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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

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

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

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

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

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

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

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

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

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

Tilbuddets navn FORSORGSHJEMMET DALHOFFSMINDE

Hovedadresse Dalhoffsmindevej 3
6100 Haderslev

Kontaktoplysninger Tlf.: 74575212
E-mail: hedv@dalhoffsminde.dk
Hjemmeside: http://www.dalhoffsminde.dk

Tilbudsleder Henrik Edward Verner Vest

CVR-nr. 24124657

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Forsorgshjem/herberg, § 110

Pladser i alt 48

Målgrupper Alkoholmisbrug
Anden fysisk funktionsnedsættelse
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Andet socialt problem
Hjemløshed
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Krigsveteran
Kriminalitet, ikke-personfarlig
Omsorgssvigt
Personlighedsforstyrrelse
Selvskadende adfærd
Stofmisbrug
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Karen Rude
Laura Nørskov Juul

Tilsynsbesøg 12-10-2021 10:00, Uanmeldt, Slivsø

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger

MK Hjemløshed 21 Forsorgshjem/herberg, § 110

Slivsø Hjemløshed 27 Forsorgshjem/herberg, § 110
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsynet vurderer samlet set, at kvaliteten i tilbuddet er tilfredsstillende, og at tilbuddet fortsat lever op til sin godkendelse. Forsorgshjemmet
Dalhoffsminde er et velegnet tilbud til den beskrevne målgruppe.

Under det uanmeldte driftsorienterede tilsyn i 2021 gav samtlige interviewede borgere udtryk for at trives i tilbuddet. Der har under Covid-19-
nedlukningen været iværksat relevante tiltag, og borgerne har under nedlukningen oplevet fortsat at modtage en relevant indsats under deres
ophold. Forsorgshjemmet Dalhoffsminde har under hele Covid-19-nedlukningen handlet i overensstemmelse med til til enhver tid gældende
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, og har understøttet og fastholdt borgernes tryghed og sikkerhed. Efter restriktionerne er løftet, har
tilbuddet valgt at holde fast i enkelte retningslinjer fordi disse er hensigtsmæssige i forhold til den generelle daglige hygiejne (afspritning af hænder
og hyppig håndvask, buffet er afskaffet) 

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i de opstillede mål og de overordnede formål for § 110 med at afklare og hjælpe
borgerne videre i tilværelsen. Tilbuddets dokumentation er generelt forbedret i både tydeliggørelse af målsætning, sammenhæng og opfølgning. Det
vurderes, at der stadig er udviklingspotentiale i form af mere ensartethed og mere aktiv dokumentation af, hvordan tilbuddets metoder anvendes og
virker i praksis. Medarbejderne fremstår fagligt dygtige og med gode refleksioner, som vidner om et indgående kendskab til borgerne. Socialtilsynet
vurderer, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder, som er forankret i tilbuddets værdigrundlag. Tilbuddets værdigrundlag drøftes
løbende iblandt personalegruppen, hvilket forstander finder vigtigt, da tilbuddets formål og indsats hænger nøje sammen hermed.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes gennem en relevant organisering, som understøtter den faglige udvikling til gavn for borgerne. Der er
generelt en stabil drift med lav personalegennemstrømning og ikke meget sygefravær. Tilbuddets bestyrelse deltager aktivt i den strategiske
udvikling af tilbuddet. Tilbuddet pr. 1. januar 2020 er trådt ud af en driftsoverenskomst med Haderslev Kommune, under hvilken man ikke har
kunne oparbejde egenkapital. Der er indgået aftale om afvikling af gældspost til Haderslev kommune over tre driftsår, og den sidste rate på  en
million kroner afvikles ultimo december 2022.  
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Selvstændighed og relationer$eg-print-section-heading-end$

