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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 Hedensted Rusmiddelcenter

Hovedadresse Hecovej 6
8722 Hedensted

Kontaktoplysninger Tlf.: 79741319
E-mail: Anne.Marie.Borggaard@Hedensted.dk
Hjemmeside: http://www.hedensted.dk/rusmiddelcenteret

Tilbudsleder Anne Marie Borggaard

CVR-nr. 29189587

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Voksne
Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL §141

Pladser i alt 126

Målgrupper Alkoholmisbrug
Stofmisbrug

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Anne Givskov Kristensen
Saeedeh Bork

Dato for tilsynsbesøg 25-11-2020 08:00

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Hedensted Rusmiddelcenter 48 Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Voksne

78 Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL §141
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Socialtilsyn Midt vurderer, at Hedensted Rusmiddelcenter lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Hedensted  Rusmiddelcenter er godkendt
efter: 

Ambulant stofmisbrugsbehandling,  SEL §§101og 101a – Målgruppen er voksne borgere 18-85 år.

Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 - Målgruppen er voksne borgere 18-85 år. 

Socialtilsynet vurderer, at

Hedensted Rusmiddelscenter arbejder med at understøtte borgeren i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der er
fokus på, at de borgere der er i beskæftigelse bevarer deres job, ligesom der er et samarbejde med jobcentrene om at skabe mulighed for borgerne
om at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Hedensted Rusmiddelscenter styrker borgernes kompetencer til personlig udvikling og selvstændighed og dette udviklingsarbejde ligger implicit i
behandlingsarbejdet. Hedensted Rusmiddelcenter tilbyder borgerne indsatser, der kan bidrage til forståelse og styrkelse af den enkelte borgers
relationer og netværk.

Hedensted Rusmiddelscenter arbejder ud fra en klar målsætning og målgruppebeskrivelse og kan redegøre for valget af faglige tilgange og metoder,
som fører til den ønskede udvikling ved borgerne. Hedensted Rusmiddelcenteret laver ambulant misbrugsbehandling med en anerkendende og
respektfuld tilgang og møder borgerne i deres behov. Der er et bredt metodisk fundament i rusmiddelcenteret med primære metodiske tilgange
inden for det relationelle, motiverende og kognitive afsæt. Hedensted Rusmiddelcenteret har iværksat tiltag i forhold til at udbygge samarbejdet. 

Hedensted Rusmiddelscenter understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel og at tilbuddets viden og indsats modsvarer
målgruppens behov. Der tilbydes en helhedsorienteret indsats, hvor der både er sundheds- og socialfaglige indsatser og -kompetencer i tilbuddet.
Hedensted Rusmiddelcenters indsatser tager afsæt i borgernes egne ønsker om forandring og der er en respektfuld og anerkendende tilgang til
borgerne, som også har fuld medbestemmelse ved tilrettelæggelsen af behandlingen. Borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser både
interne og eksterne - og relevante samarbejdspartnere inddrages i behandlingen. Hedensted Rusmiddelcenter forebygger vold, trusler og overgreb,
dels via deres faglige tilgang til borgerne, dels via politikker om håndtering af konfliktsituationer og vil kunne håndtere en evt. forekommende
konflikt konstruktivt.

Hedensted Rusmiddelscenters har en kompetent og ansvarlig ledelse, som driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt. Hedensted
Rusmiddelcenterets ledelse har haft fokus på at skabt rammerne internt i organisationen og arbejdet internt med drift, strukturer og arbejdsgange.
Hedensted Rusmiddelcenters ledelse har fokus på strategisk udvikling af tilbuddet, og der ligger flere opgaver i pipeline. Ledelsen har sikret
håndtering og beredskab af covid-19 epidemien.

Hedensted Rusmiddelscenters medarbejdergruppe som varetager både behandling for borgere med alkohol- og stofproblemer har relevante
kompetencer i forhold til målgruppens behov og forudsætninger. Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at medarbejderne møder borgerne med
anderkendelse og respekt, samt at der arbejdes målrettet med en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe til at varetage målgruppens særlige
udfordringer og behov optimalt. Det vurderes, at medarbejdergruppen er bevidst om tilbuddets målsætning og værdisæt, således at borgernes
trivsel og udvikling altid er i centrum.

Hedensted Rusmiddelscenters fysiske rammer, herunder omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt
hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig og bæredygtig samt at forholdet mellem prisen og den socialfaglige kvalitet er
rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet samlet set konkluderer, at tilbuddets økonomi understøtter en stabil levering af ydelser til borgerne.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Der har i det driftsorienterede tilsyn været fokus på følgende: Selvstændighed og relationer; tema, kriterium samt indikator 2a. Målgruppe, metode
og resultater; tema, kriterium samt indikator 3b Sundhed og Trivsel; tema, kriterium 4 og 5 samt indikator 4a,4b, 5a, 5b, 5c. Organisation og
Ledelse; tema, kriterium 8 og 9 samt indikator 8a, 8b, 9b, 9c. Fysiske rammer, tema, kriterium samt indikator 14 c. Økonomi.
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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

$eg-print-section-heading-start$Uddannelse og beskæftigelse$eg-print-section-heading-end$

Uddannelse og beskæftigelse

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

Socialtilsynet vurderer, at Hedensted Rusmiddelscenter arbejder med at understøtte borgeren i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse
og beskæftigelse. Der er fokus på, at de borgere der er i beskæftigelse bevarer deres job, ligesom der er et samarbejde med jobcentrene om at
skabe mulighed for borgerne om at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

Kriterium 1
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Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter at borgeren udnytter deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.  I
vurderingen er der lagt vægt på ,at der samarbejdes med jobcenteret om at skabe mulighed for borgenerne for at komme i uddannelse eller
beskæftigelse.

Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller
samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 1.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Der er lagt vægt på, at både medarbejdere og leder fortæller, at for de borgere, der er i beskæftigelse er der fokus på at borgerne bevarer deres
job, ligesom behandlerne er i kontakt med jobcenteret omkring borgerne omkring borgernes uddannelse eller beskæftigelse. Medarbejderne
fortæller, at de så vidt muligt understøtter borgernes mulighed for at komme i uddannelse og der arbejdes med temaer som hvor er borgeren på
vej hen i sit liv, men der er også fokus på, at rusen skal væk, før der arbejdes med andet.

Indikator 1.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 1.b
Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt.

