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karakteriseret ved, at have multiple diagnoser, komplicerede

problemstillinger/eller reaktioner i form af selvskadende eller

udadreagerende adfærd. Alle borgere har et markant støttebehov.

Socialtilsynet vurderer, at de fleste boenheder har implementeret og

fastholdt viden og indsatser omkring reglerne om magtanvendelse.

Denne proces pågår fortsat ved BE Bavnebjerg. Det konstateres, at

borgernes adgang til private ejendele i egen bolig samt på

fællesarealer har været begrænset, men socialtilsynet er orienteret

af landsbyledelsen om, at der er iværksat en proces hvor der er

fokus på minimering af aflåsning.  Socialtilsynet vurderer, at

kvaliteten er svingende på BE 20 på magtanvendelsesområdet. BE

20 er i proces med kvalificering af forebyggelse af magt og

indberetning heraf. Socialtilsynet vurderer, at der i størstedelen af

BE 20's indsendte magtanvendelsesindberetninger beskrives

utilstrækkeligt i henhold til de grundlæggende principper, herunder

mindsteindgrebsprincippet, personskade og personalets mulighed

for at trække sig. Socialtilsynet konstaterer, at der i BE 20 i efteråret

i indeværende år, er sat kompetenceudvikling og pædagogiske tiltag

i gang for at kvalificere forebyggelse af magtanvendelser og

indberetninger, og at disse har en begyndende effekt.  Socialtilsynet

har i den samlede vurdering lagt vægt på, at Landsbyen Sølund

understøtter borgenes deltagelse i aktivitets-, og samværstilbud,

hvor der tages hensyn til den enkeltes forudsætninger og behov.

Socialtilsynet vurderer, at Landsbyen Sølunds størrelse gør, at

borgerne kan tilbydes særlige muligheder for aktivitets-, og

samværstilbud både ude og inde, med udfoldelsesmuligheder og

samvær med ligestillede. Socialtilsynet vurderer, at Landsbyen

Sølund inddrager borgernes netværk og pårørende i samarbejdet,

samt at dette kan ses i tilbuddets pædagogik og metodiske tilgange.

Socialtilsynet vurderer, at Landsbyen Sølund i forhold til, tilbuddets

målgruppe anvender faglige relevante metoder og tilgange.

Endvidere vurderer Socialtilsynet, at Landsbyen Sølunds boenheder

arbejder ud fra en tydelig systematik i forhold til, at beskrive

indsatsen. Herunder arbejdet med pædagogiske planer,

livshistorier, udredninger, dagbogsnotater og årlige

statusrapporter. Sølunds aktivitetscenter er implementeret på lige

fod med de øvrige boenheder i journalsystemet, hvilket

socialtilsynet vurderer, har løftet og målrettet den indsats der ydes

borgerne.  Socialtilsynet vurderer, at Landsbyen Sølund, igennem et

tæt samarbejde med eget sundhedsteam, VISS og gennem Gentle

teaching, som en psykologisk baseret filosofi, understøtter

målgruppens fysiske og mentale sundhed og trivsel. Herunder er

der i forhold til den enkelte borger fokus på, faktorer omkring
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sunde madforslag, aktivitet, rygning samt medicin og pleje/omsorg.

I forhold til borgere med behov for det, arbejdes med relevante

kommunikationsunderstøttende hjælpemidler der understøtter

borgernes inddragelse samt selv- og medbestemmelse.

Socialtilsynet vurderer, at Landsbyen Sølund har en tydelig

organisering, samt at tilbuddet drives økonomisk forsvarligt.

Landsbyen Sølunds daglige pædagogiske drift varetages af 

enhedsledere af de enkelte boenheder, som refererer til det

overordnede landsbyledelsesteam. Socialtilsynet vurderer, at

medarbejderne i Landsbyen Sølund samlet set har relevante

pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelsesbaggrunde der

matcher den godkendte målgruppes særlige behov. Endvidere

vurderes det at ledelsen har strategisk fokus på relevant

kompetenceudvikling på alle niveauer i organisationen med mål for,

at ny viden tilegnes og implementeres. Socialtilsynet vurderer dog,

at både sygefravær og personalegennemstrømningen i tilbuddet

ligger på højere niveau end på andre sammenlignelige tilbud. Der er

i en særlig grad vurderet, at landsbyledelsen ikke har haft det

nødvendige fokus på at sikre, at boenhed Bavnebjerg har den

nødvendige ledelsesmæssige opbakning, både hvad angår

tilgængelighed til nærmeste enhedsleder, samt adgang til

landsbyledelsen. Socialtilsynet vurderer, at inkludering af Boenhed

Bavnebjerg til Sølund regi ikke er sket i et forventeligt tempi,

eksempelvis har landsbyledelsen og enhedsledelsen ikke haft det

forventelige fokus på at sikre borgere adgang til egne ejendele.

