé. Har gennemført diplom i ledelse for 6 år siden. Ifølge
tilbudsportalen er der ansat 1 leder på 37 timer.
Tillige vægter, medarbejderne oplyser, at ledelsen er lydhør og deltager på fredagsmøder, men dog ikke altid.
Desuden er der DUO samarbejde med AMR (arbejdsmiljørepræsentanten) og leder en gang om måneden.
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Endvidere vægter, at medarbejderne fortæller, at de stadig er meget selvledende. Der er ansat ny medarbejder til
koordinerende funktion, en funktion der tidligere var uformelt hos en anden medarbejdere. Ledelsen bekræfter, at
der er ansat en ny medarbejder, som på sigt skal have en koordinerende rolle omkring at lave arbejdsplaner og den
pædagogiske indsats.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
Indikator 08.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b
Det vægter, at der ikke er oplyst om ændringer omkring supervisionen.
Medarbejderne fortæller ved tidligere tilsyn, at de får månedlig ekstern supervision. Dette efter fast årshjul med to
gange i gruppen med kolleger fra Bostøtten og en gang med kolleger fra caféen. Der er stor tilfredshed med
forløbet og variationen ud fra ønsker i medarbejdergruppen.
Ledelsen oplyser ved tidligere tilsyn, at de ikke får fast supervision, men kan anmode om det og i øvrigt kan sparre
med HR i Gentofte kommune.
På baggrund heraf bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.

Kriterium 09

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.
Det vægter, at borgerne oplever at have tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer.
Medarbejderne er fortsat en tværfagligt sammensat gruppe, som kan imødekomme borgernes behov for social-,
sundheds- og pædagogfaglig indsats samt understøtte tilbuddets igangsatte projekter omkring udarbejdelse af
sanseprofiler og arbejde med netværk gennem trivselskort samt idrætsforeningen.
Tillige vægter, at personalegennemstrømning og sygefravær er lavt set i forhold til sammenlignelige arbejdspladser,
men sidstnævnte steget grundet langtidssyg medarbejder / dog ikke en fra caféen, da sygefraværet trukket på hele
Socialpsykiatrisk center.
Indikator 09.a

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a
Ifølge tilbudsportalen er Café Stolpen fortsat normeret til 7,2 timer pr. uge pr. plads. Dette tal ses i forhold til de
angivne 25 pladser, som reelt er fordelt på 110 borgere som er tilknyttet på deltid jf. ledelsen. Kompetencerne
blandt medarbejdere er ifølge tilbudsportalen fordelt med 14 timer til socialrådgiver, 63 timer til fysio- og
ergoterapeuter, 41 timer til socialpædagogisk arbejde, 32 timer til pædagogisk medhjælper og 30 timer til social- og
sundhedsassistent. Ledelsen vil sørge for at tilbudsportalen bliver opdateret omkring faggrupper, da der er sket
ændringer i den faglige sammensætning.
Det vægter, at af fremsendte oplysninger ses, at der er ansat en pædagog i stedet for en ergoterapeut. Der er ansat
5 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, en ergoterapeut, en social- og sundhedsassistent og en socialrådgiver. 4
medarbejdere er udelukkende ansat til arbejdet i caféen, en varetager også funktion som idrætskoordinator, mens
de øvrige varetager funktioner som bostøtte eller boligsocial medarbejdere. Ledelsen og medarbejderne oplyser, at
de ikke anvende vikarer men får bistand fra bostøttemedarbejdere efter behov. Medarbejderne fortæller, at der er
planer om, at de fremadrettet for hele organisationen skal have tre social- og sundhedsassistent elever, hvilket de
oplever som mange, da det kræver megen introduktionen og svarende til øvrige medarbejdere.
Endvidere vægter, at medarbejderne generelt oplever, at der er tid til kontakt til borgerne. De er altid to
medarbejdere på arbejde og om tirsdagen, hvor der kommer flere borgere, er de flere medarbejdere. Borgerne og
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ledelsen bekræfter dette og oplyser, der er tre på arbejde om tirsdagen. Dette giver ifølge ledelsen mulighed for at
støtte op omkring adhoc aktiviteter ud fra borgernes ønsker.
Borgerne fortæller, at medarbejderne er gode til at være facilitere aktiviteter ud fra ønsker, og byder ind hvis der
ikke samtales omkring bordet. Desuden beskriver borgerne, at der altid er tid til en samtale, og medarbejderne er
søde og meget omsorgsfulde.
Tillige indgår oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor medarbejderne fortæller, at de har et introprogram for nye
medarbejdere. De vægter ved introduktion, at de møder borgerne, der hvor de er så de får mulighed for at danne
sig et eget billede af borgeren. Dog informeres der særskilt, omkring borgere, der har særlige behov. Under
indeværende tilsyn berettes om særlig introduktion omkring fx konflikthåndtering. Medarbejderne er kontaktperson
for borgerne, der dog kan ønske anden kontaktperson. I øvrigt sker der løbende introduktion via Gentofte
platformen, vor fx personalereferater og information om borgerne er tilgængelige. Desuden er aktiviteter m.m.
tilgængelig på IBG skærmen, som også er borgerens. Her ligger fx referater fra stolpe- og brugerbestyrelsesmøder
og er ligeledes kommunikation med sundhedshuset omkring aktiviteter af fysisk karakter.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
Indikator 09.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b
Det vægter, at det i fremsendt materiale oplyses, at der er ophørt og påbegyndt en medarbejder i 2018 ud af 10
ansatte incl. leder. Hvilket svarer til ca. 10 %, der ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Ledelsen
bekræfter, at der ikke har været stor udskiftning.
På baggrund heraf bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
Indikator 09.c

