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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 Center for børn med handicap - Elmehuset

Hovedadresse Alléen 3
2200 København N

Kontaktoplysninger Tlf.: 23816719
E-mail: JQ1E@kk.dk
Hjemmeside: http://www.cbh.kk.dk/elmehuset

Tilbudsleder Anne Maj Nørgaard Johannsen

CVR-nr. 64942212

Virksomhedstype kommunal

Tilbudstyper Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7

Pladser i alt 28

Målgrupper Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Mette Kondrup Nielsen
Maj-Lill Skov

Tilsynsbesøg 01-07-2021 13:00, Anmeldt, Center for børn med handicap - Elmehuset
01-07-2021 13:00, Anmeldt, Center for Børn med Handicap - Elmehuset - Hyblerne
25-05-2021 15:30, Uanmeldt, Center for Børn med Handicap - Elmehuset - Toppen

Afdeling Målgrupper
Pladser i
alt Afdelinger

Center for Børn med Handicap - Elmehuset -
Hyblerne

Autismespektrum,
Opmærksomhedsforstyrrelse

6 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1,
nr. 7

Center for Børn med Handicap - Elmehuset -
Toppen

Autismespektrum,
Opmærksomhedsforstyrrelse

8 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1,
nr. 7

Center for børn med handicap - Elmehuset Autismespektrum,
Opmærksomhedsforstyrrelse

14 Åben døgninstitution, § 66, stk. 1,
nr. 7
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Basisinformation (Afdelinger)
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Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt driftsorienteret tilsyn i Elmehuset, og i den forbindelse foretaget uanmeldt tilsynsbesøg i aflastningsafdelingen
Toppen 16. juni 2021 og anmeldt tilsyn den 1. juli 2021 i Rampen og Hyblerne. I forbindelse med tilsynsbesøgene har socialtilsynet endvidere
behandlet elmehusets ansøgning om udvidelse med fire døgnpladser i afdelingen Rampen.

Socialtilsynet har samlet set vurderet, at Elmehuset opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed
besidder den fornødne kvalitet, der skal til for at sikre, at børnene og de unge ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med
offentlige og private tilbud efter lov om social service.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget har socialtilsynet behandlet følgende temaer i kvalitetsmodellen:

* Sundhed og trivsel

* Organisation og ledelse

* Kompetencer

* Fysiske rammer

* Økonomi

 

Socialtilsynet er ikke kommet i besiddelse af oplysninger, der har ført til ændringer i de øvrige temaer, og teksten fra de øvrige temaer er derfor
overført fra 2020.

På baggrund af tilsynsbesøgene har socialtilsynet vurderet, at Elmehuset i høj grad har fokus på at sikre de unges trivsel og udvikling. Tilbuddet har
et særligt fokus på at understøtte de unges fysiske og mentale sundhed både i dagligdagen med kost, fysisk aktivitet, oplevelser og socialt samvær
og i forhold til de særlige behov den enkelte ung kan have for undersøgelse og behandling i sundhedssektoren. Tilbuddet har endvidere en
stressreducerende tilgang der dels understøtter de unges trivsel og dels forebygger episoder der kan føre til magtanvendelse. Socialtilsynet har
endvidere vurderet, at Elmehusets ledelse i høj grad har relevante kompetencer i forhold til at sikre forsvarlig drift og udvikling af tilbuddet,
herunder ansættelse af kompetente medarbejdere der løbende opkvalificeres konkret i forhold til de opgaver og udfordringer de møder i tilbuddet.

Socialtilsynet har vurderet, at Elmehusets fysiske rammer i høj grad understøtter de unges behov for henholdsvis privatliv og deltagelse i sociale
aktiviteter, idet alle børn og unge der benytter tilbuddet har eneværelser og adgang til en række fællesfaciliteter. Socialtilsynet har endvidere
vurderet, at tilbuddets beliggenhed i meget høj grad understøtter de unges selvstændighed og sikrer, at de unge har gode muligheder for at benytte
sig af de forskellige faciliteter og aktiviteter i det omgivende samfund.

I forbindelse med tilsynsbesøget den 1. juli 2021, har socialtilsynet vurderet, at tilbuddets fysiske rammer har den nødvendige kapacitet i forhold til
den udvidelse med fire pladser i afdelingen Rampen, som tilbuddet har søgt om. Socialtilsynet har lagt vægt på, at de unge kan få rummelige
eneværelser og adgang til fællesfaciliteter på samme vilkår, som de unge på de øvrige pladser.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Uanmeldt tilsyn
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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

$eg-print-section-heading-start$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 har vurderet, at Elmehusets ledelse og medarbejdere har fokus på at understøtte de unges sundhed og trivsel. Socialtilsynet har
vurderet, at de unge generelt trives i tilbuddet. Derudover har socialtilsynet vurderet, at medarbejderne har en anerkendende, inddragende og
respektfuld tilgang til de unge, og at medarbejderne understøtter de unges selv- og medbestemmelse gennem individuelle samtaler i forhold til
den enkeltes private forhold og gennem deltagelse i beboermøder, hvor de unge har indflydelse på fælles anliggender i tilbuddet. Elmehuset har i
høj grad fokus på at understøtte sund levevis gennem kost, fysisk aktivitet, oplevelser, samtale og socialt samvær i dagligdagen. Dertil kommer, at
tilbuddet har ansat en sygeplejerske der yder særlig støtte i forhold til at sikre de unges i kontakt til sundhedssektoren hvor de kan indgå i
relevante undersøgelser og behandling.

Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at medarbejderne i Elmehuset løbende deltager i undervisning med fokus konfliktnedtrapning og
stresshåndtering, og vurderet at medarbejderne i høj grad formår at bringe deres viden i spil i dagligdagen, hvilket har resulteret i at der ikke
forekommer magtanvendelser eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten i tilbuddet.

Endelig har socialtilsynet vurderet, at Elmehuset har implementeret en beredskabsplan til opsporing og handling hvis en ung har været udsat for
overgreb eller krænkelser.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,6

Kriterium 4
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Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
 

Socialtilsynet vurderer, at Elmehuset i meget høj grad understøtter de unges selv- og medbestemmelse.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at de unge i meget høj grad oplever sig hørt, respekteret og anerkendt, hvilket blandt andet
kommer til udtryk i de unges beskrivelser af hvordan de selv kan tilrettelægge dagligdagen, indrette sig samt vælge hvilke indsatser og aktiviteter
de ønsker at deltage i i tilbuddet. Socialtilsynet har endvidere vægtet, at medarbejderne har fokus på at understøtte de unges udvikling og
selvstændighed ved at støtte dem i forhold til at foretage valg og selv bestemme, hvordan deres hverdag skal forløbe.
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Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 4.a
2021

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra det skriftlige dokumentationsmateriale, interview med ledelse,
medarbejdere, ledelse og unge samt egne observationer i forbindelse med de to tilsynsbesøg. Socialtilsynet har lagt særlig vægt på ledelsens og
medarbejdernes beskrivelser af de unge og de pædagogiske indsatser, idet beskrivelserne er respektfulde og anerkendende, og idet det tydligt
fremgår, at medarbejderne har fokus på de unges ønsker og særlige behov når de beskriver indsatserne og deres arbejde med de unge. Ledelsen
har endvidere givet udtryk for, at det er en væsentlig forudsætning for, at de unge trives og udvikler sig, at de oplever sig hørt respekteret og
anerkendt. Det skriftlige materiale afspejler ligeledes en respektfuld og anerkendende tilgang til de unge. Endelig har socialtilsynet lagt vægt på, at
de unge har givet tydeligt udtryk for at have tillid til medarbejderne og til, at de kan få den støtte de har behov for, samt på egne observationer,
hvor det fremgik entydigt, at medarbejderne fornemmede de enkelte unges tilstand og justerede indsatser, krav og aktiviteter til den unges
"dagsform".

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
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra de unge og fra medarbejderne i forbindelse med tilsynsbesøgene. De
unge har oplyst, at de i høj grad føler sig inddraget i beslutninger både i forhold til eget liv og i forhold til de fælles anliggender i tilbuddet, for
eksempel i forbindelse med månedlige beboermøder. De unge har selv indrettet deres værelser, og oplever stor selvbestemmelse i forhold til at
kunne invitere gæster eller deltage i forskellige aktiviteter og sociale sammenhænge udenfor Elmehusets regi. En af de unge kunne ikke komme i
tanke om episoder, hvor den unge ikke selv kunne bestemme, og oplyste, at man for eksempel selv kan vælge kosten til og fra, ligeledes at man
selv kan bestemme om man vil med på tilbuddets sommerferie og hvilke fællesaktiviteter man vil deltage i. Den unge mente også at man godt kan
vælge en ny kontaktperson, hvilket understøttes af tilbuddets ungehåndhog.

Endelig har socialtilsynet vægtet, at medarbejderne har oplyst, at de indgår i tæt samarbejde med den enkelte unge om at udarbejde
udviklingsplaner, opstille udviklingsmål og udarbejde statusskrivelser.

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
 

Socialtilsynet har vurderet at Elmehuset i meget høj grad understøtter de unges fysiske om mentale sundhed og trivsel.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at de unge generelt trives og udvikler sig i Elmehusets rammer. De unge i
aflastningsafdelingen profiterer af opholdene der tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte unges behov for støtte og omsorg, og de unge der
er anbragt i Rampen og Hyblerne trives og udvikler sig relevant i forhold til at opnå selvstændighed og kompetencer til at kunne leve et voksenliv
med udgangspunkt i egne ønsker og drømme for fremtiden.

Socialtilsynet har endvidere vurderet, at medarbejderne i meget høj grad har fokus på de faktorer der har betydning for de unges fysiske og
mentale sundhed, idet tilbuddet har en holistisk tilgang, hvor der er fokus på kost, fysisk aktivitet, oplevelser, seksualitet, relationer mv. Dertil
kommer, at tilbuddet har ansat en sygeplejerske, der holder løbende sundhedssamtaler med de unge og understøtter undersøgelser og behandling
i sundhedssektoren.
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Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.a
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på observationer og dialog med unge i forbindelse med de to tilsynsbesøg. I
aflastningsafdelingen Kvisten observerede socialtilsynet, at de unge ankom efter skoletid, og at de enkelte unge blev mødt af medarbejdere der
tilbød frugt, aktiviteter eller pause på værelset med udgangspunkt i den enkelte unges behov. De unge fremstod trygge i tilbuddet og tog imod den
omsorg og opmærksomhed som de fik tilbudt. Socialtilsynet hilste på og talte med flere af de unge, som fortalte, at de var glade for at komme i
Toppen.