Socialtilsynet vurderer, at Landsbyen Sølunds fysiske rammer

overordnet er unikke som ramme omkring borgernes liv og

hverdag. Socialtilsynet vurderer endvidere, at borgerne har en bred

vifte af aktivitetsmuligheder tilpasset målgruppens særlige behov.

Der er naturskønne omgivelser med skov/park, vandløb og søer,

forskellige dyrehold og helt særlige specialiserede faciliteter som

egen svømmehal, beboerhus, ishus, adgang til rideskole mv.

Gennemsigtigheden i tilbuddets økonomi kunne forbedres

væsentligt, hvis tilbuddet indsendte afdelingsbudgetter.  

Socialtilsyn Midt har fundet anledning til at opstille følgende

opmærksomhedspunkt: Socialtilsyn Midt henstiller til, at

Landsbyen Sølund kender til reglerne om magtanvendelse,

herunder kendskab til hvornår der skal indberettes samt at

indberetningen skal udfyldes fyldestgørende og sendes på korrekt

vis til socialtilsynet.
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Konklusionen på de enkelte temaer i

kvalitetsmodellen

Uddannelse og beskæftigelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølund arbejder

aktivt for, at borgerne under hensynstagen til deres behov og

udfordringer tilbydes meningsfulde aktiviteter og støttes i, at

udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og

beskæftigelse.

Det er Socialtilsynets vurdering, at samtlige borgere er tilknyttet

daglig beskæftigelse som tilsigter at imødekomme den enkelte

borgers ønsker, behov og forudsætninger. Borgerne tilbydes en bred

vifte af aktiviteter i Landsbyen Sølunds eget aktivitetscenter, i

Bavnebjergs aktivitetscenter, internt i boenheden eller i samarbejde

med eksterne aktører.

Socialtilsynet er oplyst om, at det er forskelligt om der foreligger

konkrete mål fra myndigheden i forhold til borgernes

aktivitetstilbud. Socialtilsynet vurderer, at der generelt tages

udgangspunkt i mål om trivsel og forudsigelighed.

Socialtilsynet vurderer, at boenhederne kontinuerligt opstiller

individuelle mål for borgernes aktivitetstilbud og systematisk følger

op på indsatsen.

Selvstændighed og relationer

Det er Socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølund overordnet

understøtter borgernes selvstændighed og dannelse af relationer, og

generelt søger at styrke borgernes egne ønsker om at knytte

relationer.

Ligeledes vurderes det, at Landsbyen Sølund søger at udvikle størst

mulig grad af selvstændighed for borgerne, hvilket tager afsæt i den

enkelte borgers nærmeste zone for udvikling. Dette kommer til

udtryk ved indretningen af den enkelte borgers individuelle bolig,

og ved boenhedernes forskellig indretning af de fælles

opholdsarealer.

Landsbyen Sølund har qua dets størrelse et omfattende program for

mulige aktiviteter, som giver mulighed for, at skabe brede rammer
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og muligheder for borgerne om aktiv deltagelse i aktiviteter, sociale
fællesskaber og relationsdannelse. Det er Socialtilsynets vurdering

at Landsbyen Sølunds udearealer og landsbymiljø er unikt og

tilgodeser borgernes mobilitet, udfoldelsesmuligheder og

vedligeholdelse af netværk med ligestillede. Det er ligeledes

vurderingen, at Landsbyen Sølund overordnet arbejder med at

skabe og udvikle såvel fysiske som pædagogiske rammer, som virker

kompenserende for borgernes funktionsnedsættelser.

Målgruppe, metode og resultater

Det er Socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølund kan redegøre

for dets målsætning, målgruppe og metoder.

