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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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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Den Selvejende Institution Bostedet Caroline Marie

Hovedadresse Gothersgade 141
1123 København K

Kontaktoplysninger Tlf.: 33120913
E-mail: gmh@mariehjem.dk
Hjemmeside: http://www.mariehjem.dk/Caroline/

Tilbudsleder Birgitte Munch-Hansen

CVR-nr. 32107907

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Pladser i alt 24

Målgrupper Anden psykisk vanskelighed
Andet socialt problem
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Indadreagerende adfærd
Omsorgssvigt
Overgreb, andet
Personlighedsforstyrrelse
Seksuelt overgreb
Selvskadende adfærd
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd
Voldeligt overgreb

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Mette Hauch Jensen
Pernille Carlsen

Tilsynsbesøg 06-12-2021 17:00, Anmeldt, Caroline Marie
24-11-2021 12:00, Anmeldt, Caroline Marie
21-10-2021 15:00, Anmeldt, Caroline Marie

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger

Caroline Marie 16 Midlertidigt botilbud, § 107

4 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Udslusning 4 Midlertidigt botilbud, § 107
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Socialtilsynet traf 1. oktober 2021 endnu en afgørelse om skærpet tilsyn med tre påbud til Bostedet Caroline Marie. Det skærpede tilsyn udløb 31.
december 2021, og denne rapport er derfor den endelige konklusion på socialtilsynets vurdering af tilbuddet igennem de seneste tre måneder. 

Socialtilsynet har i perioden været på tre anmeldte tilsyn den 21. oktober 2021, den 24. november 2021, den 6. december 2021 samt afholdt dialog
møde med bestyrelsesformand og leder den 16. december 2021. 

På de aktuelle tilsyn har der været fokus på Kvalitetsmodellens temaer;  selvstændighed og relationer (2), målgruppe og metoder (3), sundhed og
trivsel (4), organisation og ledelse (5) samt medarbejdernes kompetencer (6), hvorfor det udelukkende er de temaer, der er behandlet i denne
rapport. 

Caroline Marie er for nuværende godkendt til 24 pladser i henhold til serviceloven §§ 66 og 107. 

Det er socialtilsynets overordnede konklusion, at det samlede tilbud har arbejdet fokuseret og relevant, med de problemstillinger og udfordringer
der var identificeret på tilbuddet og dermed for nuværende har opnået en kvalitet der gør, at socialtilsynet ikke længere har samme bekymring og,
derfor ikke vurderer det nødvendigt at opretholde det skærpede tilsyn. 

Tilbuddet har i alt været igennem to perioder med skærpet tilsyn. Første afgørelse blev truffet 24 juni 2021 og udløb 24 september 2021, anden
afgørelse blev som nævnt afgjort 1. oktober og udløb 31. december. 

De skærpede tilsyn kom på bagkant af en længere periode, hvor socialtilsynet havde en generel bekymring for kvaliteten i tilbuddet samt en periode
i slutningen af 2020 og det første halvår i 2021, der var præget af flere voldsomme og tragiske hændelser som selvmord, selvmordsforsøg,
overgreb og anklage om voldtægt. Socialtilsynet havde både en bekymring i forhold til antallet og alvorligheden af episoderne samt den i flere
henseende manglende håndtering af episoderne. Igennem den første periode med skærpet tilsyn voksede socialtilsynets bekymring. Dette skete
blandt andet på baggrund af  nogle udtalelser fra medarbejdere der vidnede om forråelse og manglende fælles faglighed. Derudover vurderede
socialtilsynet, at den daværende ledelse og bestyrelse ikke reagerede tilstrækkeligt i forhold til de kvalitetsmangler som tilbuddet var præget af. De
opsatte påbud omhandlede dels en opbygning af et fælles fagligt fundament i tilbuddet, dels udarbejdelse af retningslinje for forebyggelse og
håndtering af vold og overgreb i tilbuddet. 