I forhold til de unge i Rampen og Hyblerne, så oplyste medarbejderne, at de unge generelt trives og udvikler sig positivt, hvilket blev understøttet i
interview med en ung, der er glad for at bo i Elmehuset og som oplever at trives og udvikle sig i en hverdag som er præget af opmærksomhed og
omsorg fra medarbejdernes side. 

Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra interview med ledelse, medarbejdere og unge i forbindelse med
tilsynsbesøgene den 16. juni og 1. juli 2021. Ledelsen og medarbejderne har oplyst, at de unge får støtte til at tage kontakt til relevante instanser i
sundhedssektoren, tilbuddet har en sygeplejerske der er i tilbuddet 24 timer om ugen. Sygeplejersken har det overordnede sundhedsfaglige ansvar
og afholder samtaler med de unge ud fra 12 sundhedsfaglige punkter, hvilket sikrer at de unge kommer rettidigt til undersøgelser eller behandling
i sundhedssektoren, det er endvidere sygeplejersken der tilbyder at ledsage de unge til for eksempel læge eller psykiater.

En ung har bekræftet, at medarbejderne støtter de unge i forhold til at komme til læge, tandlæge eller andre former for behandling.

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 5.c
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra medarbejderne som har oplyst, at det er væsentligt for de unges
fysiske og mentale sundhed og trivsel, at tilgangen og indsatsen retter sig mod det hele menneske. Medarbejderne har beskrevet, at de
samarbejder både internt i centret og med relevante eksterne fagpersoner eksempelvis psykiater, læger og fysioterapeuter, og at
sundhedsindsatserne retter sig mod flere niveauer i de unges liv. Medarbejderne tænkning, tilgange og indsatser samt refleksioner vidner om en
holistisk og socialfaglig indsigt i, at sundhed og trivsel understøttes i både kost, samtaler, socialt samvær, oplevelser, hvor der er fokus på for
eksempel "det gode liv", relationer, netværk og drømme for fremtiden.
Medarbejderne har endvidere beskrevet, at de dagligt opfordre de unge til sund kost, og i forbindelse med rundvisning og ophold i afdelingerne
har socialtilsynet observeret, at frugt og andre sunde snacks er tilgængelige for de unge, og at de unge der er i gang med at spise frokost har
almindelig sund mad på tallerkenen.
Medarbejderne har endvidere oplyst, at de unge løbende bliver opfordret til fysisk aktivitet, både inden for i tilbuddets rammer i for eksempel 
fitness rum og uden for tilbuddet i foreninger og offentlige fitnesscentre. Medarbejderne har endvidere fokus på at inddrage naturen til aktiviteter
og fysisk aktivitet, og tilbyder for eksempel fisketure, vandreture i skoven, mountainbike som weekendaktiviteter eller hen over sommeren. Alle
medarbejdere går ture med de unge i dagligdagen, derudover har nogle medarbejdere særlige kompetencer som for eksempel naturvejledere.
Samlet set har medarbejderne beskrevet, at de understøtter de unges sundhed og trivsel på en respektfuld måde, hvor selvstændighed også indgår
som en opmærksomhed i indsatsen, hvilket understøttes af psykoedukation, som er med til at give den enkelte unge indsigt i og forståelse for
egen udfordringer, hvilket kan medvirke til at øge livskvaliteten og muligheden for, at den enkelte kan leve det liv, han eller hun ønsker.
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Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
 

Socialtilsynet har vurderet, at Elmehusets medarbejdere i meget høj grad forebygger magtanvendelser. I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet
lagt vægt på, at tilbuddet har en stressreducerende tilgang til de unge, og at medarbejderne løbende opkvalificeres i forhold til at kunne støtte de
unge med autisme uden at presse eller stresse dem unødigt, for derigennem at sikre, at de unge ikke bliver frustrerede og udadreagerende, eller
kommer i situationer, hvor medarbejderne må se sig nødsaget til at foretage fastholdelser eller føre en ung ud af fællesskabet. Socialtilsynet har
lagt særlig vægt på, at tilbuddet lykkes med at holde stress og konflikt niveau nede, og at der derfor generelt ikke forekommer magtanvendelser i
tilbuddet. Socialtilsynet har endvidere lagt vægt på, at medarbejderne har relevante kompetencer i forhold til at kunne dokumentere
magtanvendelse og følge hensigtsmæssigt op på eventuelle indgreb med henblik på egen læring og forbedring af indsatsen.

Indikator 6.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 6.a
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 5 til 4.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra interview med medarbejderne den 1. juli 2021, og på egen analyse af
tilbuddets indberetninger af magtanvendelse siden tilsynsbesøget i 2020.