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

Socialtilsynet vurderer, at Dalhoffsminde, med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov, i meget høj grad understøtter, at borgerne
indgår i sociale relationer, og under opholdet opnår en større grad af selvstændighed. Tilbuddet inddrager borgerne aktivt i udarbejdelse af
opholdsplaner og opstiller og justerer i dialog med borgerne konkret handlingsorienterede mål, for det den enkelte borger skal adressere og
udvikle under opholdet. Tilbuddet har inden for egne rammer vide muligheder for at facilitere både arbejdsfællesskaber og sociale fællesskaber,
men har fokus på, at borgeren dels vedligeholder, og i nogle tilfælde forbedrer eller genopbygger, de sociale relationer havde eller havde haft
inden deres ophold startede. Ligeledes er tilbuddet opmærksomme på at være med til at holde det omkringliggende samfund åbent for borgerne,
så de efter endt ophold er i mindre risiko for social isolation og ensomhed.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 2
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Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at medarbejderne med udgangspunkt i en fælles faglig tilgang og et grundlæggende værdisæt for tilbuddet,
arbejder relevant og individuelt med borgernes sociale kompetencer ud fra en målsætning om at højne den enkelte borgers grad af
selvstændighed. De borgere tilsynet taler med, giver alle udtryk for, at fællesskabsfølelsen er fremtrædende på tilbuddet, og går på tværs af
borgere, medarbejdere og ledelse. De samme borgere fortæller også, at selvom fællesskabet er meget dominerende er det ikke på bekostning af
individet. Medarbejdere og ledelse glemmer aldrig, at alle borgerne har forskellige behov, og at disse tilstræbes imødekommet indenfor en kendt
ramme.  

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  5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet fortsat i meget høj grad opfylder indikatoren. 

Socialtilsynet har gennemgået tilbuddets dokumentation i form af opholdsplaner og mål og opfølgning på teammøder. I den overvejende del af
den borgerrettede dokumentation er borgernes netværk og sociale relationer beskrevet, men der fremgår ikke mål for sociale kompetencer eller
netværk. Det bemærkes dog at medarbejderne har opmærksomhed på borgernes adfærd i tilbuddet, ligesom det af notater fra teammøder
fremgår  at der er en opmærksomhed på borgernes forventninger til at bo i egen bolig i relation til ensomhed og netværk.

Siden begyndelsen af 2021 har dokumentation, herunder særligt opholdsplaner, været et overordnet handleplanspunkt på Dalhoffsminde, og
dette forventes at forsætte som fokuspunkt hele 2022.. 
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Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. Borgere, medarbejdere og ledelse giver samstemmende udtryk
for, at borgerne har mulighed for at indgå i andre sociale relationer en de arbejdsfællesskaber de fleste borgere indgår i på tilbuddet. Borgerne har
også mulighed for at deltage i sociale aktiviteter udenfor tilbuddet som f.eks. lokale sportsforeninger. Mulighederne har dog som andre steder
været begrænset pga. Covid-19 restriktioner. 

Indikator 2.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Borgere, medarbejdere og ledelse fortæller samstemmende, at børn og unge under 18 år ikke må komme på tilbuddet, men at borgerne i øvrigt
har mulighed for at vedligeholde deres netværk ved at have familie og venner på besøg. 

Socialtilsynet bedømmer på baggrund af ovenstående fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.
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Vurdering af tema

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

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og
indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt
uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes
værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv
samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder
dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet
forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i
forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Forsorgshjemmet Dalhoffsminde vurderes at yde en relevant og understøttende indsats i forhold målgruppens behov. Det kan konstateres, at
tilbuddets praksis er i overensstemmelse med tilbuddets værdier, og borger, medarbejdere og ledelse giver samstemmende udtryk for, at
borgerne mødes med en anerkendende tilgang, og har indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Dalhoffsminde har udfordringer i forhold til
at motivere borgerne til at deltage aktivt i beboermøderne som andre sammenlignelige tilbud, og socialtilsynet har ved tidligere tilsyn opfordret til,
at der holdes fokus på borgerinddragelse i de beslutninger, der vedrører fællesskabet. Denne opfordring ses ved seneste tilsyn fulgt. 
Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgerne trives i tilbuddet, og at de har mulighed for at få støtte til til forskellige sundhedsfaglige indsatser i
eksterne tilbud. Tilbuddet har et godt samarbejde med psykiater og rusmiddelcentre. Borgerne har dagligt tilbud om en sund og varieret kost,
ligesom de har mulighed for at dyrke motion indenfor tilbuddets rammer, eller i lokalområdet.
Socialtilsynet vurderer, at Forsorgshjemmet Dalhoffsminde kontinuerligt har fokus på forebyggelse af magt og overgreb, og at tilbuddet løbende
drøfter magtbegrebet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