Socialtilsynet vurderer, at Landsbyen Sølund i forhold til

målgruppen arbejder systematisk med relevante pædagogiske

metoder og tilgange, hvor neuropædagogiske screeninger,

sanseintegrations-skemaer, udredninger mm foregår i et tæt

samarbejde med VISS-konsulenterne. Generelt gør det sig

gældende at, metoder og tilgange individuelt er beskrevet og

tilpasset de enkelte borgeres behov.

Socialtilsynet vurderer at arbejdet med

kommunikationsunderstøttende hjælpemidler og metoder ses

implementeret i praksis ved boenhederne, og der er i vurderingen

lagt vægt på, at der opnås positive resultater for borgerne på

baggrund heraf.

Landsbyen Sølund har et tæt og konstruktivt samarbejde med

visiterende kommuner, og overordnet set opnås positive resultater i

forhold til opfyldelse af mål for indsatsen.

Socialtilsynet konstaterer at Sølund aktuelt arbejder i to

dokumentationssystemer, hvoraf den ene er igangsat af

Skanderborg Kommune (Cura) og den anden er Sølunds interne

system (Sekoia). Socialtilsynet vurderer, at de forskellige boenheder

i denne fase har tilrettet deres dokumentationspraksis efter hvad

der er virksomt i forhold til opgavernes karakter ved boenhederne.

Socialtilsynet vurderer, at Landsbyen Sølunds

dokumentationsarbejde vedr. borgerne i boenhederne har

kontinuitet og systematik og danner grundlag for en målrettet og

målbar indsats for den enkeltes udvikling.
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Organisation og ledelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at ledelsen af Landsbyen Sølunds

varetages kompetent af engagerede og nærværende ledere, som

besidder de faglige kompetencer der skal til for at lede og udvikle

tilbuddet.

Det er også socialtilsynets vurdering, at ledelsen har viden og

erfaringer med målgruppen, og står stærkt ved sparring og

vejledning til medarbejderne. Der udføres refleksiv, dialogbaseret

ledelse, som er i proces med en ny organisering med en flad

struktur, der bærer præg af en klar rolle- og ansvarsfordeling på de

forskellige ledelsesniveauer. Landsbyledelsen fremstår transparent,

hvilket ses ved åbenhed og viljen til, at dele relevante oplysninger

på en forståelig måde med medarbejderne. Medarbejderne er

inddraget og bakker ledelsen op i forandringsprocessen, vurderer

socialtilsynet.

Der gennemføres kontinuerligt faglig sparring og supervision til

medarbejdere og ledelse. I de enkelte boenheder har medarbejderne

mulighed for individuel sparring med enhedsleder og pædagogisk

koordinator, der gives sparring på enkeltsager på p-møder i de

enkelte huse, og der er mulighed for at inddrage VISS ved særlige

komplicerede forløb og ved behov for specialviden.

Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift er velorganiseret, så

borgere får den optimale udbytte af tilbuddets ressourcer. Det

socialtilsynets vurdering, at tilbuddets handleplan med 

kompetenceudvikling og implementering af viden om regler om

magtanvendelse er implementeret ved en overvejende del af

boenhederne , dog ikke fyldestgørende ved BE 20 og BE

Bavnebjerg. 

Landsbyen Sølund har fokus på, at personalenormeringen i videst

muligt omfang tilpasses den enkelte borgers behov, ligesom der

prioriteres fagligt kvalificeret personale, for at borgerne sikres en

kompetent og faglig indsats i forhold til deres særlige behov.

Socialtilsynet konstaterer, at en høj personalegennemstrømningen

særligt gør sig gældende i enkelte boenheder. Socialtilsynet

vurderer, at en høj personalegennemstrømning skaber risiko for og

udfordringer i forhold til at sikre den daglige drift, herunder at

viden risikerer at gå tabt og udfordringer i forhold til at skabe og

fastholde tryghed og forudsigelighed i borgernes hverdag. Samtidig

vurderer Socialtilsynet, at personalegennemstrømningen i enkelte
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boenheder til dels kan forklares med gennemførelse af

kulturændring.

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at Landsbyen Sølunds sygefravær

ligger højere end på andre sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet er

bekendt med, at tilbuddet har ansat en ny medarbejder der

iværksætter tiltag med henblik på, at nedbringe sygefravær og

personalegennemstrømning.