Det fremgår af Elmehusets indberetninger af magtanvendelse, at der ikke er foretaget indgreb i selvbestemmelsesretten i Rampen og Hyblerne,
derudover fremgår det at der har været to episoder i Toppen, der som aflastningstilbud ikke er omfattet af Lov om Voksenansvar, at
medarbejderne to gange har forhindret fysiske slåskampe mellem to unge gennem fysiske indgreb af kort varighed. 

Medarbejderne i Rampen og Hyblerne har oplyst, at de ikke oplever at der er behov for magtanvendelser, de unge er primær over 18 år og derfor
ikke omfattet af Lov om Voksenansvar. Medarbejderne har gennemgået uddannelse i konflikthåndtering som forbyggende indsats, derudover har
de beskrevet en stressreducerende tilgang, hvor de ikke presser de unge unødig. Endelig har socialtilsynet lagt vægt på, at alle medarbejderne har
været igennem en intern uddannelse/kursus i konflikthåndtering og at det er planlagt, at udvalgte medarbejder, skal gennemgå et udvide kursus i
magtanvendelse/konflikthåndtering og som derefter vil få ansvar for at understøtte kolleger og oplære nye medarbejdere konkret i forhold til
forebyggelse og håndtering af magtanvendelse.

Indikator 6.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 6.b
 

Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.

Tilbuddet har ikke haft magtanvendelser i det seneste kalenderår, men socialtilsynet har gennemgået tilbuddets skriftlige dokumentation og
vurderet, at tilbuddet i høj grad formår at reflektere og dokumentere indsatser. Tilbuddet har endvidere udarbejdet en vejledning til indberetning af
magtanvendelse, og på den baggrund forventer socialtilsynet, at Elmehusets medarbejdere vil kunne dokumentere og følge op på eventuelle
magtanvendelse med henblik på at sikre løbende læring og forbedring af indsatsen.

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

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har vurderet, at Elmehuset i høj grad forebygger vold og overgreb i tilbuddet. I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på
at Elmehuset har et beredskab til opsporing af og indsatser i forhold til seksuelle krænkelser og overgreb. Beredskabet giver et tydeligt billede af
formålet, definitioner og medarbejdernes handlemuligheder i forbindelse med eventuelle krænkelser mod de unge der benytter tilbuddet. 
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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
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på dialog med medarbejderne og oplysninger fra det skriftlige dokumentationsmateriale,
som tilbuddet har fremsendt i forbindelse med tilsynsbesøgene. Det fremgår af det skriftlige dokumentationsmateriale at center for børn med
Handicap har udarbejdet materiale til opsporing og beredskab i forbindelse med krænkelser af børnene og de unge. Den del af materialet der er
fremsendt til socialtilsynet har fokus få seksuelle krænkelser, og det fremgår at tilbuddet vil skabe en hensigtsmæssig ramme, hvor de unge kan
leve sammen uden at overskride hinandens grænser, det fremgår, at; "Medarbejderen skal kontinuerligt i den daglige pædagogiske praksis have fokus
på at hjælpe barnet eller den unge med at fastholde eller udvikle strategier til at sikre, at barnets eller den unges grænser respekteres og ikke overskrides".
Materialet indeholder endvidere definitioner på overgreb, og konkrete handleanvisninger til personalet, hvis de bliver vidende om, at et barn eller
en ung har været udsat for krænkelser. Medarbejderne har endvidere oplyst, at centret har en sygeplejerske der yder seksualvejledning, derudover
fremgår det af det skriftlige materiale, at tilbuddet har en seksualambassadør. I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet taget højde for at
materialet primært vedrører seksuelle krænkelser og overgreb, og at det derfor ikke viser de aktuelle indsatser ift. andre former for vold og
overgreb.
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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 har vurderet, at Elmehusets ledelse og organisering i høj grad understøtter kvaliteten i tilbuddet. Elmehuset er forankret i Center for
Børn med Handicap i Københavns Kommune. Centret understøtter Elmehusets ledelse i forhold til en række administrative, driftsorienterede og
udviklingsmæssige opgaver. Elmehuset har fået ny daglig leder 1. juni 2021 og leder indgår i lederfællesskab med henblik på sparring og
erfaringsudveksling med ledere fra de øvrige institutioner, der er forankret i Center for børn med Handicap. Elmehusets lokale ledelse er
sammensat af en institutionsleder og en souchef. Institutionsleder er uddannet fysioterapeut og har lang erfaring med ledelse af sociale tilbud.
Elmehusets medarbejdere indgår løbende i forskellige former for supervision og faglig sparring i forhold til at højne kvaliteten i indsatsen,
derudover har ledelsen fokus på, at personalegruppen er sammensat af medarbejdere med relevante kompetencer og at medarbejderne er til
rådighed i den udstrækning de unge har brug for støtte og omsorg. Endelig har ledelsen understøttet en stabil medarbejdergruppe, hvor
sygefraværet og personalegennemstrømningen ikke påvirker stabiliteten i indsatsen.