Der er lagt vægt på, at borgeren kommer i ambulant behandling og der er en stor grad af forskellige borgere med blandet form for tilknytning til
arbejdsmarkedet. Qua deres misbrug er nogle borgere pensionister, og ikke nødvendigvis i arbejde.
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Vurdering af tema
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Selvstændighed og relationer

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

Socialtilsynet vurderer, at Hedensted Rusmiddelscenter styrker borgernes kompetencer til personlig udvikling og selvstændighed og dette
udviklingsarbejde ligger implicit i behandlingsarbejdet. Hedensted Rusmiddelcenter tilbyder borgerne indsatser, der kan bidrage til forståelse og
styrkelse af den enkelte borgers relationer og netværk.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en helhedsorienteret indsats, der forsøger at styrke borgernes kompetencer til at indgå i sociale
relationer og opnå selvstændighed. I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet inddrager pårørende og netværk, samt tilbyder familieorienteret
behandling. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet implicit via behandlingsarbejdet styrker borgernes kompetencer og at der arbejdes med fokus på
det, som er vigtigt for borgerne. Socialtilsynet vurderer, at der i højere grad kan arbejdes systematisk med konkrete individuelle mål. I den
vurdering er der lagt vægt på, at det kan være vanskeligt at følge op på mål som ikke er konkrete og specifikke.

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  4

Bedømmelse af Indikator 2.a
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Socialtilsynet har anmodet om behandlingsplaner samt dagbogsnotater og med baggrund i 6 borgersager ses:

At handleplanen udarbejdes i visitationen.
At der ikke i alle borgersager er vedlagt behandlingsplan, hvorfor det i flere sager kan være vanskeligt at bedømme om der følges op på de
opstillede mål for borgerne.
At der ud fra motiverende samtale udarbejdes mål for borgeren.
At der er mål fra visitationen, som ændres løbende i notaterne og den enkelte behandler laver behandlingsmål i notaterne. F.eks. næste gang
skal der være fokus på (...).
At tilbuddet har en helhedsorienteret tilgang, med inddragelse af familie og netværk og medarbejderne fortæller, at der arbejdes med borgernes
mål for deres sociale kompetencer og selvstændighed.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at det i de tilsendte borgersagsakter kan være vanskeligt at se konkrete individuelle mål.

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejdere oplyser, at borgernes aktiviteter i det omgivende samfund er afhængigt af deres
misbrug. Leder fortæller, at for nogle borgere kan det være svært at komme ud af døren også for at deltage i behandlingen. Leder oplyser, at de vil
gerne have, at borgene selv kan komme til rusmiddelcenteret. Dog kan der være nogle borgere, for hvem det er svært at komme afsted. Her
tilbydes borgerne 1-2 besøg i hjemmet, men aldrig et helt behandlingsforløb, da der ikke er set god effekt af denne type behandling.
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Vurdering af tema

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

Målgruppe, metoder og resultater

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

Socialtilsynet vurderer, at Hedensted Rusmiddelscenter arbejder ud fra en klar målsætning og målgruppebeskrivelse, og kan redegøre for valget af
faglige tilgange og metoder, som fører til den ønskede udvikling for borgerne. Hedensted Rusmiddelcenteret laver ambulant misbrugsbehandling
med en anerkendende og respektfuld tilgang og møder borgerne i deres behov. Der er et bredt metodisk fundament i rusmiddelcenteret med
primære metodiske tilgange inden for det relationelle, motiverende og kognitive afsæt. Hedensted Rusmiddelcenteret har iværksat tiltag i forhold
til at udbygge samarbejdet.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målsætning og målgruppebeskrivelse. De arbejder helhedsorienteret og
systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Det dokumenteres fyldestgørende i borgersagerne og
der ses et behandlingsflow og socialtilsynet bemærker i øvrigt, at flere medarbejdere arbejder metodisk i deres journalnotater, hvor de angiver
refleksioner omkring metodevalg i deres dokumentation. Det er socialtilsynets vurdering, at der er en øget opfølgning men, at rusmiddelcenteret i
højere grad kan arbejde med en systematik i at dokumentere resultater med udgangspunkt i konkrete klare mål for borgeren til løbende brug for
egen læring således, at de kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår den forventede og positive effekt for borgerne. 

Indikator 3.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad udfyldt.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at leder og medarbejdere kan redegøre for relevante tilgange og metoder i forhold til tilbuddets målgruppe,
alkohol og stofbehandling for borgere over 18 år. Den faglige koordinator er påbegyndt gennemgang af medarbejdernes kompetencer ift. metoder
og tilgange, og den faglige koordinator oplyser, at de primært anvender kognitiv behandling, MI ( Den motiverende samtale) og de arbejder meget i
det relationelle område, herudover er der flere metoder, som kan komme i spil afhængigt af medarbejderne efteruddannelser og kompetencer.
Der gives eksempler herfor inden for de narrative og systemiske tilgange. Den faglig koordinator oplyser, at de bruger de metoder, som er relevant
for borgeren, men grundlæggende arbejder de med en relations opbyggende tilgang, og ud fra borgerens perspektiv ønsker og behov. Lederen og
den faglige koordinator oplyser, at der i rusmiddelcenteret er en gennemgående tilgang, at borgerne skal inddrages og det er med dette værdisæt,
at borgerne bliver mødt fra de kommer ind ad døren, og videre i deres behandling. Medarbejderne udtaler sammenstemmende, at det er en
gennemgående værdi og kultur, at borgeren føler sig mødt og anerkendt. Der er i bedømmelsen vægtet, at socialtilsynet kan se, at der i de
fremsendte borgerjournaler ses eksempler på, at medarbejderne ved samtalerne forholder sig til, hvilken metode og tilgang, som anvendes over
for borgerne. Dette ses eksempelvis ved, at medarbejdere i borgerjournaler har noteret. Borgeren er ambivalent i forhold til stop, og vi arbejder
med MI. Vi arbejder med håndtering af ængstelse Vi arbejder motiverende omkring alkoholkontrol Vi arbejder med risikosituationer Lederen
oplyser, at det er hendes og den faglige koordinators opgave lige nu, at" stikke fingeren i jorden" og gå i undersøgelse og proces og se, hvad
medarbejderne har brug for af metoder og kompetencer. Den faglige koordinator oplyser, at han er interesseret i neuroaffektive tilgange og
metoder og vil være undersøgende på, hvorledes dette kan implementeres. Aktuelt oplyser de, at Nada akupunktur har været anvendt, og
borgerne havde gode oplevelser med dette, de har drøftet at få dette tilbud op, at kører igen, og aktuelt er en medarbejder uddannet i hypnoterapi.
Lederen oplyser, at de har 4 udviklingsdage om året. De har planlagt en temadag i efteråret omhandlende tro. Hvordan tro kan bruges ind i
behandlingen, defineret som håb ikke religiøst.
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Indikator 3.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Socialtilsynet har anmodet om behandlingsplaner samt dagbogsnotater og med baggrund i 6 borgersager ses:

At der dokumenters på borgerens forløb, og der tages udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.
At særligt for familie-teamet ses, at medarbejderne noterer faglige overvejelser i deres dokumentation.
At der dokumenteres faglige overvejelser efter sagen har været drøftet på supervision.
At der er opfølgning i alle borgersager, der relaterer sig til relationen borger og medarbejder imellem. 
At der er opfølgning i alle borgersager, der relateret sig til borgerens generelle forløb. 