Kriterium 4
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Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder relevant med selv- og medbestemmelse for borgerne. I lighed med tidligere tilsyn har
borgerne også ved seneste tilsyn fortalt om inddragelse ved beboermøder. De borgere tilsynet taler med, fortæller samstemmende, at de kan
bestemme over eget liv indenfor den givne ramme, og at man mulighed for at blive hørt og gøre sin indflydelse gældende på beboermøderne. På
beboermøderne drøftes alt fra stemningen i tilbuddet til fælles aktiviteter. Borgerne fortæller at medarbejderne er lydhøre, og borgerne føler sig
imødekommet på deres forskellige behov. Ledelsens og medarbejdernes udsagn understøtter borgernes udsagn.
I lighed med tidligere observerer socialtilsynet også ved seneste tilsyn en omgangstone mellem ledelse, medarbejdere og borgere, der er
kendetegnet ved ligeværd, anerkendelse og respekt.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Socialtilsynets bedømmelse fra tidligere tilsyn er uændret i forhold til at indikatoren i meget høj grad er opfyldt, og derfor er indikatorteksten ikke
ændret;
Socialtilsynet har fået bekræftet nedenstående hos borgerne, og har desuden observeret, hvordan rummelighed, ligeværd og respekt er en naturlig
del af omgangstonen i tilbuddet.
Borgerne giver udtryk for, at deres ønsker bliver respekteret og hørt. Medarbejderne oplyser tillige, at de altid søger at imødekomme borgernes
behov, og at nogle af stedets grundværdier er nærvær og rummelighed.
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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  5

Bedømmelse af Indikator 4.b
I lighed med tidligere bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatoren, hvorfor indikatorteksten ikke er ændret;

Generelt oplever borgerne, at de har indflydelse på eget liv og fællesskabet i tilbuddet under de vilkår, der nu er en gang er tilstede, når man bor i §
110-tilbud. Medarbejderne opleves lydhøre, og står altid klar til at hjælpe.
Medarbejdere og ledelse bekræfter ovenstående.

Kriterium 5
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 5$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel gennem en helhedsorienteret,
tværfaglig indsats med høj grad af inddragelse af borgeren i forhold til dennes situation.

Borgerne giver overfor socialtilsynet udtryk for, at de er glade for at være på Dalhoffsminde, og de trives på tilbuddet. Borgerne vægter særligt, at
der i tilbuddet både er mulighed for, at man kan være sig selv, og at man kan deltage i fællesskabet i det omfang, man synes er passende; nogle
deltager i fælles spisning, andre deltager i flere aktiviteter ud over de beskæftigelsesrettede aktiviteter. Fællesskabet er centralt, fordi her er der
omsorg, og det øger trivslen hos den enkelte. Medarbejdernes udsagn er i overensstemmelse med borgernes udsagn. 

Borgerne fremhæver også måltiderne som noget meget vigtigt, men ikke kun fordi måltidet dækker et basalt behov hos borgerne; Måltidet
fungerer som et samlingspunkt for alle borgere og medarbejdere og ledelse på stedet. Måltidet giver mulighed for at se, om alle er til stede og er et
godt sted at byde hinanden ind i fællesskabet.

Der har tidligere været talt om en udfordring i forhold til madleveringen på Marstrup Kirkevej, hvor der har været eksempler på, at der ikke er
blevet sendt nok mad op fra Slivsø. Det opleves ikke længere at være et problem, og modtagekøkkenet på Marstrup Kirkevej beskrives som
velfungerende. 