I slutningen af det første skærpede tilsyn kunne socialtilsynet konstatere, at bestyrelsen indså kvalitetsmanglerne og trådte i karakter og igangsatte
flere relevante tiltag, herunder at indgå en fratrædelsesordning med tidligere leder og indsætte en ny interim leder. Der blev endvidere koblet to
pædagogiske konsulenter på flere aktiviteter med medarbejdergruppen samt afholdt flere temadage og kurser. Bestyrelsen lagde på dette tidspunkt
en tydelig retning for tilbuddet, i samarbejde med den midlertidige leder. Socialtilsynet vurderer, at de faglige initiativer samt implementeringen af
dem, i høj grad har været relevant og positivt. Det har fra indsættelse af en ny interim leder været tydeligt for socialtilsynet, hvilken vej tilbuddet gik
og hvorfor. Endnu vigtigere er det, at det i følge udtalelser fra medarbejderne og beboerne også fremstået tydeligt for dem, i hvilken retning
tilbuddet er på vej hen. 

Socialtilsynet vurderer således, at den nuværende ledelse, bestyrelsen og det samlede tilbud igennem de seneste 3-4 måneder har arbejdet
fokuseret og relevant med de opsatte påbud og, at der generelt har opnåede synlige positive resultater. Herunder en mere reflekteret og bevidst
fælles faglighed i tilbuddet.  

Ved de seneste tilsynsbesøg giver stort set alle beboere udtryk for, at de oplever en større tilfredshed med at være i tilbuddet for nuværende. De
beskriver, at de generelt og i højere grad bliver respekteret,  anerkendt og lyttet til ligesom de har fået større indflydelse på eget liv. De oplever, at
særligt den nye leder, men også i stigende grad medarbejderne, lytter til dem og virker som om, de oprigtigt ønsker at hjælpe dem. Ifølge beboerne
arbejder medarbejderne nu i langt højere grad sammen og har en mere fælles tilgang til dem. Dette understøttes af ledelsens egen undersøgelse og
samtaler med de unge. Igennem den seneste periode er der afholdt trivselssamtaler med alle unge, som også viser en umiddelbar tilfredshed. Der
vil blive afholdt trivselssamtaler igen i starten af 2022 og målet og forventningen er, at trivslen igen er steget. Endvidere har Caroline Marie
udarbejdet et fælles værdigrundlag for både beboere og medarbejdere. Det vurderes , at processen ift. at udarbejde værdierne har været vigtigt for
både medarbejdere og beboere, og har skabt mere fællesskab og ejerskab i forhold til tilbuddet.

Socialtilsynet har endvidere deltaget i et fælles fagligt p-møde. Det vurderes i den sammenhæng, at rammen for mødet, hvor de to
medarbejderteams agerer reflekterende team overfor hinanden, er yderst relevant og understøtter, at medarbejderne lytter til hinanden og bygger
ovenpå hinandens faglighed, frem for at agere ud fra egen overbevisning som set tidligere. Endvidere vurderer socialtilsynet, at der i dette møde
viser sig et højt refleksions niveau og gedigen faglighed blandt medarbejderne. Netop dette forum har de pædagogiske konsulenter været med til at
understøtte. 

Socialtilsynet vurderer ligeledes, at den nuværende samlede ledelse på Caroline Marie fremstår kompetent. Både beboere og medarbejdere mener,
at den midlertidige leders tilstedeværelse har været afgørende for genopretningen af tilbuddet, hvilket socialtilsynet er enig i. Socialtilsynet vurderer,
at den midlertidig leder har været dygtig til dels til, at sætte en tydelig ramme og holde fast i den, og dels, at være åben, nysgerrig og anerkendende
overfor både medarbejdere og beboere. Socialtilsynet finder, at denne kombination har været afgørende for den seneste positive udvikling på
tilbuddet. Midlertidig leders samarbejde med tilbuddets bestyrelsesformand, har endvidere haft stor betydning for sammenhængskraften i
tilbuddet, ligesom dette samarbejde vurderes afgørende for den videre udvikling og drift af Caroline Marie. Endvidere har den midlertidige leder haft
fokus på at skabe plads til souschef og lavet en tydelig opgavefordeling mellem de to i ledelsen. Souschef er vellidt af både medarbejdere og
beboere og har en indgående viden om Caroline Marie som helhed. Der bliver her i starten af 2022 igangsat en ansættelsesproces i forhold til at
rekruttere en ny fast leder til Caroline Marie. Socialtilsynet vurderer, at bestyrelsen har et relevant fokus på nødvendigheden af at få den rigtige profil
og er bevidste om deres rolle i forhold til at sikre en god og stabil overgang. 
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Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at der igennem det seneste halve år ikke har været yderligere voldsomme episoder i tilbuddet. Beboerne
fortæller samstemmende, at der er mere ro nu, at de oplever sig mere trygge i tilbuddet og at de oplever, at der ved det mindste optræk til uro,
fremstår ledelsen og medarbejderne i højere grad rolige og virker som om, de har styr på huset. I forhold til påbud tre, hvor tilbuddet skulle
udarbejde en ny retningslinje for forebyggelse og håndtering af overgreb, har ledelsen bedt om at udskyde den endelige udarbejdelse af denne, da
hele tilbuddet er i gang med et forløb der inkluderer kursus i LA2 for alle medarbejdere, samt et forløb med Socialstyrelsens Indsatsteam til
forebyggelse af voldsomme episoder på bosteder, herunder udarbejdelse af trivselsplaner på alle beboere. Tilbuddet har sidste kursusdag d. 16
marts og vil herefter udarbejde retningslinjer. Socialtilsynet vurderer, at denne prioritering er relevant.

