Tilsynsrapport

Vurdering af temaet
Målgruppe, metoder og
resultater

Temavurdering

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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har beskrevet en bred men afgrænset målgruppe på Tilbudsportalen. Der er
sammenhæng mellem målgruppebeskrivelsen på Tilbudsportalen og den beskrivelse, der gives under
tilsynsbesøget. Socialtilsynet vurderer, at målgruppens forskellighed kan bidrage til, at borgerne udvikler deres
sociale kompetencer herunder accept og tolerance over for hinanden. Mens det for socialtilsynet at se kræver, at
tilbuddet arbejde med indsatser, der dels understøtter udvikling af den enkelte beboer som individ, men også
beboerne til at være en del af de fællesskaber som etableres og vedligeholdes på Stubben. Indsatser som
socialtilsynet vurderer, at tilbuddet leverer.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets metode KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)
forsat matcher tilbuddets målgruppe. Metoden vurderes at understøtte muligheden for at arbejde konkret og visuelt
med beboernes mål og delmål. Tilbuddets medarbejder beskriver, hvordan de arbejder med KRAP, og hvordan
metoden er blevet den fælles faglig referenceramme og genstand for faglig refleksion. KRAP anvendes i opstilling
og revidering af beboernes mål - i tæt samarbejde med beboerne og i samarbejde med myndighedssagsbehandler.
Borgernes mål evalueres samme med borgeren hver tredje måned.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter

Kriterium 03

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet konstaterer jævnfør Tilbudsportalen, at tilbuddet har en bred målgruppe bestående af borgere med
forskellige psykiske vanskeligheder, depression, angst og omsorgssvigt og personlighedsforstyrrelser samt
beboere med mindre misbrugsproblematikker. Beboerne er i alderen 16 år til 35 år. Tilbuddet afgrænser
målgruppen ved kun at in-visitere unge, der ikke har massive misbrug og unge med et vist ADL-funktionsniveau, de
skal fx som udgangspunkt kunne klare sig uden medarbejdere i nattetimerne og noget af weekenden.
Under tilsynsbesøget argumenterer ledelsen og medarbejderne relevant for, hvordan målgruppens forskelligheder
er en forudsætning for, at beboere fungerer samme og kan lære af hinanden. Argumenterne går på, at beboerne
netop udvikler sig, fordi de automatisk er nødt til at udvise accept og tolerance over for beboere, der ikke er
ligesom dem selv, hvilket leder og medarbejderne ser beboerne udvikler sig af. Beboerne samstemmer og
beskriver det på følgende måde: ”Vi lærer af hinanden, og selvom, at vi er meget forskellige, så respekterer vi
hinanden, og der er INGEN, som bliver set ned på, og der er INGEN, der bliver holdt udenfor”, fortæller de. I
modsætning til tidligere tilsynsbesøg vurderer socialtilsynet, at der er en klar sammenhæng mellem målgruppen
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