Tema

Holmelundens
opmærksomhedspunkter
2019
Uddannelse og
”Socialtilsynet stiller som
beskæftigelse
opmærksomhedspunkt, at
ledelsen laver en plan for, at
borgerne får tilbud om
beskæftigelse i fløj A og at der
opsættes konkrete mål, som
understøtter at borgerne
udnytter deres potentiale.”
Selvstændighed ”Socialtilsynet ser det som et
og relationer
opmærksomhedspunkt, at der
bliver udarbejdet en plan for
hvordan indsatsen med at
arbejde med borgernes
selvstændighed bliver styrket
særligt med fokus på udviklingen
i fløj A, hvor sigtet med indsatsen
indtil sammenlægningen har
været pleje og omsorg.”

Målgruppe,
metoder og
resultater

”Socialtilsynet konstaterer, at
medarbejderne ikke er bekendt
med opsatte mål for indsatsen
for alle borgere, hvilket
socialtilsynet ser som et

Holmelundens
udviklingspunkter 2019

Administrationens bemærkninger

Der er ingen
udviklingspunkter for dette
afsnit.

Opmærksomhedspunktet er del af den
plan, som tilsynet modtager inden den.
1. oktober 2019.
Den samlede første score efter
sammenlægningen er på 2.

”Socialtilsynet ser det som
et fortsat udviklingspunkt
at balancere borgernes
ønsker og behov i forhold
til kontakt til pårørende, så
de i højere grad oplever at
leve selvstændigt og
bestemme, hvilken kontakt
de har til pårørende ud fra
egne ønsker.”

”Socialtilsynet vurderer, at
indsatsen er styrket, men
ser det som et fortsat
udviklingspunkt at udvikle
dokumentationen med

Opmærksomhedspunktet adresseres
ved at personalet får et pædagogisk
kompetenceløft samt at der i
fremadrettet indføres supervision hver
anden måned.
Udviklingspunktet hører historisk til i
det gamle bofællesskab Holmelundsvej
5-7 og er videreført fra en tidligere
tilsynsrapport inden sammenlægningen.
Siden januar 2019 er der etableret
beboer/pårørenderåd. Ledelsen har
fokus på at have en konstruktiv dialog
med pårørende – dog med respekt for
beboernes selvbestemmelse og
medbestemmelsesret.
Den samlede første score efter
sammenlægningen er på 3,7.
Opmærksomhedspunktet er del af den
plan, som tilsynet modtager inden den.
1. oktober 2019.

opmærksomhedspunkt i
forbindelse med et samlet
Holmelunden.”

fokus på refleksion og
læring, hvilket forventeligt
vil kunne styrke indsatsen
imod at skabe positive
resultater.”
Socialtilsynet indskærper
at der skal være:
• ”Fokus på at alle
borgere har en
pædagogisk plan.
• Fortsat fokus på at
refleksion over
hvilke faglige
tilgange og metoder,
der giver positive
resultater for alle
borgerne.”

Indtil et nyt dokumentationssystem
(CURA) er implementeret i efteråret
arbejder ledelsen på at systematisere
dokumentationspraksis.
Derudover er der etableret et
samarbejde med myndighed om
udarbejdelsen af VUM på alle beboerne.
Udviklingspunkterne forventes
imødekommet med det kompetenceløft
der planlægges samt systematiseringen
af supervision.

Den samlede første score efter
sammenlægningen er på 2,8.
Sundhed og
trivsel

Der er ingen
opmærksomhedspunkter for
dette afsnit.

”Socialtilsynet ser det som
et udviklingspunkt at
reflektere over, om
omgangstonen kan blive
for hård overfor borgerne.”
”Socialtilsynet ser det som
et udviklingspunkt, at der
sker en systematisk
registrering af mindre
episoder af vold og
overgreb imellem

Kommunikationen til beboerne er taget
op på personalemøder og vil være et
fast punkt på fremtidige møder. Der er
skærpet opmærksomhed på, at
Holmelunden fremadrettet arbejder ud
fra en anerkendende tilgang, hvor
beboerne mødes med respekt og
ligeværd.
Ud over systematisk registrering af vold
og overgreb mellem beboerne er der
igangsat et rådgivningsforløb indenfor
seksualitet og misbrug.

borgerne, da det ikke sker
i dag.”
”Socialtilsynet ser det som
et udviklingspunkt, at
utilsigtede hændelser
registreres.”
Organisation og
ledelse

”Socialtilsynet ser det som et
opmærksomhedspunkt, at der
udarbejdes en plan for styrkelse
af de faglige kompetencer i
tilbuddet i arbejdet med
relevante faglige tilgange i
forhold til tilbuddets formål.”

”Socialtilsynet ser det som
et fortsat udviklingspunkt
at nedbringe sygefraværet
yderligere samt at
Årsrapport bliver
indberettet på
Tilbudsportalen jf.
lovgivning.”

Arbejdet omkring systematisk
registrering af utilsigtede hændelser
(UTH) er igangsat med inddragelse af
kommunens nyansatte risikomanager.
Den samlede første score efter
sammenlægningen er på 2,8.
Opmærksomhedspunktet er del af den
plan, som tilsynet modtager inden den
1. oktober 2019.
I forhold til udviklingspunktet
vedrørende nedbringelse af sygefravær
er status, at der er reduceret
betragteligt.
Årsrapport er indsendt til
Tilbudsportalen rettidigt og afventer
Socialtilsynets godkendelse.
Der har været problemer med at
gemme og sende i den nye version af
Tilbudsportalen, hvilket er årsag til, at
Socialtilsynet ikke har set årsrapporten.
Den samlede første score efter
sammenlægningen er på 3,1.

Kompetencer

”Socialtilsynet ser det som et
opmærksomhedspunkt, at de
faglige kompetencer i tilbuddet
bliver styrket set i forhold til
tilbuddets målsætning. Desuden

”Socialtilsynet ser det som
et udviklingspunkt at
arbejde med sprogbrug, da
der er enighed i tilbuddet
om, at der indimellem er

Opmærksomhedspunktet er del af den
plan, som tilsynet modtager inden den
1. oktober 2019.
I forbindelse med at en række
sundhedsfaglige ydelser er reduceret i

skal tilbuddets leder udarbejde
en plan for denne indsats.”

en uhensigtsmæssig
omgangstone.”
”Socialtilsynet ser det som
et udviklingspunkt at være
opmærksom på. Hvor
mange elever borgerne
kan forholde sig til, der er i
tilbuddet på samme tid.”

Fysiske rammer Der er ingen
opmærksomhedspunkter for
dette afsnit.
Budget
”Økonomien er ikke gennemgået,
da der ikke er fremsendt et
budget for det samlede tilbud og
den væsentlige ændring kan ikke
godkendes før, der er fremsendt
et samlet budget for tilbuddet.”

Der er ingen
udviklingspunkter for dette
afsnit.

omfang, vil der fremadrettet blive
reduceret tilsvarende i antallet af
SOSU-elever. Derudover bliver
beboerne inddraget i ønsket om at
modtage elever i deres respektive
plejebehov.
Den samlede første score efter
sammenlægningen er på 3.
Den samlede første score efter
sammenlægningen er på 4,7.
Budgettet er indsendt til
Tilbudsportalen rettidigt og er godkendt
af Socialtilsynet.
Der har været problemer med at
gemme og sende i den nye version af
Tilbudsportalen, hvilket er årsag til, at
Socialtilsynet ikke har set budgettet
inden tilsynsbesøget.
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