Bestyrelsen har yderligere igangsat et arbejde med at udarbejde en ny målgruppebeskrivelse på Caroline Marie, der i højere grad matcher de
kompetencer der er i medarbejdergruppen. Blandt andet er det intentionen, at målgruppen fremadrettet skal være mindre bredt sammensat, hvilket
socialtilsynet i høj grad finder relevant. 

Socialtilsynet vurderer samlet set, at bestyrelse, ledelse og medarbejdere har arbejdet fokuseret og målrettet i forhold til at højne kvaliteten på
Caroline Marie og, at det er lykkedes at rykke tilbuddet markant i en ny faglig retning, hvor der også er fokus på kulturen og værdierne i tilbuddet.

Det vægtes, at der er markante ændringer i beboernes udtalelser til socialtilsynet. Igennem flere år har beboerne på Caroline Marie været præget af
utilfredshed, utryghed og har ikke oplevet, at de er blevet set og respekteret. Socialtilsynet hæfter sig derfor positivt ved, at der blandt beboerne ses
en højere grad af trivsel og tryghed samt en oplevelse af i højere grad at blive set, hørt og respekteret. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har været så langt nede i kvalitet, at det fortsat kræver stor opmærksomhed og selvrefleksion fra både
bestyrelse, ledelse og medarbejdere i forhold til at fortsætte den positive udvikling og genopretning af kvaliteten. Socialtilsynet vurderer, at der for
nuværende er den fornødne vilje og evne i tilbuddet til at fortsætte det kvalificerede arbejde, der er set igennem de seneste måneder i tilbuddet.
Socialtilsynet vil fortsat have en tæt dialog med bestyrelse og ledelse for at sikre den fortsatte udvikling. 

Der har dels været fokus på hvordan tilbuddet har arbejdet på at højne den generelle kvalitet, dels hvordan de har arbejdet med de opstillede påbud
i forhold til det skærpede tilsyn.
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Skærpet tilsyn

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Vurdering af tema
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Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder netværk og relationer på sociale medier, samt at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge
i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der
kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn
og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod
disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for
borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det
væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Socialtilsynet vurderer, at Caroline Marie i nogen grad arbejder på at styrke indsatsen i forhold til at forbereder de unge på et selvstændigt
voksenliv. Socialtilsynet vurderer dog også, at der med fordel kan arbejdes på selvstændighed og sociale relationer i langt højere grad end hvad der
ses for nuværende. 

Beboerne har selv igennem flere tilsyn efterlyst, at medarbejderne i højere grad understøtter deres selvstændighed og deres mulighed for at leve
selvstændigt efter ophold på Caroline Marie. Socialtilsynet er enig i, at denne del med fordel kan styrkes og undres i den sammenhæng over, at
beboerne ikke i højere grad understøttes til og inddrages i madlavning, som de selv ønsker. Socialtilsynet vurderer endvidere at det vil være
fordelagtigt, at medarbejderne i højere grad bruger tid på etagerne, både med fokus på f.eks. at understøtte ADL træning i køkkenerne på etagerne,
men også at understøtte de sociale dynamikker der foregår mellem beboerne. Beboerne fortæller på de seneste tilsyn, at der er begyndt at være
mere fokus på, at inkludere dem yderligere i ADL aktiviteter og de forventer i løbet af den næste tid at kunne se det i aktiviteterne.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at der skal etableres en strategi for, hvordan selvstændighed sættes på dagsordenen, og hvordan tilbuddets værdier og
faglige referencerammer i langt højere grad kan understøtte selvstændighedstræning, jf. at der er tale om et § 107 voksentilbud.