 

I bedømmelsen er det vægtet:

At der ikke i alle borgersager er vedlagt behandlingsplan, hvorfor det i flere sager kan være vanskeligt at bedømme om der dokumenteres
resultater med udgangspunkt i konkrete klare mål.
At der ikke ses konkrete klare dokumenterede mål i de borgersager, hvor der forefindes en behandlingsplan. 
At det bedømmes, at målene ikke er tilstrækkeligt målbare idet målet ikke tager afsæt i en i en udvikling og noget der kan opnås. I de sager hvor
der er vedlagt behandlingsplan ses eksempler på konkret mål angivet som "undgå tilbagefald" samt "booke tid ved lægekonsulent".
At der i de to sager, hvor der er angivet mål, at opfølgning ikke sker med udgangspunkt i de konkrete mål.

Det indgår endvidere i bedømmelsen at ledelsen udtaler, at de i foråret har fået nyt IT-system, som ikke helt er egnet til rusmiddelområdet, hvilket
afspejler sig i det dokumentations materiale som STM har fået tilsendt. Ledelsen udtaler, at der er skabt en fælles tilgang og systematik i
dokumentationssystemet. Dette gælder både i indhold, opstilling af konkrete og specifikke mål, samt løbende evaluering og justering af
behandlingsplaner. Tilbuddet har udviklet en fælles procedure for ensartet indskrivning, ansvars- og opgavefordeling. Der er sket ændringer i
visitationen og opfølgning sker sammen med faglig koordinator som løbende følger alle borgersager. Medarbejderne udtrykker, at de er glade for
opfølgningen - og faglig koordinator udtaler;  "jeg haft fokus på at evaluere på, hvordan vi laver opfølgningen, så det kommer til at handle om
sparring; mangler der notater?, hvordan lykkes behandlingen? osv."  En medarbejderne udtaler, at: "faglig koordinator booker tid til opfølgning og
inden mødet går jeg mine sager igennem og vurderer, hvor jeg har behov for sparring". En anden medarbejder udtaler, at; "det højner
behandlingen, at faglig koordinator kommer med sparring og input udefra", og supplerer; "det giver et bedre overblik og jeg får andre perspektiver
på borgerens behandlingsforløb". Ledelsen udtaler, at de endvidere har de ændret en mødestruktur, fra 1 til 2 gange hver 6. uge. Medarbejderne
understøtter disse udsagn og oplyser, at faglig koordinator også står til rådighed for sparring ad - hoc.

Indikator 3.d

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.d
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Det indgår i bedømmelsen, at lederen oplyser, at en af hendes opgaver ved ansættelsen var, at åbne op for samarbejdsrelationer. Medarbejderne
oplyser, at det har været en fordel, at lederen også er leder af socialpsykiatrien, således kan de se og mærke, at samarbejdsrelationerne er bedre,
og borgerne dermed har lettere adgang til ydelser i det regi. Medarbejderen oplyser, at lederen har arbejdet med, at skabe et bredere samarbejde
på tværs. Lederen inddrages, hvis der er komplekse sager, som kræver yderligere samarbejdsrelationer på tværs af ledelse, men det er primært
medarbejderne, som i dagligdagen har samarbejdet. Det har ligeledes været et fokus i visitationen, hvorledes man kan inddrage andre
samarbejdsrelationer i borgersagerne. En medarbejder fra visitationen sidder yderligere med koordinerede indsatsplaner for borgere med
komplekse problemer. Lederen oplyser, at de har et samarbejdsfora Pioner – og en medarbejder giver eksempel på en borgersag, hvor en borger
har komplekse problemstillinger, og medarbejderne oplyser, at de i rusmiddelcenteret må fastholde indskrivning, idet ikke andre myndigheder ser
borgersagen, som deres opgave, at koordinere indsatsen. Flere medarbejdere supplerer, og oplyser, at det ofte er en udfordring, at få andre
samarbejdspartnere til at tage ansvar. Medarbejderne oplever, at borgeren skal være ude af deres misbrug førend de kan komme i betragtning til
anden ydelser, hvor medarbejderne ser det, som en sammenhængende indsats. Medarbejderne oplyser, at de bruger meget tid på at få
koordineret indsats ift., at får kørt de rigtige tilbud i stilling. Medarbejderne oplyser, at det skulle arbejde mere på tværs i kommunen, de ser at der
er meget kassetænkning og tingene vil se anderledes ud hvis ressourcerne og økonomien fulgte borgerne. Socialtilsynet bedømmer, at disse
problematikker skal tillægges betydning, men det indgår ikke i bedømmelsen af kvaliteten af rusmiddelcenterets indsats i det
rusmiddelbehandlingen foregår i et tæt samarbejde med jobcenter, skoler, opholdssteder, institutioner, boligforeninger, kriminalforsorgen og
behandlingspsykiatrien, hvor rusmiddelcenterets tilgang er, at det skal suppleres. Tillige indgår det i bedømmelsen, at der arbejdes med
koordinerende indsatsplaner omfattende borgere med komplekse problemstillinger, hvor formålet er at lave en samlet plan for koordination af
misbrugsbehandlingen, psykiatrisk behandling og den kommunale sundhedsfaglige behandling og sociale indsats. Det vægtes i bedømmelsen, at
det fremgår af det tilsendte borgersager, at socialtilsynet kan se, at der som beskrevet i arbejdsgange vurderes inddragelse af pårørende, dette ses i
en borgers handleplan samt korrespondance mellem medarbejdere omkring, hvilke samarbejdspartnere, der vil være relevante at inddrage i en
bestemt borgersag.
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Vurdering af tema

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

Sundhed og trivsel

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

 

Socialtilsynet vurderer, at Hedensted Rusmiddelscenter understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at tilbuddets viden og
indsats modsvarer målgruppens behov. Der tilbydes en helhedsorienteret indsats, hvor der både er sundheds- og socialfaglige indsatser og
kompetencer i tilbuddet. Hedensted Rusmiddelcenters indsatser tager afsæt i borgernes egne ønsker om forandring, og der er en respektfuld og
anerkendende tilgang til borgerne, som også har fuld medbestemmelse ved tilrettelæggelsen af behandlingen. Borgerne har adgang til relevante
sundhedsydelser både interne og eksterne - og relevante samarbejdspartnere inddrages i behandlingen. Hedensted Rusmiddelcenter forebygger
vold, trusler og overgreb dels via deres faglige tilgang til borgerne, og dels via politikker om håndtering af konfliktsituationer og vil kunne håndtere
en evt. forekommende konflikt konstruktivt.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse og at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. I
vurderingen er der lagt vægt på, at borgerne er inddraget i og har indflydelse på den måde behandlingen tilrettelægges, herunder at det er den
enkelte borgers eget ønske om forandring, som er omdrejningspunkt for den støtte der tilbydes. Socialtilsynet har i øvrigt i vurderingen lagt vægt
på, at det tydeligt er beskrevet i dokumentationen, at tilbuddet er optaget af den relations dannelse, der er mellem medarbejder og borger, samt
dennes indvirkning på behandlingsforløbet. 

