Tilsynsrapport

Indikator 04.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Det vægtes, at beboerne i deres
fortællinger lægger vægt på, at de bliver hørt, respekteret og anerkendt af både medarbejdere og de andre
beboere.
Indikator 04.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 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Det vægtes, at beboerne beskriver,
hvordan de inddrages i alle beslutninger vedrørende dem selv og i beslutninger vedrørende aktiviteter, kost,
omgangstonen og formen i tilbuddet. Tilbudsleder og medarbejdere fortæller, at der afholdes jævnlige ungemøder,
hvor alle beboere typisk deltager.
Kriterium 05

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsyn
Hovedstaden mærker, at der er en behagelig stemning på tilbuddet. Beboerne beskriver det med, at der er god
energi og varme og en stor tolerance over for de andre beboerne. Beboerne beskriver, hvordan de, hvis de får
medicin, får hjælp til at få den rigtige medicin og løbende får støtte og hjælp til at komme til tandlæge, læge,
psykiater- afhængigt af deres behov. Medarbejderne fortæller, at der er fokus på at spise sundt. Enkelte beboer får
speciel kost. Medarbejderne taler med borgerne om, hvad de kunne tænke sig at spise, hvad der er sundt og
usundt, og beboerne er på skift med ude at handle ind. Tilbudsleder fortæller, at beboerne støttes i at gå til
aktiviteter uden for tilbuddet.
Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Det vægtes, at beboerne beskriver,
hvordan de trives i tilbuddet. De oplever, at det er deres hjem. Et hjem med nærvær og respekt for hinanden.
Indikator 05.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt, at tilbuddet samarbejder med
beboernes handlekommuner og distriktspsykiatrien i Holbæk samt andre relevante instanser herunder egen læge, i
den omfang beboerne har behov derfor, fortæller beboere, medarbejdere og tilbudsleder.
Indikator 05.c

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt meget i høj grad. Generelt har tilbuddet fokus på forhold,
der har betydning for beboernes fysiske og mentale sundhed, såsom kost, motion og medicin. Socialtilsynet
bemærker, at tilbuddet hele tiden arbejder på at finde balancen mellem at tilbyde beboerne sund mad, og
imødekomme beboernes ønsker i forhold til mad. Beboernes beskriver, hvordan de oplever at få hjælp til at gå til
tandlægen og generelt taler med medarbejderne og tilbudsleder om, hvad der er af muligheder for fysiske
aktiviteter i nærområdet. Medarbejderne hjælper også beboerne til aktiviteterne.
Kriterium 06

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

14