Kriterium 2
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 2$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i nogen grad styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

Caroline Marie styrker de sociale relationer gennem de tilbud af fælles aktiviteter, der foregår i tilbuddet. Det være sig filmaftener og fællespisning
mm.

Socialtilsynet har igennem flere tilsyn talt med beboere, der ikke oplever at de bliver støttet i fx ADL træning for dermed på sigt at kunne leve et
mere selvstændigt liv. Socialtilsynet har i den forbindelse selv undret sig over, at det er medarbejderne der i høj grad laver mad og der i ringe grad
er fokus på at medarbejderne er på etagerne for her, at kunne støtte de unge i deres selvstændige og sociale liv. 

Den nye ledelse giver udtryk for at være enige med socialtilsynet i forhold til at understøttelse af beboernes selvstændighed skal styrkes og
beboerne skal inddrages i langt flere daglige aktiviteter, herunder f.eks. madlavning. 
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Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i
sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 2.a
Bedømmelsen fastholdes. Der er igennem flere tilsyn identificeret at langt de fleste beboere har opstillet mål i forhold til at understøtte udviklingen
af deres sociale kompetencer.

Socialtilsynet har over flere tilsyn, undret sig over -  og italesat det overfor ledelsen, at der ikke umiddelbart er fokus på træning i at leve
selvstændigt, herunder ADL træning. Socialtilsynet vurderer, at  ADL træningen er en stor del af indsatsen ift. §107 tilbud, hvilket langt de fleste
beboere er anvist en plads efter. Socialtilsynet har igennem længere tid undret sig over, at der bliver lavet mad til beboerne, frem for, at de unge
deltager i madlavning. Herudover har socialtilsynet på baggrund af interviews med beboerne erfaret, at en del beboere på mange måder lever
deres eget liv på etagerne. Beboerne har over flere tilsyn selv givet udtryk for, at de gerne vil udvikle sig ift. at kunne leve selvstændigt, men at de
ikke oplever at det er det der er fokus på Caroline Marie. 

Den nuværende ledelse har også givet udtrykt for forundring over, den manglende inddragelse af beboerne i daglige gøremål og har givet udtryk
for, at de  fremadrettet, vil have et større fokus på dette. Beboerne fortæller, at de oplever at der siden ledelsesskiftet bliver talt mere om, at de
skal deltage i f.eks. madlavning og måske have en maddag, men det er ikke igangsat endnu. Socialtilsynet anerkender, at der har været meget for
den nuværende ledelse at forholde sig til og rydde op i og at alt ikke har kunne igangsættes på en gang. Socialtilsynet vil på kommende
tilsynsbesøg følge op på, hvordan tilbuddet fremadrettet vil sikre, at beboerne understøttes til at leve selvstændige liv. 

Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.b
Da der ikke er kommet nye oplysninger fremstår indikatorens bedømmelse og ordlyd fra tidligere tilsyn.

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Det fremgår af en opgørelser over flere tilsyn at største delen af beboerne indgår i sociale
aktiviteter i det omgivende samfund. Flere af beboerne socialtilsynet har talt med bekræfter, at de deltager i aktiviteter i det omgivende samfund. 

Indikator 2.c

Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.c
Bedømmelsen fastholdes, der er ikke umiddelbart kommet nye oplysninger frem. Beboerne har over flere tilsyn fortalt, at medarbejderne
understøtter dem i at tage kontakt, vedligeholde eller minimere kontakten til deres netværk alt afhængigt af, hvad den enkelte unge ønsker. 