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 har vurderet, at Elmehusets ledelse samlet set har relevante kompetencer i forhold til at sikre driften og udviklingen af tilbuddet. I
vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at den daglige ledelse består af en leder og en souchef med relevante ledelsesmæssige
uddannelser og erfaring fra tidligere ansættelser. Ledelsen understøttes af ledelse og stab i det center i Københavns Kommune hvor Elmehuset er
forankret. I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet endvidere lagt vægt på, at ledelsen har faciliteret og understøtter at medarbejderne løbende
indgår i supervision og forskellige former for sparring for eksempel ved personalemøder, temadage og gennem undervisning.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra leders CV, interview med ledelsen samt ledelsens løbende
samarbejde med socialtilsynet. Elmehuset har fået ny leder 1. juni 2021, det fremgår af CV, at leder er uddannet fysioterapeut
suppeleret med lederuddannelser på diplom og universitetsniveau. Derudover har den leder bred erfaring med ledelse af sociale tilbud fra
tidligere ansættelser. Elmehuset har endvidere en afdelingsleder der har været ansat i en årrække, og som derfor kender tilbuddet og varetager
den daglige drift og den nære personaleledelse.
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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
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator. I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra det
skriftlige dokumentationsmateriale som tilbuddet har fremsendt forud for tilsynsbesøget, og på dialogen med ledelsen og medarbejderne ved
tilsynsbesøget den 1. juli 2021.

Ledelsen og medarbejdere har oplyst, at medarbejderne modtager supervision 8 gang om året af ekstern supervisor, der er karakteriseret ved, at
han har et indgående kendskab til målgruppen. Medarbejderne har fortalt, at supervisionen både kan have fokus på sagen, den unge eller det
personlige. Det varierer ud fra sagens karakter, temaet og efter behov. Tilbuddet har endvidere haft flere supervisorer/undervisere inde, og
modtaget undervisning ud fra relevante emner og de behov personalegruppen har haft med udgangspunkt i den aktuelle ungegruppe, eksempelvis
er medarbejderne for nyligt blevet undervist i ”Piger med autisme”, derudover deltager flere medarbejdere i en uddannelse på diplomniveau.

Endelig fremgår det af det skriftlige dokumentationsmateriale, at medarbejderne løbende sparrer med hinanden på personalemøder både i forhold
til konkrete unge og i forhold til for eksempel tilrettelæggelse af forældremøder, faglige tilgange og metoder samt udvikling af indsatserne i
tilbuddet.

 

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 har vurderet, at Elmehusets daglige drift varetages kompetent.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejdernes arbejdstid er tilrettelagt med udgangspunkt i de konkret unges behov
for støtte og omsorg. Personaldækningen sikrer således, at unge der har behov for en særlig indsats for eksempel i forbindelse med indflytning
eller en særlig sårbar periode kan få relevant opmærksomhed og støtte. Socialtilsynet har endvidere vurderet, at personalegruppen er stabil idet
størstedelen af personalet har været ansat i tilbuddet gennem flere år, og udskiftningen i den faste personalegruppe er lav. Sygefraværet i
personalegruppen er på et middel niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser, og de faste medarbejderes fravær dækkes ind af vikarer og
afløsere der kender tilbuddet og de unge der bor i eller benytter tilbuddet.

Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator. I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på egne observationer samt
dialog med ledelse, medarbejdere og unge i forbindelse med tilsynsbesøgene den 16/6- og 1/7-2021.

I aflastningsafdelingen Toppen har medarbejderne oplyst, at der dels er en gruppe fastansatte medarbejdere der er fast tilknyttet de enkelte
grupper af børn og unge, derudover benytter tilbuddet en fast gruppe af afløsere og vikarer, for dermed at tilpasse personaleressourcerne til det
konkrete behov i den respektive ungegruppe. I forbindelse med det uanmeldte tilsynsbesøg i afdelingen oplyste medarbejderne, at det var muligt
at tilpasse ressourcerne, for eksempel var der en ung med højt støttebehov, som havde behov for at blive skærmet fra de andre unge, og som
derfor havde en medarbejder til rådighed, hvorimod andre unge havde behov for mindre grad af støtte og som derfor kunne deles flere om en
medarbejderressource. I forbindelse med interview med medarbejderne i Rampen og Hyblerne, har medarbejderne oplyst, at medarbejdernes
arbejdstid generelt har planlagt med udgangspunkt i de unges behov for støtte og omsorg. Medarbejderne oplever generelt, at de har den
fornødne tid til at understøtte de unge i forhold til deres udfordringer. Medarbejdernes beskrivelser understøttes af de unge, som har oplyst at
medarbejderne er tilgængelige i det omfang de unge har behov for det, og at de kan få den støtte og hjælp som de har brug for. En ung som har
boet kort tid i tilbuddet har for eksempel fortalt, at man bliver godt modtager og får støtte til indretning af sit værelse, indkøb, kontakt til
sundhedssystemet og til at orientere sig i tilbuddet generelt. Den unge har endvidere fortalt, at medarbejderne er gode til at facilitere et rart og
rummeligt miljø, hvor de unge kan hygge sig sammen ved måltidet og med forskellige aktiviteter.
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Indikator 9.b

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 9.b
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator. I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på tilbuddets nøgletal for
2020 og på tilbuddets oversigt over medarbejdere. Det fremgår af tilbudsportalen, at tilbuddets personalegennemstrømning i 2020 var 17,6  %, i
bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på, at størstedelen af personalegennemstrømningen skyldes udskiftning af studerende,
vikarer og afløsere, derudover er to fuldtidsansatte pædagoger og leder udskiftet. Socialtilsynet har lagt vægt på, at størstedelen af
personalegruppen fremstår stabil, idet de fleste faste medarbejdere har været ansat i tilbuddet i mere end 4 år. 