Tilbuddet faciliterer tider hos læge og tandlæge, og følger om ved behov borgeren til behandling. Borgernes medicin administreres af tilbuddet for
at forebygge eventuelle konflikter mellem borgerne. Generelt har tilbuddet et klart fokus på at gøre sundheds- og trivselsfremmende ydelser
tilgængelig for borgerne. I lighed med tidligere år oplyses det også ved dette tilsyn, at der samarbejdes med rusmiddelcentre, regional psykiatri,
handlekommune og retsvæsen i det omfang, borgerne ønsker dette. Det er fortsat tilbuddets udgangspunkt, at samarbejdet er nødvendigt for at
sikre borgerne en relevant og helhedsorienteret indsats. Tilbudsleder fortæller, at der er mange interessenter omkring de sårbare og udsatte
mennesker, og  kompleksiteten i den enkelte borgers situation kalder på koordinering, så det ikke er den enkelte borger, der skal navigere mellem
alle aktører. Derfor anser tilbudsleder det for en helt central opgave at støtte borgerne i kontakten til andre instanser og understøtte, at der
iværksættes konkrete tiltag, der kommer borgeren til gavn.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. 
Borgerne fortæller, at der generelt set er god trivsel på tilbuddet. Trivslen udspringer bl.a. af den omsorg for hinanden, der er på tilbuddet, og som
er helt central i tilbuddet værdigrundlag - og noget der værnes om. Forstander har også ved tidligere tilsyn formuleret, hvorfor fællesskabet er så
vigtigt, og når tilbuddet taler med borgere og medarbejdere er det tydeligt, at denne tankegang dybt forankret i såvel personalegruppen som
blandt borgerne.

Medarbejderne redegør overfor socialtilsynet for, hvordan de fagligt afkoder trivsel eller mistrivsel, og hvordan de arbejder på at understøtte
beboernes trivsel.
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Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Det er fortsat socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. 
Borgere, medarbejdere og ledelse fortæller samstemmende, at borgerne har adgang til at benytte lokale læger og tandlæger, og  andre relevante
sundhedsfaglige specialister. Såfremt borgeren ønsker det, er det muligt at blive ledsaget af en medarbejder fra tilbuddet.

Tilbudsleder har relevante overvejelser om, hvordan sundhedsydelser, som f.eks. tandbehandling kan gøres mere tilgængeligt for målgruppen.

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.c
Tilbuddet serverer sund og varieret kost; dette kan socialtilsynet dels konstaterer ved egne observationer under tilsynsbesøget, men det bekræftes
også af de borgere, tilsynet taler med og af medarbejdere og ledelse på stedet. Der er bred enighed blandt tilbuddets ledelse og medarbejdere om,
at måltiderne er vigtige for borgernes grundlæggende behovsopfyldelse, som gør dem i stand til at udvikle sig, og borgerne er enige i dette. 

Ud over den fysiske aktivitet der er forbundet med de praktiske beskæftigelsesrettede opgaver, man som borger opfordres til at deltage i, er der
adgang til et fitnessrum, og derudover faciliterer medarbejdere gerne motionstiltag som f.eks. løbehold. 

Medarbejderne har foruden borgerne fysiske velbefindende også fokus på borgernes mentale helbred, og på morgenmøder drøftes eventuelle i
borgernes adfærd, og om hvorvidt der skal inddrages ekstern specialviden i forhold til den enkelte borger. Borgerne giver udtryk for at de oplever,
at medarbejderne ser dem som hele mennesker og også har fokus på deres psykiske velbefindende.

score ændres fra 5 til 4 da tilbuddet bedømmes i høj grad at have viden indenfor størstedelen af elementerne i indikatoren.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynets vurderer i lighed med tidligere, at tilbuddet forebygger vold og overgreb gennem sin pædagogiske tilgang. Medarbejderne fortæller,
at de kontinuerligt har fokus på borgerens adfærd og spejler borgeren i det, de ser og oplever. Medarbejderne kan komme med konkrete
eksempler på, hvordan de konfliktforebygger og -nedtrapper. Socialtilsynet har ved tidligere tilsyn gennemgået tilbuddets samtykkeerklæringer, og
forstander redegør for, hvordan der indhentes konkrete samtykker. I tilfælde af vold eller mistanke om besiddelse af rusmidler kontaktes Politiet.