Indikator 2.f

Børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 2.f
Bedømmelsen hæves fra 3 til 4. Det generelle billede på Caroline Marie har været at alle de beboere vi taler med giver udtryk for at have en eller
flere medarbejdere de oplever at have en fortrolig relation til. Socialtilsynet har på den ene side vurderet det positivt , at beboerne og ved tidligere
tilsyn gav udtryk for at have en fortrolig voksen. På den anden side har socialtilsynet også vurderet, at beboerne bandt deres tilfredshed eller
utilfredshed med opholdet på tilbuddet op på enkelte medarbejdere. Socialtilsynets vurderede, at dette kunne hænge sammen med, den måde
medarbejderne arbejdede ud fra egne overbevisninger, frem for med en fælles faglig tilgang. 

På de seneste tilsynsbesøg, giver beboerne fortsat udtryk for, at have mere fortrolige relationer til nogle medarbejdere end andre, men taler
samtidig mere generelt om hvordan de oplever sig mødt af medarbejdergruppen. Dette vurderes positivt set i forhold til Caroline Marie, da det kan
være et udtryk for, at der er kommet en mere fælles faglig platform i tilbuddet, som medarbejderne agerer ud fra, samt en generel større tryghed i
forhold til medarbejdergruppen.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

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.

Caroline Marie er for nuværende godkendt til unge i alderen 16 til 26 år. Der er aktuelt  igangsat en proces i forhold til at afgrænse målgruppen
yderligere, både i forhold til alder og i forhold til problematikker.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets metoder, som indbefatter narrativ metode, neuropædagogik, LA og kognitiv tilgang er relevante i forhold til
målgruppen. Socialtilsynet har haft en bekymring i forhold til, hvorvidt medarbejdergruppen fik udfoldet metoder og tilgange tilstrækkeligt og i
samspil med hinanden. Socialtilsynet har igennem den seneste periode set positive bevægelser imod en større ensartet tilgang og et større fælles
refleksionsniveau i medarbejdergruppen. Beboerne giver for nuværende udtryk for, at de oplever sig bedre hjulpet og dermed i øget grad udvikle
sig og trives.  

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5

Kriterium 3
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse af kriterium
Bostedet Caroline Marie er godkendt til unge i alderen 16 til 26 år på henholdsvis § 66 og § 107. Målgruppen er af socialtilsynet gennem flere
tilsyn, vurderet meget bred, med mange forskellige problematikker. Den nuværende ledelse og bestyrelse er i en proces i forhold til at redefinere
målgruppen på Caroline Marie, således at målgruppen matcher de kompetencer der er i tilbuddet. Dette vurderes relevant og positivt. Der er
særligt fokus på hvorvidt der fremadrettet skal være unge med omfattende selvskade i tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer, at der igennem de seneste år, har været udfordringer i forhold til visiteringen på Caroline Marie. Dette ses ved, at der
løbende er blevet indskrevet beboere uden for målgruppen og, at der samtidig er en del beboere der er blevet udskrevet med henvisning til, at der
ikke kunne opnås et samarbejde. Det er særligt beboere med misbrugsproblematikker der har været en udfordring og som derfor er blevet
udskrevet. Beboere har igennem længere tid, givet udtryk for, at denne gruppe af beboere giver utryghed i tilbuddet og medarbejderne fortæller
gentagende gange, at de ikke kan sikre udvikling hos denne målgruppe. Socialtilsynet vurderer at den nuværende ledelse, er yderst
opmærksomme på, at det alene er den godkendte målgruppe der indvisiteres  på Caroline Marie. 

Der har været mange voldsomme hændelser i tilbuddet, særligt i starten af 2021. Det har blandt andet handlet om selvmord, flere
selvmordsforsøg, overgreb mellem beboere og anklage af medarbejder for voldtægt af en beboer, med efterfølgende retssager. På baggrund af
bl.a. disse voldsomme episoder og fordi socialtilsynet var bekymret for, hvorvidt tilbuddet kunne håndtere den bredt sammensatte målgruppe,
igangsatte socialtilsynet et skærpet tilsyn. Under det skærpede tilsyn blev socialtilsynet yderligere bekymret, bl.a. i forhold til at flere medarbejdere
kom med forråede udtalelser omkring beboerne og gav udtryk for, hvordan de som medarbejdergruppe arbejdede egenrådigt og uden fælles
fagligt fundament. 