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c
Det vægter, at der i fremsendt materiale oplyses om et sygefravær i perioden 1.7.-18 til 30.4.-19 på 4,17 %, hvilket
er lavt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser men en mindre stigning i forhold til 2017, hvor det samlet var på
4,16 % for et helt år. Det ses af fraværet udgør langtidssyg for så vidt angår halvdelen af dagene.
Ledelsen oplyser, at sygefraværet ikke er højt, og de anvender med baggrund i dette, aldrig vikarer men hjælp fra
bostøtten. Medarbejderne bekræfter et lavt sygefravær.
På baggrund heraf, med vægt på en mindre stigning i sygefraværet, men relevant begrundet i langtidssyg, sænkes
scoren fra 5 til 4, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
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Vurdering af temaet
Kompetencer

Temavurdering

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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har den uddannelse og erfaring, der er nødvendig for at imødekomme
borgernes behov og understøtte udvikling og trivsel.
Tilbuddets medarbejdere er tværfagligt sammensat og tilføres løbende relevant viden omkring målgruppen og
relevante metoder fx pågår fortsat proces omkring udarbejdelse af sanseprofil og trivselskort, hvilket
medarbejdere har særlig uddannelse i. Der er tilført vidne omkring konflikthåndtering.
Borgerne oplyser, at medarbejderne behandler dem ligeværdigt og den anerkendende tilgang observeres i
praksis.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 10

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens
behov og tilbuddets metoder. Det vægter, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og imødekommer
borgernes behov for en social-, sundheds-, og pædagogfaglig indsats. Der afvikles projekter i afgrænsede perioder
med henblik på udvikling af indsatsen i tilbuddet og fx pågår fortsat proces omkring udarbejdelse af sanseprofiler
og arbejde med netværksgruppe gennem brug af trivselskort. Medarbejderne, som varetager disse funktioner, har
gennemgået særlige kurser herom, ligesom der i øvrigt er mulighed for kompetenceudvikling senest har der været
opkvalificering omkring low arousal og er fokus på konflikthåndtering.
Borgerne beskriver, at medarbejderne er søde og omsorgsfuld og oplever sig ligeværdigt behandlet. Dette i
sammenhæng med den anerkendende tilgang observeres udført i praksis.
Indikator 10.a