 

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at: 

Ledelse og medarbejder oplyser, at de er optaget af, hvorledes de bedst muligt kan tage imod borgerne når de henvender sig. Dette ses også ved,
at de har haft en arbejdsgruppe der arbejder med dette.

Medarbejder og ledelse udtrykker, at de har en vigtig værdi om, at borgerne skal behandles respektfuldt.
Såvel ledelse som medarbejdere udtrykker flere gange vigtigheden i at møde borgerne på en anerkendende og respektfuld måde. 
Borgerne udtrykker, at de føler sig imødekommet ved henvendelse til tilbuddet. 
Borgerdokumentationen og journal notater er skrevet i et anerkendende sprog. 
Borgerne bliver mødt af en bemandet reception ved henvendelse. 
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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
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at: 

At borgeren opsøger tilbuddet frivilligt.
At der tages udgangspunkt i borgerens eget ønske om forandring.
Behandlingsplanen laves ud fra dialogen og i samarbejde med borgeren.
Der er i dokumentationen beskrevet et fokus på relation mellem medarbejder og borger.

i bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på udsagn jf. indikator 5a. 

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 socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. I vurderingen er der lagt vægt på, at
borgerne udtrykker tilfredsheds med tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser. I denne vurderinger
er der lagt vægt på, at rusmiddelcenteret tilbyder - og har indsatser såsom substitutionsmedicin, ambulant afrusning og sundhedssamtaler.
Herudover er der lagt vægt på, at tilbuddets ledelse har prioriteret sundhedsteamet med øget lægedækning og yderligere øget med en
sundhedsfaglig medarbejder, hvilket har skabt bedre drift, samt skabt rammerne for tværfaglig sparring mellem sundheds - og socialfaglige
medarbejdere til gavn for borgernes samlede situation.  Socialtilsynet vurderer at rusmiddelcenteret har relevant fokus på borgernes mentale
sundhed og trivsel, som retter sig mod borgernes eventuelle udfordringer og barrierer, såsom dobbeltbelastning og psykiske sårbarheder. I
vurderingen er der yderligere lagt vægt på, at disse inddrages i behandlingen i form af samtaler, screening og yderligere afdækning samt evt.
henvisning til andre aktører.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Bedømmelsen er foretaget på baggrund af interview med leder, medarbejdere og  2 borgere.

Det indgår i bedømmelsen, at leder og medarbejdere har fokus på, at understøtte borgernes trivsel ved at være anerkendende og
imødekommende i mødet med borgerne.

Det er vægtet i bedømmelsen at 2 borgere ved interview udtaler:

Jeg er meget tilfreds med tilbuddet 
De er søde og venlige 
De er meget professionelle 
De er gode til at lave øvelser med en

Fra sidste års interview er følgende borgerinterview overført: 

"Jeg blev mødt meget imødekommende, de er mega søde, og jeg var så nervøs da jeg kom første gang". " De taler ikke ned til en, de taler på
samme niveau, det er som at snakke med et ”normalt” menneske". "De sagde vi tog det stille og roligt og jeg kunne selv bestemme om jeg vil have
en eller 2 samtaler i ugen". "behandleren var godt til at læse mellem linjerne og fandt ved hendes hjælp ud af, hvor slemt det stod til." "Jeg er
ovenud tilfreds med den behandling jeg har fået"

Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at der i dokumentation af behandlingsnotater er beskrevet et anerkendende sprog og et sprog med
en respektfuld tilgang til borgerne. 
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Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

I bedømmelsen er det vægtet, at borgerne i rusmiddelcenterets sundhedsindsats kan få substitutionsmedicin, samt ambulante afrusninger
sideløbende med den socialfaglige behandling.

Ledelsen oplyser, at der er ansat en ny lægekonsulent og lægedækningen er øget fra 4 timer om ugen til en hel arbejdsdag ugentligt. Ydermere er
der omkonverteret en stilling fra visitationen til en sygeplejerskestilling i sundhedsteamet. Samlet oplyser ledelsen, at dette har betydet bedre drift i
sundhedsteamet og en højere grad af samarbejde og sparring mellem sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere. Lægekonsulenten er
psykiater og bistår med sparring i borgersagerne. Ydermere oplyser ledelsen, at sundhedsteamet har været et prioriteret område, hvor de har
udarbejdet ny medicininstruks, og de har fået sikret bedre arbejdsgange i, hvordan der etableres akutte afrusninger på sygehuet. 

I bedømmelsen er det yderligere vægtet, at ledelsen oplyser, at de har lavet et tilbud til borgerne om en sundhedssamtale. Der er ved tilsynet
udleveret materiale, som angiver at sundhedssamtaler afholdes ved behov hver 2-3 måned og for borgere i længerevarende
substitutionsbehandling tilbydes samtalen sammen med lægefaglig opfølgning. Sundhedssamtalen indeholder en lang række spørgsmål
vedrørende borgernes samlede sundhed, herunder om det på baggrund af samtalen vurderes, at borgeren skal henvises til praktiserende læge,
borgerens egen evaluering af sundhedssamtalen hvor der spørges ind til om borgeren får den hjælp der er brug for af sundhedsteamet, samt om
medicinen har den ønskede effekt etc.

Det fremgår af de tilsendte borgersagsakter, at der i forbindelse med indskrivningen optages anamnese på borgerne. Der bliver spurgt ind til
borgernes sociale, psykiske og fysiske tilstand og det fremgår af materialet, at dette indgår i vurderingen af den samlede behandlingsplan.

Rusmiddelcenterets medicinudlevering har åbent to gange ugentligt og er bemandet af sundhedsfagligt personale. En medarbejder fra
sundhedsteamet har ved tidligere tilsyn oplyst, at hun spørger borgerne om, hvordan de har det og hvis hun ser, at der kan være behov for en
samtale kan borgerne trækkes til side og tilbydes ad hoc samtaler.