Socialtilsynet vurderer, at den nye ledelse og bestyrelse igennem den seneste periode med skærpet tilsyn, har handlet relevant og professionelt og
også er lykkedes med at skabe en anden udvikling på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der sker positive bevægelser i forhold til at
medarbejderne agerer ud fra et fælles fagligt fundament og med et større nærvær og omsorg i forhold til alle beboere. Socialtilsynet vurderer det
for særligt positivt og relevant, at tilbuddet har opsat en tydelig og relevant ramme omkring de faglige p-møder, hvor medarbejderne agerer
reflekterende team overfor hinanden. Socialtilsynet vurderer, at dette tiltag i meget høj grad sikre, at  medarbejderne lytter og reflekterer med
hinanden og dermed også får en større bevidsthed  omkring både sig selv og hinanden der igen er med til at understøtte en fælles faglige tilgang i
medarbejdergruppen.  
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Indikator 3.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.a
Bedømmelsen hæves fra 2 til 3.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet overordnet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og
målgruppe. tilbuddet anvender narrativ metode, neuropædagogik, LA og kognitiv tilgang. Langt de fleste medarbejdere har relevante
grunduddannelser samt efteruddannelser inden for ovenstående tilgange. 

Socialtilsynet har dog igennem en længere periode vurderet, at den samlede medarbejdergruppe ikke fik udfoldet deres individuelle kompetencer.
Det var svært for socialtilsynet at identificere en egentlig fælles faglig platform. Flere medarbejdere udtrykte selv, at de handlede ud fra egne
overbevisninger frem for en fælles tilgang. Dette set i kombination med et stort antal alvorlige og tragiske episoder med manglende håndtering og
flere yderst forråede udtalelser om beboerne, gjorde at socialtilsynet blev bekymret og igangsatte skærpet tilsyn. 

Efter første periode med skærpet tilsyn, hvor socialtilsynets bekymring voksede, trådte bestyrelsen i karakter og igangsatte flere relevante tiltag,
herunder at indsætte en midlertidig leder og koble to pædagogiske konsulenter på tilbuddet. 

Socialtilsynet har igennem den seneste periode med skærpet tilsyn, set en positiv udvikling i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at det er lykkedes
for den nye ledelse at igangsætte en udvikling, hvor medarbejderne i stadig stigende grad arbejder ud fra en fælles faglig platform og ikke ud fra
egne overbevisninger. Den nye ledelse og de pædagogiske konsulenter har iværksat en ny ramme, hvor medarbejderne agere reflekterende team
overfor hinanden i drøftelserne af beboerne. Socialtilsynet vurderer, at det netop motiverer medarbejderne at lytte på hinanden, reflektere over
hinandens udsagn og bygge oven på hinanden og dermed i langt højere grad går samme vej rent fagligt og pædagogisk. Socialtilsynet overværede
en sådan seance og vurderer, at medarbejderne udviser et højt  reflektionsniveau, med udgangspunkt i tilbuddets faglige tilgange og metoder. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har rykket sig markant i forhold til selv at have en opmærksomhed på, at alle står på samme faglige platform
og agere professionelt herudfra. Sociatilsynet vurderer på baggrund af observationer under tilsynsbesøgene, at medarbejderne i høj grad  udviser
kompetencer og potentiale i forhold til at kunne gøre det. 

De nye tiltag har været iværksat få måneder og socialtilsynet vil følge op på udviklingen ved de kommende tilsyn. 

Indikator 3.b

Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.b
Bedømmelse hæves fra 3 til 4.

Socialtilsynet har tidligere vurderet, at tilbuddet udarbejder mål på baggrund af handlekommunes mål for borgeren. Udarbejdelsen foregår i
samarbejde med beboerne. Socialtilsynet vurderer, at der i forbindelse med opstart og implementering af faglige p-møer har været et øget fokus
på at sikre beboerne et større ejerskab i forhold til deres mål.

I forbindelse med det aktuelle tilsyn, deltager socialtilsynet i et fagligt p-møde, hvor det er tydeligt for socialtilsynet, at der arbejdes ud fra
opstillede mål med fokus på læring og forbedring af indsatsen i forhold til den enkelte beboer.  
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Indikator 3.c

Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 3.c
Bedømmelsen hæves fra 2 til 3.