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a
Det vægter, at medarbejdergruppen jf. tilbudsportalen fortsat er tværfagligt sammensat af socialrådgiver,
ergoterapeut, socialpædagoger, pædagogisk medhjælper og social- og sundhedsassistent. Ledelsen bekræfter
dette, hvilket er samstemmende med fremsendt oversigt over ansatte. Se beskrivelse under indikator 09.a.
Ledelsen oplyser ved tidligere tilsyn at medhjælper fx har mange års erfaring fra arbejdet med målgruppen.
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Tillige vægter, at medarbejderne fortæller, at ergoterapeut laver sanseprofiler og har særlig uddannelse heri. Der er
udarbejdet profiler for flere borgere med baggrund i pilotprojekt med særlige midler fra handicappuljen. De
foreløbige tilbagemeldinger blev ved tidligere tilsyn beskrevet som gode fra borgeres og jobcenterets side.
Endvidere vægter, at medarbejderne ved tidligere tilsyn fortæller, at de har mulighed for kompetenceudvikling, og
vidensdeling er der strammet op på formen omkring, for at sikre at alle for del i den viden enkelte medarbejder
tilegner sig. Det beskrives, at der er en overordnet kompetenceudviklingsplan, men den enkelte medarbejder bliver
ikke bremset i forhold til særlige ønsker for udvikling. Ledelsen bekræfter dette. Desuden opfordres til deltagelse i
det af kommunen udbudte.
Ydermere indgår, at ledelsen ved tidligere tilsyn fortæller, at de på årlig temadag, hvor mange deltager, har emner
af bred relevans for alle, fx nævnes den motiverende samtale. Der har været drøftet et behov for viden omkring
personlighedsforstyrrelser. Under indeværende tilsyn ses tilført viden omkring low arousal 2 jf. tilbudsportalen,
hvilket medarbejderne oplyser, at have fået god viden omkring.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
Indikator 10.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b
Det vægter, at borgerne beskriver medarbejderne som søde og omsorgsfulde og oplever sig ligeværdigt behandlet.
Borgerne fortæller om brugen af sanseprofiler og trivselskort, som de finder, som gode redskaber til brug for
dialogen omkring netværk og særlige behov.
Tillige vægter, at det observeres under ophold i caféen, at medarbejderne er anerkendende og ligeværdige i
dialogen med borgerne både omkring aktiviteter og forberedelsen af aftenens måltid. Det ses, at medarbejderne
har overblikket over de på dagen planlagte aktiviteter og forløbet omkring spisning, og medarbejdere guider fx
borger omkring hvilke opgaver, borgerne kan varetage for at måltidet kan afvikles fx med borddækning m.m.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
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Vurdering af temaet
Fysiske rammer