I dialogen med medarbejderne fremgik det endvidere, at  personalegruppen oplever sig stabil og med et grundigt kendskab til tilbuddet og
målgruppen.

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.c
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på Elmehusets nøgletal for 2020, idet det fremgår, at medarbejderne i gennemsnit havde
20 sygedage i 2020, hvilket socialtilsynet anser for at være på et højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser.  

Socialtilsynet har en opmærksomhed på, at medarbejdernes sygefravær i 2020 kan have været påvirket af situationen omkring corona-pandemien
og at niveauet derfor kan vise sig at være atypisk i forhold til fremtidige opgørelser over sygefravær i personalegruppen.
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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 har vurderet, at Elmehusets medarbejdere samlet set besidder relevante faglige og personlige kompetencer i forhold til at sikre
relevante indsatser til de unge i tilbuddet. En stor andel af medarbejderne har en pædagogisk uddannelse og erfaring med målgruppen, og
medarbejderne formår i høj grad at reflektere fagligt og være nysgerrige på, hvordan de kan udvikle og forbedre indsatsen til gavn for de unge i
tilbuddet. Tilbuddet har endvidere ansat en sygeplejerske der har et indgående kendskab til de enkelte unge.

Socialtilsynet har endvidere vurderet, at de unge er trygge ved medarbejderne og oplever sig hjulpet og støttet i dagligdagen.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

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
Socialtilsynet har vurderet, at Elmehusets medarbejdere i meget høj grad besidder relevante faglige og personlige kompetencer i forhold til
målgruppens behov og tilbuddets metoder.

I vurderingen af kriteriet har socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet har en høj andel af pædagogisk uddannet personale med relevant erfaring med
målgruppen, derudover er det vægtet, at medarbejderne i meget høj grad formår at reflektere og indgå i faglige drøftelser om målgruppen og de
pædagogiske indsatser. Socialtilsynet har endvidere vægtet, at medarbejdernes tilgang til de unge afspejler, at de har relevante faglige og
personlige kompetencer der gør det muligt for dem at tilpasse indsatserne individuelt til de enkelte unge. Endelig har socialtilsynet vægtet de unges
udtalelser om medarbejderne, idet det fremgår, at de unge oplever at få den støtte og opmærksomhed som de har brug for.

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
Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på oplysninger fra tilbuddets oversigt over medarbejdere og på oplysninger fra
medarbejdere, unge og ledelse i forbindelse med tilsynsbesøget den 1. juli 2021. Det fremgår af oversigten over medarbejdere, at der samlet set er
ca. 20 fastansatte medarbejdere, hvoraf 13 har en relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Tilbuddet benytter i mindre omfang afløsere og
vikarer.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt særlig vægt på dialogen med medarbejderne ved tilsynsbesøget den 1. juli 2021, idet
medarbejderne i meget høj grad demonstrerede, at de har et indgående kendskab til de enkelte unges særlige udfordringer og behov, samt formår
at beskrive egen praksis. Medarbejderne formåede endvidere i høj grad at reflektere over de faglige udfordringer, og at se faglig udvikling som en
naturlig del af deres job.
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Socialtilsynet har ændret bedømmelsen af denne indikator fra 4 til 5.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på egne observationer ved det uanmeldte tilsynsbesøg den 16. juli 2021 og dialog med
de unge både den 16. juni og den 1. juli 2021. De unge har oplyst, at de har en eller to kontaktpersoner, som de kan tale med og som støtter dem i
forhold til forskellige gøremål og udfordringer i dagligdagen. En af de unge i Rampen fortalte, at man som ny bliver taget godt imod af
medarbejderne, og føler sig velkommen. En ung i Toppen fortalte, at de voksne er søde, og kan hjælpe de unge når de har brug for det. De unges
beskrivelser er blevet understøttet af socialtilsynets observationer af, at medarbejderne i høj grad formåede at tilpasse indsatsen og tilgangen til de
enkelte unge. Medarbejderne viste, at de havde indsigt i hvilke unge der havde brug for ro og alenetid, og hvilke unge der var interesserede i at
indgå i aktiviteter eller i at tale med tilsynskonsulenterne. I aflastningsafdelingen, Toppen, hvor socialtilsynet opholdt sig i fællesstuen, mens de
unge ankom fra skole, observerede socialtilsynet, at medarbejderne tog imod de unge med tilbud om frugt, drikkelse, aktiviteter eller pause på
værelset, og at tilbuddene var relevante og gav mening for de enkelte unge. En ung gav tydeligt udtryk for ikke at ville tale med
tilsynskonsulenterne, og fik følgeskab af en voksen ud i haven, hvor de hoppede trampolin og snakkede om noget som var vedkommende for den
unge. En anden ung viste interesse for at tale med tilsynskonsulenterne og fik hjælp af en medarbejder til at finde ro i playstation-rummet under
samtalen. Det fremgik tydeligt, at medarbejderne havde indsigt i de unges udfordringer og behov, og at de unge var trygge ved medarbejderne. 