Ledelsen oplyser, at de har borgere i substitutionsbehandling, som er stabile og velmedicinerede og til denne borgergruppe vil lægen vurdere, om
der kan tilbydes apotekerordning og nogle borgere får udleveret medicin af hjemmeplejen. En medarbejder oplyser, at disse borgere indkaldes til
samtale hver 6. måned i forhold til opfølgning af medicin og at de spørger ind til om borgeren har et ønske om forandring. De laver opfølgning
sammen med lægekonsulenten, således at den socialfaglige del inddrages i opfølgningen. En medarbejder oplyser, at de ved disse samtaler
spørges til borgerens motivation; ”hvad har du af ønsker?”. En medarbejder oplyser, at de ser denne tilgang, som et tegn på at vise borgerne
respekt for de ønsker og valg, som den enkelte har i forhold til behandling.
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Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

Tilbuddets indsatser består af sundhedsteam, behandlerteam samt familieteam. 

Socialtilsynet har tidligere anbefalet, på baggrund af interview med medarbejdere, at der blev skabt et forum for sparring mellem sundhedsfaglige -
og socialfaglige medarbejdere i forhold til de borgersager, hvor der er høj kompleksitet og hvor indsatsen beror på en både sundheds- og
socialfaglig indsats, -sparring og -viden. Ledelsen oplyser hertil, at de siden sidst har omorganiseret og sikret viden på tværs af teams jf. indikator
5b. Ledelsen oplyser, at de vurderer, at dette har givet en bedre indsats og udtaler:

Vi snakker mere sammen på tværs af teams.
Det har givet en bedre relation til borgerne og det har givet mere ro for borgerne, at der er stabilitet.
Der sker en hurtigere opfølgning på eksempelvis medicinudfordringer eller drøftelse af en borgers problemkompleksitet.
Der er kommet en bedre balance i forholdet mellem retningslinjer og sanktioner.

Faglig koordinator oplyser, at de i ledelsen har besluttet, at; "Det er en ledelsesmæssig opgave at følge med i hvilke borgere der er indskrevet,
hvilke belastningsgrader borgerne har og hvor mange sager en behandler har, herunder opfølgning af om medarbejderne har det nødvendige
metodiske repertoire". Den faglige koordinator oplyser, at dette overblik skabes bl.a. ved pågældendes deltagelse i opfølgning, sagsgennemgang og
sparring jf. indikator 3b. 

I forhold til borgere med dobbeltproblematikker udtaler medarbejderne at:

Vi er optaget af, hvordan vi får sikret dobbeltfokuseret behandling, bl.a. i samarbejde med praktiserende læger og med psykiatrien.
Vi er flere behandlere, som har dobbeltfokuseret uddannelse og kan arbejde med disse problemstillinger sammen med borgeren.
Vi søger viden ved hinanden, hvis vi er i tvivl - der er en åben kultur og åbne døre.
Vi drøfter sagerne med vores lægekonsulent som kan give sparring.
Vores psykolog har forskellige screeningsredskaber. 

I bedømmelsen er det deslige vægtet, at socialtilsynet i datamaterialet fra borgersagerne bemærker, at medarbejderne inddrager deres viden eller
søger sparring, når borgere har dobbeltproblematikker. I denne bedømmelse er der bl.a. lagt vægt på, at der ses notat hvor det vurderes, at det vil
være relevant med MCMI screening, at der i en borgersag er en stillingtagen til hvordan en borgers ADHD medicin kan påvirke
substitutionsbehandling. At der tales med borgeren om at , der kan være barrierer, der kan spille ind i rusmiddelbehandlingen, såsom en borgers
PTSD, Angst etc. 

Socialtilsynet har modtaget håndteringsplan for nedlukning og beredskabsplan vedrørende Covid-19. Ledelsen oplyser at de ikke længere er
hjemsendt og at de drifter på normal vis, med de forholdsregler som er nødvendige. Ledelsen oplyser, at de ikke haft borgere eller medarbejdere
som har været testet positiv. Ledelsen oplyser, at deres kritiske funktion er medicinen og oplyser; "vi har et beredskab klart sammen med
Velfærdsafdelingen og vores læge kan udskrive til apoteket i løbet af få dage".

 

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt på at forebygge vold og overgreb. Der er i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddets
pædagogiske tilgang som udgangspunkt har en konfliktnedtrappende tilgang, hvor der er fokus på, at lytte og anerkende borgerne, herudover er
der ligeledes lagt vægt på, at der i tilbuddet er et beredskab og en bevidsthed om, at forebygge og indberette overgreb i tilbuddet. Det indgår i
vurderingen at der er udarbejdet en voldsforebyggelsespolitik.
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Indikator 7.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddets pædagogiske tilgang, som udgangspunkt har en konfliktnedtrappende tilgang, hvor der er fokus
på, at lytte og anerkende borgerne. I bedømmelsen er det ligeledes medtaget, at medarbejderne udtaler, at det er sjældent, ,at der forekommer
episoder med vold og trusler, men at det da sker ind imellem. Medarbejder fortæller, at der er udarbejdet procedurer, for hvad der skal ske, hvis
en medarbejder udsætte for trusler eller vold. Leder fortæller, at der er blevet arbejdet med en voldsforebyggelsespolitik.

Ved tilsynet fremgår, at der er en hændelse som leder ikke har hørt om. Ved sidste tilsyn var der opmærksomhed omkring underapportering i
forhold til kritiske hændelse vedr. vold og trusler. Leder udtaler, at det er stadig ikke godt nok og det er både medarbejdernes, leders og
arbejdsmiljøgruppens ansvar, at der bliver lavet indberetninger. Lederen henviser til, at der er udfordringer med flugtveje, hvilket tilsynet
observerer. Det oplyses, at flugtvejen for medarbejdere og borgere er de små vinduer i behandlingsrummet. Det indgår i bedømmelsen, at der
foregår familiebehandling i tilbuddet, hvor der er mindreåreige børn som pårørende og behandlingsrummet for familier, er placeret afsides i
bygningen. Det indgår i bedømmelsen, at der de sidste par år er holdt temadag om forebyggelse af vold og trusler. Det fremgår af interview med
leder og medarbejdere, at der er fokus på grænser, adfærd, definition på krænkelser,chikane,trusler og vold. Tillige risikovurdering og beredskab
ift. kritiske hændelser og belastninger. Tillige er der særlig opmærksomhed i forhold til kørsel med borgere.
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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, at Hedensted Rusmiddelscenters har en kompetent og ansvarlig ledelse, som driver tilbuddet fagligt og økonomisk
forsvarligt. Hedensted Rusmiddelcenterets ledelse har haft fokus på at skabt rammerne internt i organisationen og har arbejdet internt med drift,
strukturer og arbejdsgange. Hedensted Rusmiddelcenters ledelse har fokus på strategisk udvikling af tilbuddet og der ligger flere opgaver i pipeline.
Ledelsen har sikret håndtering og beredskab af covid-19 epidemien. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Hedensted Rusmiddelcenter har en kompetent ledelse. I vurderingen er der lagt vægt på, at ledelsen har
ledelsesmæssige og driftsmæssige kompetencer og at ledelsen samlet set har viden og erfaring om tilbuddets målgruppe og tilbuddets faglige
tilgange og metoder. I vurderingen er der deslige lagt vægt på, at ledelsen har haft fokus på at skabe rammerne om en stabil drift i
sundhedsteamet, med henblik på at sikre den sparring, der har været efterlyst mellem sundheds- og socialfaglige medarbejdere til gavn for
borgerne. Socialtilsynet bemærker i øvrigt, at ledelsen har haft fokus på at få skabt systematik ved opfølgning og faglig sparring og på at få kigget
ind i borgersagernes kompleksitet og medarbejdernes metodiske redskaber, med henblik på at vurdere behovet for ledelsesmæssige tiltag i
forhold til tilbuddets retning og vision fremadrettet.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad af være opfyldt.