Temavurdering

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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at Café Stolpen med sin centrale placering og indretning i handicaptilgængelige lyse
lokaler, tilgodeser borgernes trivsel og tryghed. Der er fortsat mulighed for ophold i mindre rum samt at deltage i
større sociale sammenhænge i de indendørs lokaler som fremstår velholdte. Der er desuden udefaciliteter med
mulighed for ophold på to terrasser, som ligeledes er der borgerne henvises til at ryge.
Der er fortsat faciliteter i form af flere rum med både caféområde til spisning samt kreativt rum til aktivitet, træning,
sansestimulering eller hvile samt mulighed for at anvende nærliggende mødelokale til bordtennis eller anden
gruppeaktivitet, hvilket understøtter borgernes behov og formålet med indsatsen. Desuden er der toilet, bade- og
vaskefaciliteter som borgerne kan anvende.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.
Borgerne giver udtryk for, at de trives med de fysiske rammer, som danner rammen for socialt samvær og samtidig
mulighed for at tage ophold i mindre roligt lokale for fysisk aktivitet eller brug af kuglestol for afslapning.
Indretningen med flere rum og mulighed for forskellige aktiviteter og møbler efter rummets formål vurderes at
understøtte borgernes udvikling og forskelligartede behov.
Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a
Det vægter, at borgerne fortæller, at de er tilfredse med de fysiske rammer. De fortæller, at der er mulighed for at
sidde i det større rum og spise og det mindre rum anvendes til særlige interesser. Ledelsen og medarbejderne
beskriver ved tidligere tilsyn en udvikling i indretningen og brugen af lokalerne i forhold til for år tilbage, og
beskriver betydningen af lyset for borgernes trivsel. Under indeværende tilsyn beskriver medarbejderne, at der skal
igangsættes et graffitiprojekt og ledelsen oplyser at de arbejde omkring forskellige løsninger, når der er særlige
ønsker for aktivitet.
På baggrund heraf bedømmes indikatoren fortsat i meget høj grad opfyldt.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b
Det vægter, at der ikke fra ledelse, medarbejdere eller borgere oplyses om ændringer i de fysiske rammer.
Café Stolpen er ifølge tilbudsportalen er beliggende tæt på offentlige transportmidler samt gode
indkøbsmuligheder, hvilket har betydning for tilgængeligheden til caféen. Der er god handicaptilgængelighed og er
placeret i stueplan i 2 meget store lyse lokaler, som er ombygget i 2015. Der er i forbindelse med ombygningen
etableret nyt køkken samt badefaciliteter. I forbindelse med cafeen er der etableret krea- værksted, hvor det
samtidig er muligt at se tv, internetcafé, spille bordtennis og have alenetid. Der er 2 udendørs terrasser. Der er
mulighed for at få vasket tøj med hjælp fra medarbejderne.
Oplysningerne på tilbudsportalen stemmer overens med det foreviste på dagen for tilsynet.
I caféområdet, som også indeholder køkkenet, er der indrettet med mindre spiseborde, som kan arrangeres efter
borgernes behov for at spise ved langt bord eller i mindre grupper. Medarbejderne fortæller, at de i mindre omfang
spiser ved langbord, da borgerne ønsker de mindre grupper. Hvilket også observeres på dagen for tilsynet, hvor
opstilling af borde ses i mindre grupper, hvor der foregår forskellig aktivitet som kortspil og snak over en kop kaffe.
Der er mindre kreative aktiviteter og fx altid et puslespil i gang, ifølge medarbejder, hvilket observeres på dagen for
tilsynet. Der er et mindre sofaarrangement i begge rum. I det kreative rum er der mindre borde placeret op til væg
eller midt i rummet, en boksebold samt en kuglestol. Sidstnævnte ses placeret i hjørne og borgerne fortæller, den
kan bruges, når en borger har brug for en pause. Ledelsen beskriver ved tidligere tilsyn, at stolen har god effekt på
borgere, som har behov for low arousal og hvile. Medarbejderne og borgerne bekræfter brugen af det kreative rum
til forskelligartet aktivitet og alene tid/hvile eller træning. Desuden forevises nærliggende mødelokale som kan
anvendes til bordtennis eller gruppeaktivitet samt rum udviklet til genbrugstøj.
En borger fortæller, at vedkommende fortsat har ansvar for rummet til genbrugstøj, og har faste åbningstider, så
andre borgere kan komme forbi og får gratis tøj, hvis de mangler.
Desuden beskriver borgerne brugen af IBG skærm, hvor de kan tjekke menuen og tilmelde sig spisning samt andre
arrangementer. De beskriver, at de kan tilgå den via en app på egen telefon, hvilket letter tilmeldingen og sikrer at
de får sms som reminder.
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Dokumenter

Tilbudsportalen før overgang til ny version
Hjemmeside
Mail af 13. maj 2019 med oplysninger om personalegennemstrømning og
magtanvendelser og bilag i form af medlemsblankt, FKO samt notatark med
opfølgning på udviklingspunkter samt liste over ansat personale.
Eftersendt sygefraværsstatistik for perioden 1.7.-18 til 30.4.-19.
Indkig i dokumentation på dagen for tilsynet:
Brugerundersøgelsen
2 x FKO (mini)
2 x sanseprofil
Kursuskatalog
2x referat fra stolpemøde
1 brugerbestyrelsesreferat

Observation

Under aktivitet og forberedelse af maden.

Interview

Ledelse:
Charlotte Nylykke, leder af socialpsykiatrien, uddannet sygeplejerske, ansat i 24 år
Souschef, uddannet social- og sundhedsassistent, ansat i 18 år
Medarbejdere:
Social- og sundhedsassistent ansat i 13 år
Ergoterapeut ansat i 19 år, AMR
Borgere:
Formand for brugerbestyrelsen kommet i caféen i 4 år
En kommet i caféen i få måneder
En kommet i caféen i 2 år

Interviewkilder

Ledelse
Medarbejdere
Borgere

Score
Tema 1
5
4
Tema 7

Tema 2

3
2
1
0

Tema 6

Tema 3

Tema 5

Tema 4

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.
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