Tilsynsrapport

Vurdering af temaet
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

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 og uhensigtsmæssig brug af
rusmidler. 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.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet har fokus på beboernes trivsel og udvikling. Tilbuddet tager initiativer, der
understøtter beboernes mentale og fysiske sundhed i form at sund kost, medinddragelse og indflydelse på
aktiviteterne i tilbuddet. Videre vurderes det, at tilbuddet har relevant opmærksomhed på forebyggelse af
magtanvendelse og overgreb samt vold mellem beboerne.
Socialtilsynet vurderer, at qua tilbuddet er et lille sted med en anerkendende pædagogisk metode, hvor alle i høj
grad har føling med hinanden og er i daglig dialog, forebygges eskalerende konflikter.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter

Kriterium 04

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer forsat, at leder og medarbejdere tilkendegiver vigtigheden af, at beboerne inddrages i
beslutninger, der vedrører deres eget liv og hverdagen i tilbuddet. Det ses blandt andet ved, at der afholdes
løbende ungemøde. På ungemøderne tages der både emner op, der er valgt af beboere og medarbejdere og leder,
fortæller beboerne. Beboerne fortæller endvidere, at de er med til at bestemme, hvad de skal have at spise de fire
dage om ugen, hvor de spiser aftensmad sammen og til alle resterende morgen og middagsmåltider.
De fleste beboere kommer til møderne, fortæller beboere og medarbejdere.
Beboerne fortæller forsat, at tilbuddet har stor indflydelse på, hvad der sker af aktiviteter i tilbuddet, og hvad de får
at spise. Beboerne fortæller, at de taler pænt til hinanden og opfører sig ordentlig overfor hinanden også, selv om
de ikke altid er enige. Socialtilsynet erfarer ligeledes, hvordan de unge taler anerkendende og med respektfuldt om
hinanden.
Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at tilbuddet understøtter beboernes selv- og medbestemmelse.
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