Kompetencer

Det er Socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølunds samlede

kompetencer og forskellige faggrupper indenfor det pædagogiske og

sundhedsfaglige felt understøtter tilbuddets godkendte målgruppe

og borgernes særlige behov og udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at der i Landsbyen Sølund er fokus på

hvordan medarbejderne, generelt gennem kompetenceudvikling

kan få et skærpet fokus og opdateret viden til kontinuerligt at møde

borgerne med de nødvendige kompetencer.

 

Økonomi

Konklusion

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og

overordnet set gennemsigtig samt at forholdet mellem prisen og

den socialfaglige kvalitet er rimeligt. Dette medfører, at

socialtilsynet samlet set konkluderer, at tilbuddets økonomi

understøtter en stabil anbringelse af borgere.

 

Vurderingsbaggrund

Vi har vurderet økonomien ud fra det godkendte budget for 2020 og

tilbuddets årsrapport for 2019 på Tilbudsportalen. Tilbuddet

indberetter ikke afdelingsbudgetter, hvorfor vurderingen foretages

for tilbuddet som en helhed.

 

Begrundelser
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Økonomisk bæredygtighed

Vi har lagt 3 væsentlige forhold til grund for vurderingen:

Alle væsentlige budgetafvigelser i forhold til årsrapporten er

afklarede.

Budgettet for 2020 viser et overskud på ca. 0 kr. ud fra en forventet

belægning på 100%.

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 3

grunde:

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 4 væsentlige

forhold:

Socialtilsynet har ikke haft væsentlige bemærkninger til den

indberettede årsrapport.

Budgettet hænger sammen med tilbuddets øvrige indberetninger på

Tilbudsportalen.

Økonomien afspejler de faktiske forhold ved socialtilsynets

tilsynsbesøg.

Gennemsigtigheden i økonomien kunne forbedres markant, hvis

tilbuddet indberettede afdelingsbudgetter.
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Øvrige bemærkninger om tilbuddets økonomi

Tilbuddets budget for 2020 viser:

En omsætningsstigning på 11,8%. Dette modsvares af en

omkostningsstigning på 11,8%

En omsætning på ca. 304 mio. kr.

Der er ikke fremført over- eller underskud fra tidligere år.

At ca. 74,2% af omkostningerne forventes anvendt på borgerrettet

personale og borgerrelaterede aktiviteter.

Tilbuddets regnskabsnøgletal for 2019 viser:

En omsætning på ca. 13,3% højere end forventet i budget 2019.

At personaleomkostningerne blev ca. 17,2% højere end forventet i

budgettet.

Et faktisk underskud på ca. 0,1% af omsætningen.

Fysiske rammer

Det er Socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølunds fysiske

rammer understøtter målgruppes udvikling, særlige behov og

trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at Landsbyen Sølund har fokus på de fysiske

rammer og har iværksat specifikke justeringer og ændringer,

således de fysiske rammer i højere grad understøtter borgernes

særlige behov og udfordringer. Borgerne bor i egne lejligheder, som

er indrettet individuelt og personligt og tilgodeser mulighed for

privatliv.

Socialtilsynet vurderer, at fællesarealerne indbyder til, at indgå i

forskellige fællesskaber med fx medbeboere, personalet.

Landsbyen Sølunds udearealer og aktivitetsmuligheder er unikke og

tilbyder borgerne en bred palet af udviklings- og

stimulationsmuligheder indenfor både det fysiske, psykiske og

sansemæssige felt. Herunder Svømmehal, beboerhus, snoozelhus,

rideskole, legepladser, haver samt dyrehold af forskellig art.

Sundhed og trivsel
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Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at Landsbyen Sølund

understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, og at borgerne i

overvejede grad trives. Ved alle boenheder møder socialtilsynet

engagerede medarbejdere, som er observerende og undersøgende i

forhold til borgernes ve og vel. Kommunikationsstøttende

redskaber ses anvendt i alle boenheder på møder, som tilgodeser de

enkelte borgeres behov.