Side 15 af 2101-10-2021



Vurdering af tema
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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.

 

Elmehusets fysiske rammer understøtter i høj grad børnenes og de unges behov for henholdsvis privatliv og deltagelse i sociale aktiviteter, idet alle
børn og unge der benytter tilbuddet har eneværelser og adgang til en række fællesfaciliteter. Fællesfaciliteterne omfatter både praktiske faciliteter
som badeværelser, køkkener, vaskeri samt aktivitetsrum med mulighed for træning, musik, rollespil, playstation, film/tv, puzzlespil med videre.
Elmehuset har endvidere en ugenert have, hvor der er mulighed for at grille, lege og opholde sig når vejret tillader det. Socialtilsynet har vurderet,
at tilbuddets beliggenhed i meget høj grad understøtter de unges selvstændighed og sikrer, at de unge har gode muligheder for at benytte sig af de
forskellige faciliteter og aktiviteter i det omgivende samfund.

I forbindelse med tilsynsbesøget den 1. juli 2021, har socialtilsynet vurderet, at tilbuddets fysiske rammer har den nødvendige kapacitet i forhold
til den udvidelse med 4 pladser i afdelingen Rampen, som tilbuddet har søgt om. Socialtilsynet har lagt vægt på, at de unge kan få rummelige
eneværelser og adgang til fællesfaciliteter på samme vilkår, som de unge på de øvrige pladser.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

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
 

Socialtilsynet har vurderet, at Elmehusets fysiske rammer i høj grad understøtter børnene og de unges udvikling og trivsel. I vurderingen af kriteriet
har socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet er indrettet så de unge har gode muligheder for privatliv på egne værelser, og for at indgå i sociale og
praktiske aktiviteter på fællesområderne. Elmehuset har endvidere en have, hvor der er plads til aktiviteter og ophold. Tilbuddets beliggenhed
centralt på Nørrebro understøtter de unges selvstændighed, idet de unge har let adgang til indkøb, aktiviteter og offentlig transport.

I forbindelse med tilsynsbesøget har socialtilsynet vurderet, at tilbuddets fysiske rammer kan godkendes til en udvidelse af bo-afdelingen, Rampen,
fra 10 til 14 pladser, og at de unge kan tilbydes eget værelse samt eget badeværelse eller delebadeværelse med én anden ung.

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på egne observationer i forbindelse med rundvisning og på dialog med børn og unge i
forbindelse med tilsynsbesøgene. Børnene og de unge har generelt oplyst, at de trives i rammerne, de lægger vægt på, at der er gode muligheder
for privatliv på værelse og badeværelse, og at der er fællesfaciliteter hvor de unge kan indgå i sociale aktiviteter eller gennemføre forskellige
praktiske gøremål. De unge lægger endvidere vægt på, at tilbuddet ligger centralt i København så de unge selv kan transportere sig til uddannelse,
aktiviteter og familie.
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Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på egne observationer samt dialog med medarbejdere og unge i tilbuddet.

Elmehusets bo-afdelinger er indrettet i tre etager i en ejendom centralt på Nørrebro, hvor de unge har let adgang til indkøb, aktiviteter og offentlig
transport.

Aflastningsafdelingen, Toppen, ligger i stueetagen med direkte udgang til en ugenert have. Toppen er indrettet med eneværelser til de unge og med
forskellige opholds- og aktivitetsrum samt fællesfaciliteter i form af køkken, badeværelser og vaskerum. Bo-afdelingerne Rampen og Hyblerne er
beliggende på 1. og 2. sal, og er indrettet med eneværelser, hvoraf de fleste har eget bad og toilet. Enkelte boliger har endvidere eget the-køkken.
De unge der ikke har eget badeværelse deler med en anden ung. I bo-afdelingerne har de unge adgang til køkkener, vaskerum, træningsrum, samt
forskellige aktivitets- og opholdsrum.

I forbindelse med, at Københavns Kommune har ansøgt om udvidelse af bo-afdelingen Rampen fra 10 til 14 pladser, har socialtilsynet besigtiget de
fysiske rammer og vurderet, at rammerne fortsat vil kunne tilgodese alle de unges behov selvom tilbuddets kapacitet udvides. Der er 4 ekstra
værelser der kan bruges til de 4 nye pladser.

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.c
 

Socialtilsynet har fastholdt bedømmelsen af denne indikator.

I bedømmelsen af indikatoren har socialtilsynet lagt vægt på, at de unge selv indretter deres egne værelser og derigennem har gode muligheder for
at indrette sig personligt og hjemligt ud fra egne ønsker og normer.

I bedømmelsen har socialtilsynet endvidere lagt vægt på, at de tre afdelinger er indrettet med traditionelle faciliteter i form af køkkener,
badeværelser, stuer og andre opholdsrum som imødekommer målgruppens behov. I bedømmelsen har socialtilsynet taget højde for at
aflastningsafdelingen, Toppen, ikke er børnenes hjem. Afdelingen benyttes på skift af forskellige børn og unge, og indretningen afspejler derfor
ikke at rammerne er børnenes hjem. Derudover har socialtilsynet vægtet, at tilbuddet flere steder fremstår slidt og med behov for at få opfrisket
indretningen.