Leder af rusmiddelcenteret har været ansat siden oktober 2018, er uddannet cand. Oecon. Lederen har ledelsesmæssige kompetencer og
ledelsesmæssig erfaring og oplyser, at hun ikke har et forudgående fagligt kendskab til rusmiddelområdet, men har kendskab til målgruppen fra
tidligere arbejdsområder. Hedensted Rusmiddelcenter har delt ledelse med socialpsykiatrien og lederen har således en delt stilling mellem to
tilbud.

Lederen oplyser, at hun er opstartet i en periode, hvor der har været mange opgaver, herunder at få sat retning i tilbuddet, at åbne mere op for
samarbejdspartnere og herudover har kommunen haft et merforbrug således, at der også har været brug for at undersøge, hvorledes driften
kunne trimmes. Lederen oplyser, at det har været afgørende for hende, at få en faglig koordinator ansat i forhold til at kunne løse opgaverne.
Faglig koordinator har været ansat siden marts 2019, er uddannet psykolog og har kendskab til tilbuddets målgruppe, samt fagligt kendskab til
tilbuddets faglige og metodiske redskaber.

Lederen oplyser, at hun læner sig op af den faglige koordinator i forhold til den faglige del. Ved sidste tilsyn var fokus at lære stedet at kende og få
skabt en rolle og funktionsdeling mellem dem, men opgaven har været stor og de har set et behov og en nødvendighed i, at den faglige
koordinator også har fået et ledelsesmæssigt ansvar. 

De ledelsesmæssige opgaver, der har været prioriteret, har været at kigge på forhold der vedrører tilbuddets historik og kultur og der har været
arbejdet med at få skabt en ramme og sat retning for tilbuddet. Lederen oplyser, at de har arbejdet med at få skabet en systematik i at lave
opfølgning på alle borgersager. Ledelsen oplyser, at yderligere har der været ledelsesmæssigt fokus på at få sundhedsteamet i god drift og de har
udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser og funktionsbeskrivelser for de forskellige medarbejderfunktioner. Ledelsen oplyser, at de aktuelt er i gang
med at lave kvalitetsstandarder, få deres IT system op at køre, samt at sikre håndtering og beredskab omkring coronapandemien. Ledelsen
oplyser, at der har været mange opgaver og fokus har været at se på, hvad der har været vigtigst i forhold til at skabe en stabilitet og ro omkring
driften.

Der ligger flere opgaver i pipeline og venter og ledelsen oplyser, at; "vi har dygtige medarbejdere og med det afsæt skal vi finde ud af i hvilken
retning vi skal gå og hvilke visioner vi har for stedet". 

I bedømmelsen indgår deslige, at medarbejderne oplyser, at opgave- og rollefordelingen i ledelsen er blevet mere tydelig.
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Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt særligt vægt på , at ledelsen oplyser, at faglig koordinator giver systematisk faglig sparring i alle borgersagerne og
medarbejderne oplyser, at de herudover har ekstern fagsupervision, samt at der i tilbuddet er en åben kultur og åbne døre, så der altid er
mulighed for kollegial sparring.

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

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Hedensted Rusmiddelscenters daglige drift varetages kompetent. I vurderingen er der lagt vægt på, at ledelsen har haft
fokus på at kigge indad i tilbuddet på strukturer og arbejdsgange for at sikre rammerne i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er i en
positiv proces omkring at skabe yderligere visioner for tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at rusmiddelcenteret fortsat kan gøre sig nogle
overvejelser i forhold til, hvordan rusmiddelcenteret på baggrund af afstande til yderområder kan imødekomme, at alle borgere og særligt svage
borgere kan tilgå behandling i rusmiddelcenteret henset til de begrænsninger der kan være i offentlige transportmuligheder. Socialtilsynet
bemærker, at sygefraværet har været faldende de seneste år og ligger nu på et gennemsnitligt niveau med sammenlignelige tilbud. Der er ikke
angivet personalegennemstrømning i procent, men ledelsen oplyser, at de indeværende år har fået en ny administrativ medarbejder, samt at der
har været en driftsmæssig tilpasning, som har betydet, at man har flyttet et stilling fra visitation til sundhedsteamet. 
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad af være opfyldt.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med henblik på at imødekomme borgernes behov
helhedsorienteret og optimalt. Der er i alt ansat i 17 medarbejdere. Medarbejdergruppen består hovedsageligt af medarbejdere med social- eller
sundhedsfaglig uddannelse, eksempelsvis pædagog, social-sundhedsassistent, sygeplejeske, psykolog eller socialrådgiver. Tillige er der tilknyttet en
lægefaglig konsulent. I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at medarbejdere og lederen uafhængig af hinanden tilkendegiver, at relationen
og kontakten til borgeren vægtes højt og der er et værdisæt omkring betydningen af mødet med borgerne. Der er ligeledes lagt vægt på samtale
med medarbejderen, der efterlader tilsynet det indtryk, at medarbejderne er fagligt kvalificerede, har relevant erfaring, uddannelse, kompetencer
og føler sig kompetente til opgaven. 

 

I bedømmelsen indgår følgende fra tilsyn i 2019:

Adspurgt ved aktuelle interview om ledelsen har haft overvejelser omkring tilgængelighed eller lavet undersøgelse herpå oplyser ledelsen, at det
ligger i noget af det nye de skal have kigget på, men de har haft behov for at skabe rammen om tilbuddet inden dette kunne overvejes. 