Det er vurderingen, at tilbuddet, gennem sundhedsteam og VISS-

konsulenter , sikrer borgerne en smidig adgang til sundhedsydelser

og udredninger, som vurderes at have en positiv betydning for

borgernes sundhed og trivsel. Det er socialtilsynets vurdering, at

Landsbyen Sølund har fokus på, at borgerne mødes anerkendende

og konflikter forebygges. Ligesom der i Landsbyen Sølund i

overvejende grad er fokus på, at pædagogiske tilgange og indsatser

forebygger brug af magtanvendelser. Samtlige enhedsledere,

medarbejdere og vikarer er opkvalificerede i lov om

magtanvendelse, dette er foregået ved konkrete undervisningsdage,

samt via elaerningsplatforme. Dog er lagt vægt på at BE Bavnbjerg

fortsat er i proces med at implementere ovenstående, hvilket der er

redegjort for i en handleplan udarbejdet af tilbuddet til

socialtilsynet. Der er i vurderingen endvidere lagt vægt på, at

socialtilsynet har modtaget handleplaner, hvor det  er beskrevet at

tilbuddet har igangsat forløb med det formål - at ændre en kultur

for hvordan borgernes retssikkerhed sikres, og i stedet højne

fagligheden iforhold til at finde og implementere virksomme

pædagogiske tilgange.

Det er vurderingen, at der ved den overvejende del af boenhederne

er fokus på at udvikle borgerne selv- og medbestemmelse, således at

borgernes retssikkerhed  sikres. 

Socialtilsynet vurderer, at der af BE 20's indsendte

magtanvendelsesindberetninger på en konkret borger, ses

utilstrækkelige beskrivelser af risikoen for personskade, med

manglende beskrivelse af de grundlæggende principper, herunder

mindsteindgrebsprincippet og personalets mulighed for at trække

sig, hvilket socialtilsynet vurderer er kritisk. Socialtilsynet

konstaterer, at der i BE 20 i efteråret i indeværende år, er sat

kompetenceudvikling og pædagogiske tiltag i gang for at kvalificere

forebyggelse af magtanvendelser og indberetninger. Vurderingen er,

at BE 20 er i proces med kvalificering af forebyggelse af anvendelse

af magt og indberetning.
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 Tilbage

Det er socialtilsynets vurdering, at Landsbyen Sølund kontinuerligt

har fokus på forebyggelse af vold og overgreb i tilbuddet. Herunder

arbejdes der med risikovurderinger og målrettede pædagogiske

indsatser ved den enkelte borger, ligesom der er fokus på

hensigtsmæssig indretning, tilpassede aktiviteter, behov for

personaleskift og individuel skærmning. Ved alle boenheder

indberettes vold og overgreb af fysisk karakter mellem borgerne,

men ikke hvordan borgeres psykiske velbefindende påvirker de

øvrige borgere boenheden, som bor tæt på hinanden.

 

 

Tilsyn fra de seneste 3 år

Tilsyn 2021-02-01 - Godkendt

Tilsyn 2020-01-16 - Godkendt

Tilsyn 2018-12-12 - Godkendt

Tilsyn 2018-08-20 - Godkendt
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Genveje

Indberet

Godkend

Min plejefamilie

Start et nyt tilbud

Start en plejefamilie

Whistleblow (Socialtilsyn) 

Om Tilbudsportalen

Tilbudsportalen formidler

oplysninger om

plejefamilier og sociale

tilbud. Læs mere

om Tilbudsportalen.

Se

tilgængelighedserklæring.

Har du brug for hjælp?

Find hjælp og
kontaktoplysninger under 
Support og hjælp.

Supporten drives af
Erhvervsstyrelsen i
samarbejde med
Socialstyrelsen.

https://sm.dk/
https://tilbudsportalen.dk/tilbudsregistrering/tilbudsbrugerTilbudslisten
https://tilbudsportalen.dk/tilbudsregistrering/myndighedsbrugerTilbudslisten
https://tilbudsportalen.dk/tilbudsregistrering/plejefamiliebrugerPlejefamilielisten
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/artikel/infoside-for-tilbud
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/artikel/infoside-for-plejefamilier
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/om-socialtilsyn/socialtilsynenes-whistleblowerordninger
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/artikel/om-tilbudsportalen
https://www.was.digst.dk/tilbudsportalen-dk
https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/artikel/support-og-hjaelp