Side 17 af 2101-10-2021



Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og kan give mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende
faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2021 samt
budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2020. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på
Tilbudsportalen.
Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet
Den faglige kvalitet vurderes samlet set høj. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem Elmehusets kvalitet og tilbuddets pris i
forhold til målgruppen. Socialtilsyn Hovedstaden tager dog forbehold i forhold til sammenhæng mellem pris/takst og ydelser vedrørende
tilbuddets estimerede administrationsomkostninger, idet disse fremstår højere end i sammenlignelige kommunale tilbud uden for Københavns
Kommune.  
Socialtilsynet har den 10. februar 2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold: 
*Elmehusets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.
På det foreliggende grundlag kan det imidlertid ikke udelukkes, at der i de estimerede administrationsomkostninger kan være omkostninger
uvedkommende for tilbuddets drift. Niveauet for administrationsomkostninger – sammenholdt med kommunale tilbud uden for Københavns
Kommune – indikerer, at budgetposten kan indeholde omkostninger uvedkommende for tilbuddets drift. 
Tilbuddets økonomiske bæredygtighed
Elmehuset vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet. 
Tilbuddets økonomi er gennemskuelig 
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med
driftstilsynet.

Socialtilsynet har påset, hvorvidt tilbuddets årsrapporttal for 2020 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i
samme år. Socialtilsynet konstaterer, at der for 2020 fremstår væsentlige afvigelser mellem budgettal og økonomiske nøgletal for budgetåret
2020. 
Af tilbuddets nøgletal på Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapporter” fremgår et realiseret underskud på 4 millioner kr. men hverken den relativt
lavere omsætning eller de realiserede lønomkostninger i 2020 indikerer, hvorfra eller hvordan tilbuddet har realiseret et underskud på 4 millioner
kr. 
Imidlertid udarbejdes der som udgangspunkt ikke revideret årsrapport på kommunale og regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor ikke en
revisionspåtegnet årsrapport til verificering af tilbuddets økonomiske nøgletal, som de foreligger på Tilbudsportalens faneblad ”Årsrapport”.
Tilbuddets nøgletal på Tilbudsportalen tages derfor til efterretning.  

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har vurderet, at Elmehusets overordnede økonomiske rammer viser en økonomisk ansvarlig drift, der sikrer at tilbuddet kan levere
ydelser af fornødne faglige kvalitet. 
Socialtilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2021, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at
dække de relaterede omkostninger, og at budgettet generelt fremstår retvisende for tilbuddets omkostninger. I forbindelse med, at Elmehuset har
søgt udvidelse af døgnafdelingerne med fire pladser, har tilbuddet oplyst, at tilbuddets budget øges med fire opholdsbetalinger, og at der vil blive
ansat personale svarende til de øgede opgaver.
Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddets økonomi er stabil og kan sikre en stabil 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 har den 10. februar 2021 godkendt Elmehusets årsbudget for 2021, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 
*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
Den faglige kvalitet vurderes på et højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris
i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden konstaterer imidlertid, at tilbuddets estimerede administrationsomkostninger for budgetåret 2021 udgør 14,75 % af
tilbuddets samlede økonomi, hvilket er over niveauet for administrationsomkostninger i sammenlignelige kommunale tilbud. 
De højere administrationsomkostninger i forhold til andre kommunale tilbud kan indikere, at der i administrationsomkostninger muligvis er poster
uvedkommende for tilbuddets virksomhed. Som konsekvens af de højere administrationsomkostninger kan socialtilsynet kun i middelgrad
bedømme, hvorvidt der på dette område fremstår sammenhæng i taksten og tilbuddets tilsvarende omkostninger.

Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
For kommunale tilbud udarbejdes der som nævnt ikke reviderede årsrapporter og socialtilsynet har derfor ikke adgang til validt data, der giver
tilstrækkelig gennemsigtighed i tilbuddets faktiske administrationsomkostninger.
Med afsæt i begrænset datagrundlag er det socialtilsynets vurdering, at der vedrørende administrationsomkostninger kun i middel grad fremstår
gennemskuelighed. Det indgår i socialtilsynet vurdering, at kommunale tilbuds nøgletal på Tilbudsportalen ikke verificeres i en revideret
årsrapport. Derudover indgår det i socialtilsynets vurdering, at tilbudsportalens faneblad ”Årsrapporter” ikke giver mulighed for at uploade nøgletal
for de realiserede administrationsomkostninger.
.
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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

Budget
Ansøgning om ændring
Godkendelsesbrev
Medarbejderoversigt
Høringssvar
Øvrige dokumentkilder
CV på ledelse/medarbejdere
Borgeroversigt
Kompetence og anciennitetsoversigt

Beskrivelse
Oversigt over supervision og opkvalificeringsaktiviteter
Referater fra personalemøder
Beredskab til forebyggelse og håndtering af magtanvendelse
Oplysningsskema
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Interviewkilder
Kilder

Borgere
Medarbejdere
Ledelse
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Observationskilder
Kilder

Andet
Borgere
Medarbejdere

Beskrivelse
Fysiske rammer
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