Ved borgerinterview udtaler en borger, at; "jeg henter antabus to gange om ugen". "Jeg låner en bil". "Det er svært de gange jeg har mistet
kørekortet og det er synd for de mennesker, der bor i Tørring eller Juelsminde". "Det er svært eller umuligt at komme hertil fra Juelsminde".
borgeren fortsætter og siger; "gad vide hvorfor de ikke bare kommer ud i en kassevogn og deler medicin ud de steder?". 

 

I forhold til tilbuddets tilgængelighed og ringe busforbindelser oplyser ledelsen, at de i få tilfælde har anvendt skype. De har talt om mere
fremskudt behandling og de havde tidligere kontor i Juelsminde, men de oplevede det for personaletungt, da der altid skulle være to
medarbejdere. Lederen udtaler, at de svageste borgere kan de være bekymret for, at de ikke får fat i. De har talt om, at nu hvor der er delt
ledelse med socialpsykiatrien, så kan der muligvis laves nogle aftaler, da der helst skal være mere personale tilstede udover behandler.
Medarbejderne udtaler, at det kun er den opsøgende medarbejder § 99 og en ung- voksen behandler, som kører meget ud. Ung-voksen
behandler kører ud til fx gymnasier og campus og i starten af behandlingsforløb henter hun ofte borgerne, for at skabe relation og vej ind
i tilbuddet, men dette gælder kun i aldersgruppen 18-25 år.

Medarbejderne oplyser, at tanken er, at de ikke udover ovennævnte indsatser kører ud til borgerne, "hvis vi ændrede på dette vil vi
måske få fat i en anden borgergruppe" Medarbejderne udtaler, vi har snakket om det, og vil gerne gøre det nemt og tilgængeligt at
komme her. Medarbejder oplyser at der er en dårlig infrastruktur, Vi har borger der ikke kommer, og borgere der melder afbud – da de
ikke råd at komme. En medarbejder udtaler at for borgere der bor i Juelsminde, de skal tage bussen til Vejle og derefter Hedensted, da
busforbindelserne er dårlige. En medarbejder oplyser, at en borger har kørt klagesag da der er stor udgift, at beliggenheden er, hvor det
er. En medarbejder supplerer, at også deres åbningstid er udfordrende, da de sene tider er hurtigt booket, og efterspørgslen er høj, da de
har mange borgere, som er i arbejde, og som alternativt skal tage fri for at komme. Medarbejderne oplyser, at de har talt om andre
muligheder, gruppe tilbud, skype behandling. aktuelt har de haft en brainstorming omkring aften åbent to gange om ugen for, at drøfte
om det kunne imødekomme de borgeres som eksempelvis er i arbejde.





Indikator 9.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.b
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Tilbuddet har ikke angivet personalegennemstrømning men ledelsen oplyser, at to medarbejdere er ophørt. 
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.c
indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

Af fremsendte sygefraværsstatistik 2020 fremgår det, at sygefraværet i indeværende år er på 7,08 %, svarende til 17,3 fraværsdage pr.
fuldtidsmedarbejder, hvilket er et lille fald i forhold til året forinden. I sygefraværet har ledelsen oplyst, at der indgår 2 langtidssygemeldinger, hvor
fravær ikke er arbejdsrelateret.

Sygefraværet er øget væsentligt, fra 8,4 dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2018 til 30,2 i gennemsnit pr medarbejder i 2019. 
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Vurdering af tema

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

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.

Socialtilsynet vurderer, at Hedensted Rusmiddelscenters medarbejdergruppen som varetager både behandling for borgere med alkohol og
stofproblemer har relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og forudsætninger. Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at
medarbejderne møder borgerne med anderkendelse og respekt, samt at der arbejdes målrettet med en tværfagligt sammensat
medarbejdergruppe til at varetage målgruppens særlige udfordringer og behov optimalt. Det vurderes, at medarbejdergruppen er bevidst om
tilbuddets målsætning og værdisæt, således at borgernes trivsel og udvikling altid er i centrum.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Kriterium 10
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 10$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne er tværfagligt sammensat og bliver nøje udvalgt således at de har erfaring, relevante
uddannelse/kompetencer og, robusthed til at løse opgaverne. Det indgår i vurderingen, at faglig udvikling prioriteres. Der er tale om en
medarbejdergruppe med flere faglige baggrunde og forskellige relevante uddannelse/efteruddannelser og erfaring. Der er fx ansat socialrådgivere,
social og sundhedsassistent, pædagoger, sygeplejersker, psykolog og lægekonsulent. Medarbejderne inddrages i at rammesætte deres arbejde.
Samtalen med medarbejdergruppen og lederen efterlader tilsynet det indtryk, at der er stor variation i medarbejdergruppen som i et stort omfang
kan afdække borgernes behov. Der opleves, at der i stor grad er kommet fokus på kerneopgaver og ensartethed i opgaveløsningen.

Indikator 10.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.a
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at lederen fortæller, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og bliver nøje udvalgt med erfaring og
kompetencer, således at de kan efterleve tilbuddets målsætning og målgruppens behov. Der er tale om en medarbejdergruppe med flere faglige
baggrunde og forskellige relevante uddannelse/efteruddannelser og erfaring. Der er fx ansat socialrådgivere, social og sundhedsassistent,
pædagoger, sygeplejersker og psykologer. Herudover er der tilknyttet en lægefaglig konsulent 4 timer om ugen. Der er fra medarbejders side
blevet en større ro og medarbejder udtaler, at de selv har været med til at sætte rammerne og der nu er lavet 4 teams, i stedet for en stor
medarbejder gruppe. Der er nu lavet en overskueligt rammesætning for hvad der er deres opgave. Medarbejderne arbejder på tværs af borgernes
misbrug. Samtalen med medarbejdergruppen og lederen efterlader Socialtilsynet det indtryk, at der er variation i medarbejdergruppen som i et
stort omfang kan afdække borgernes behov, både hvis der er tale om stof eller alkoholmisbrug.. Det indgår i bedømmelsen, at medarbejdere
oplyser, at deres faglighed kommer mere i spil idet der er stor opmærksomhed på at bruge hinandens kompetencer i teamet. En medarbejder
udtaler, at nu arbejdes der med opgaver, som vedkommende er god til og ikke som før, skulle tage sig af socialrådgiver opgaver, som
vedkommende ikke følte sig kompetent til. Endelig indgår det i bedømmelsen, at leder oplyser og det fremgår af fremsendt dokument, at der
løbende foregår kompetenceudvikling bla. skal alle ansatte i Hedensted kommune uddannes og trænes i relationel Koordinering. Endvidere
anvender tilbuddet projektmidler til en fælles lærings- og udviklingsdag med ekstern underviser i FIT modellen. Uddannelsen af medarbejdere til
brug af "Min vej" som app og hjælp i behandlingen er iværksat. Tillige er 5 medarbejdere tilmeldt alkoholuddannelsen.