Indikator 7.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 7.a
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet fortsat i meget høj grad opfylder indikatoren. 
Borgerne giver udtryk for, at der ikke forekommer vold og overgreb. Medarbejdere og ledelse oplyser samstemmende, at der kan forekomme
voldsomme episoder, men oplever, at det sker sjældent. Medarbejderne formår at afværge potentielle konflikter gennem afledning og dialog.
Medarbejderne føler sig kompetente til at håndtere en konfliktnedtrapning.

Socialtilsynet bemærker, at en beboer i perioder reagerer med verbale vredesudbrud, og at disse udbrud dels rettes indad i tilbuddet mod
medarbejdere og ledelse, dels udad mod forskellige myndigheder. Socialtilsynet bemærker i denne anledning, at medarbejderne forholder sig
nysgerrigt til de bagvedliggende årsager til adfærden, og søger efter mulige pædagogiske perspektiver og tilgange, der gør at den konkrete borger
kan rummes i tilbuddet, uden at det påvirker de øvrige borgeres trivsel negativt.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Organisation og ledelse$eg-print-section-heading-end$

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling
og varetage den daglige drift.

Socialtilsynet vurderer i lighed med tidligere, at ledelsen på Forsorgshjemmet Dalhoffsminde formår at fokusere på en faglig udvikling af tilbuddet,
der gør tilbuddet i stand til også at matche fremtidige behov hos borgerne. Socialtilsynet vurderer videre, at det fokus der kontinuerligt er på at
forbedre de tværfaglige miljøer i tilbuddets afdelinger på både kortere og længere sigt vil kommer beboerne til gavn. Endelig vurderer
socialtilsynet, at tilbuddets bestyrelse, forholder sig aktivt til tilbuddets faglige udvikling, og prioriterer at deltage i såvel beboermøder som
personalemøder.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
I lighed med tidligere år er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, og at denne arbejder strategisk udviklende
med fokus på udviklingen af medarbejdernes faglige kompetencer, og på den generelle udvikling af tilbuddet, og at det gøres i dialog og
samarbejde med eksterne parter.

Der afholdes fortsat personalemøde hver 6. uge, hvor forstander deltager hver gang, og bestyrelsesformanden deltager et par gange om året. Det
oplyses, at der er supervision fire gange årligt, og at tilbuddet benytter en ekstern supervisor. Ifølge forstander deltager alle medarbejdere (inkl.
ledelsen) i supervisionen. Tilbuddets bestyrelse deltager i aktiviteter på tilbuddet. Bestyrelsesmedlemmerne anerkender at viden om, hvad der
rører sig er en forudsætning for at kunne understøtte og udvikle tilbuddet.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse fra tidligere om, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren, og indikatortekst er derfor uforandret:
Tilbuddets forstander er uddannet pædagog og har en diplom i ledelse. Hertil kommer supplerende kurser indenfor såvel det pædagogiske som
det organisatoriske felt. Forstanders CV indgår som baggrundsmateriale i bedømmelsen af indikatoren. 
Forstander beskriver de udviklingstiltag, man har fokus på. Det være sig driftsoverenskomst, arbejdsmiljø og et kontinuerligt fokus på tilbuddets
formål og den tilhørende tilpasning af indsatsen.

Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse fra tidligere om, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatoren, og indikatortekst er derfor
uforandret: Det er oplyst socialtilsynet, at samtlige medarbejdere og ledelsen får supervision med ekstern supervisor. Der foregår desuden intern
faglig sparring i personalegruppen, ligesom forstander står til rådighed for sparring
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Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Det er fortsat socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatoren, og indikatorteksten er derfor ikke ændret
Bestyrelsen er uændret i forhold til seneste tilsyn, og således fortsat sammensat af relevante erfaringer indenfor økonomi, drift og organisation.
Derudover har Socialtilsynet tidligere, på baggrund af mødereferater, kunnet konstatere, at bestyrelsen forholder sig aktivt til tilbuddets udvikling.
Forstander oplever fortsat et positivt samarbejde med bestyrelsen.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynets vurderer i lighed med tidligere, at tilbuddets ledelsesfokus er på at sikre kontinuitet i drift, og dermed sikre borgerne adgang til
kompetente medarbejderne. Tilbuddets beliggenhed på to matrikler har krævet en tilpasning af organiseringen, og man har gennem de seneste år
arbejdet målrettet på at skabe sammenhæng i tilbuddet. De vågne nattevagter på afdelingen på Slivsø kører eksempelvis til Marstrup Kirkevej og
kigger ind i løbet af natten. Socialtilsynet har i forbindelse med tidligere tilsyn gennemgået tilbuddets vagtplaner for afdelingerne, og kunne
konstatere en tilfredsstillende dækning i forhold til de forskellige tider på døgnet.

Borgere, medarbejdere og ledelse fortæller samstemmende, at der er meget roligt i tilbuddet, men er der uro er det typisk den første i måneden,
hvor der kommer penge på kontoen. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat, og består af pædagoger, socialrådgiver og faguddannede, og
tilsammen dækker medarbejderne borgernes forskellige behov for støtte. Borgere som ledelse anlægger samme positive vurdering når det gælder
hvorvidt borgerne får den hjælp, de har behov for.

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Omkring halvdelen af medarbejderne har en uddannelse indenfor det
sociale/pædagogiske eller sundhedsfaglige område. Ca. 30% af af medarbejderne er faglærte indenfor et håndværk, eller har anden uddannelse
der er relevante i forhold til driften af tilbuddet (kostvejledning, undervisning og økonomistyring). Den resterende del af medarbejderne er
ufaglærte, men med kendskab til målgruppen. Medarbejdergruppens tværfaglige sammensætning kombineret med et relevant eksternt
samarbejde sikrer borgerne en helhedsorienteret indsats.

Borgerne bekræfter, at de har den kontakt til medarbejderne, som de ønsker. De får den hjælp, de har brug for, og den gives på en respektfuld og
anerkendende måde i tråd med tilbuddets værdier.

score ændres fra 5 til 4 pga. andelen af ikke social- eller sundhedsfagligt personale i den direkte borgerkontakt (ca. 40%)

 

Under Covid-19 restriktionerne tilpassede tilbuddet sig sundhedsmyndighedernes retningslinjer men formåede samtidig at yde borgerne den
nødvendige støtte. Borgere, medarbejdere og ledelse fortalte enslydende om de forskellige tiltag, man som tilbud iværksatte for at minimere
risikoen for smittespredning. Socialtilsynet er oplyst om, hvordan tilbuddet håndterede retningslinjerne for besøg.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.

Ifølge nøgletallene fra 2020 "Årsrapport" på Tilbudsportalen er personalegennemstrømningen på 3% i 2020, men af den fremsendte
medarbejderoversigt for 2021 til og med oktober 2021 fremgår det, at 5 medarbejdere ophørt i 2021, hvilket tegner et billede svarende til 2019
inden Covid-19 nedlukningen.
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.

Ifølge nøgletal på Tilbudsportalen er sygefraværet på 6,5 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilke er markant under sygefraværet på
sammenlignelige tilbud, og i forhold til 2019, hvor sygefraværet var 11,88 dage i gennemsnit pr. medarbejder.

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

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

Spindelvæv

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

Datakilder
Kilder

Dokumentation

Beskrivelse
dokumentation består dels af tilbuddets opfølgning på udviklingspunkter fra 2020, dels af beskrivelse af tilbuddets grundlag og rammer, og
endelig tilbuddets informationsfolder
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Interviewkilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere
Ledelse
Anbringende Kommune

Beskrivelse
der er talt med kommunal myndighedsperson - tilbuddet er selvvisiterende

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

Observationskilder
Kilder

Andet

Beskrivelse
under tilsynet er der observeret medarbejders interaktion med borgerne i beboelse og på værksteder, ligesom der er observeret samspillet
borgerne imellem under fælles spisning
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