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.b
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at lederen udtrykker at det er godt at borgeren mødes i informationen, borgeren mødes med respekt og bydes
indenfor til en kop kaffe før de skal have samtale med behandler. Det har ikke været muligt at lave observation på samspilet ved de sidste 2 tilsyn,
hvilket afspejler den middel score
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

Fysiske rammer

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

Socialtilsynet vurderer, at Hedensted Rusmiddelscenters fysiske rammer, herunder omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er
velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer beliggende i udkanten af Hedensted by giver borgeren en god oplevelse af at blive mødt ved
indgangsreceptionen og budt velkommen af en fast medarbejder. Der er lagt vægt på, at rammerne både giver borgeren mulighed for at opholde
sig i velindrettede samtalerum med deres behandler, eller benytte ventetiden i velindrettede fællesrum eller venterum. Stedet er ombygget til
formålet med en god indretning og et sundt indeklima og de fysiske rammer fremstår lyse og indbydende. Socialtilsynet vurderer, at
Rusmiddelcenteret kan gøre sig nogle overvejelser i forhold til, hvordan rusmiddelcenteret på baggrund af geografisk placering og afstande kan
imødekomme, at alle borgere og særligt svage borgere kan tilgå behandling.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne oplyser:

At borgerne oplever, at det er rart at komme i huset
At borgerne føler sig afslappede
At de føler sig godt taget imod og budt velkommen i receptionen. 

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.

I de indrettede lokaler på Hecovej i udkanten af Hedensted by bliver borgeren mødt af en reception. Ledelse og medarbejder er optaget af,
hvorledes de bedst muligt kan tage imod borgerne når de henvender sig. Dette ses ved at de aktuelt har en arbejdsgruppe der arbejder med dette.
Rusmiddelcenteret har gennemgået en ombygning og har 3 forskellige ventearealer med stole, borde og adgang til kaffe, vand etc. Ydermere er der
kommet en ekstra indgang som kan benyttes af børn og pårørende som frekventerer stedet grundet indsats omkring familieorienteret behandling
og BRUS. Lokalerne er lyse og velindrettede og der er kontorfaciliteter, samtalerum og der forefindes særskilt rum til medicinudlevering.
Personalet har eget toilet, køkken, depot og kantine. Der er tre møderum og heraf anvendes et af rummene til familie rum. I familierummet er der i
et hjørne lidt legesager og der er flere mindre runde borde og stole. I fællesrummet er der borde, stole og en computer. Leder og medarbejder
fortæller, at her et godt indeklima. Stedet har genvex og er godt isolereret, hvilket bevirker, at der hverken er for koldt eller varmt uanset årstiden. I
starten var der problemer i et mindre rum på solsiden. Der er lavet en løsning med liftgardiner som modvirker solgener for medarbejdere og
borgere.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig og bæredygtig samt at forholdet mellem prisen og den socialfaglige kvalitet er
rimeligt. Dette medfører, at socialtilsynet samlet set konkluderer, at tilbuddets økonomi understøtter en stabil levering af ydelser til borgerne.

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2020 og tilbuddets årsrapport 2019 på Tilbudsportalen.

 

Begrundelser

Økonomisk bæredygtighed

Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:

Alle væsentlige budgetafvigelser i regnskabet er afklarede.
Budgettet for 2020 viser et overskud på ca. 0 % af omsætningen.
Tilbuddets økonomiske bæredygtighed og likviditet understøttes af den kommunale økonomi.

 

Sammenhæng mellem pris og kvalitet

Vi vurderer, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet af 4 grunde:

Tilbuddet er fritaget for at offentliggøre takster efter Sundhedslovens § 141.
Den økonomiske ramme i budgettet giver grundlag for den fornødne kvalitet i tilbuddet.
Der er et rimeligt forhold mellem forventet omsætning og forventede omkostninger.
Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

 

Økonomisk gennemsigtighed

Den økonomiske gennemsigtighed understøttes af 3 væsentlige forhold:

Regnskabsnøgletallene på Tilbudsportalen vurderes at være korrekt indberettede.
Budgettet hænger sammen med tilbuddets øvrige indberetninger på Tilbudsportalen.
Økonomien afspejler de faktiske forhold ved socialtilsynets tilsynsbesøg.

 

Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddets budget for 2020 viser:

Et omsætningsfald på 1%. Dette modsvares af et omkostningsfald på 1%
En omsætning på 6,9 mio. kr.
Et forventet overskud på 0 kr.
Et fremført over-/underskud på 0 kr. fra 2018.
At ca. 59,4% af omkostningerne forventes anvendt på borgerrettet personale og borgerrelaterede aktiviteter.

Tilbuddets regnskabsnøgletal for 2019 viser:

En omsætning som budgetteret.
At personaleomkostningerne blev 10 % lavere end budgetteret.
Sygefraværet er øget væsentligt, fra 8,4 dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2018 til 30,2 i gennemsnit pr medarbejder i 2019, efter at være
reduceret væsentlig i 2018.
Et faktisk underskud på ca. 0,8% af omsætningen mod et budgetteret resultat på 0 kr.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem omsætning og omkostninger i budgettet samt at det budgetterede overskud understøtter
den fremtidige økonomiske bæredygtighed i tilbuddet.

Tilbuddets nøgletal for 2019 på Tilbudsportalen har ikke givet grundlag til bemærkninger omkring den fremtidige drift.
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Økonomi 2
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Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at det godkendte budget for tilbuddet har en økonomisk ramme, der kan understøtte et tilstrækkeligt niveau i forhold til
tilbuddets målgruppe for så vidt angår personalenormering, borgerrettede aktiviteter og kompetenceudvikling af personalet.

I budget 2020 anvendes 59,4% af tilbuddets samlede omkostninger til borgerrelateret personale og – aktiviteter. I 2019 var tallet 60,4%.

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig for tilsynet i det omfang Lov om socialtilsyn lægger op til.

Ved vurderingen har tilsynet lagt vægt på 3 forhold:

Tilbuddets budget er indberettet i overensstemmelse med lov om socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser.
Tilbuddets indberetning af regnskabsnøgletal er komplet og der er sammenhæng i tallene.

Tilbuddets økonomiindberetninger har ikke givet anledning til bemærkninger udover de i konklusionen anførte.

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

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

Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Opgørelse af sygefravær
Kompetence og anciennitetsoversigt
Tidligere tilsynsrapport

Beskrivelse
3 borgersager visiteret efter § 101. Behandlingsplan og journalnotater 
3 borgersager visiteret efter § 141, Behandlingsplan og journalnotater 
Beredskabsplan vedrørende Corona Epidemi
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Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Ledelse
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Observationskilder
Kilder
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