I perioden op og igennem det første skærpede tilsyn vurderede socialtilsynet, at der var flere beboere der ikke var i trivsel på Caroline Marie og
dermed ikke opnåede positive resultater. Flere beboere gav udtryk for, at de følte sig svigtet, misforstået og mødt af en tilgang der forhindrede
deres udvikling og trivsel. Der var særligt flere beboere der ikke oplevede sig hensigtsmæssig og respektfuldt mødt i forhold til deres selvskade. 

I den aktuelle vurdering lægges vægt på, at flere beboere gennem den seneste periode giver udtryk for, at være kommet i større trivsel og dermed
udvikling. Endvidere lægges der vægt på socialtilsynets observationer under deltagelse på et fagligt p-møde. Her observerede socialtilsynet dels en
opmærksomhed på hvilke mål der skulle arbejdes med i forhold til konkret beboer og hvordan, dels italesættelser af hvordan medarbejdere og
ledelse kunne iagttage og understøtte videre udvikling hos beboerne og dermed positive resultater. Socialtilsynet observerede en
medarbejdergruppe der reflekterede fokuseret, med udgangspunkt i mål, tilgange og metoder i forhold til den enkelte beboer. 

Socialtilsynet er opmærksomme på, at tilbuddet er i en opstartsfase i forhold til arbejde anderledes, herunder mere stringent, metodenært og ud
fra en fælles faglig platform. Socialtilsynet vil følge op på udviklingen i dette arbejde på næstekommende tilsyn. 

Indikator 3.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 3.d
Bedømmelsen hæves fra 3 til 4. Socialtilsynet har igennem flere tilsyn vurderet, at tilbuddet generelt søger at samarbejde med eksterne aktører i
forhold til beboernes mål, som visiterende kommune, jobcenter, uddannelsesinstitutioner, psykiatri og andre relevante samarbejdspartnere.

Igennem perioden med det første skærpede tilsyn fik socialtilsynet oplysninger der pegede på, at både myndighed og pårørende ikke løbende er
blevet oplyst om de forskellige meget alvorlige episoder der har fundet sted i tilbuddet. Det gælder både i forhold til de beboere der har været
involveret i episoderne og for dem der er mere udeforstående. 

Socialtilsynet vurderer for nuværende, at tilbuddet igen generelt samarbejder med eksterne aktører med fokus på at understøtte at målene opnås
for den enkelte beboer, hvorfor scoren hæves. 
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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 vurderer, at Caroline Marie igennem de seneste måneder har arbejdet fokuseret i forhold til oprette en respektfuld tilgang til den
enkelte beboer, hvilket ikke altid har været gældende tidligere. Igennem de seneste tilsyn fortæller beboerne, at de nu oplever at der bliver lyttet til
dem og der er en reel interesse i forhold til dem.

Der er endvidere arbejdet med den generelle utryghed der har været i beboergruppen. Der har siden i sommers ikke været nogen voldsomme
episoder i tilbuddet. Beboerne giver udtryk for, at der er kommet en større tryghed og ro i tilbuddet, ligesom de oplever, at medarbejderne har fået
mere styr på huset.

Ovenstående vurderes at påvirke den enkeltes trivsel og udvikling positivt og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i en positiv udvikling. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,1

Kriterium 4
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 4$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at ledelse, bestyrelse og medarbejdere arbejder fokuseret på, at sikre beboernes selv- og medbestemmelse. Der er både
fokus på at oprette og opretholde forskellige forums, hvor beboerne kan komme til orde, herunder beboermøder, trivselssamtaler og samtaler
med bestyrelsen. Endvidere fortæller beboerne, at de har oplevet et skifte i forhold til, at ledelse og medarbejdere reelt respekterer dem, lytter og
oprigtigt gerne vil dem.

Socialtilsynet har tidligere haft en opmærksomhed og bekymring i forhold til hvorvidt alle beboere blev respekteret og anerkendt, da størstedelen
af beboergruppen over flere tilsyn har fortalt, og givet konkrete eksempler på, at de netop ikke oplevede dette. Socialtilsynet vurderer, at det er
igangsat et markant skifte på tilbuddet og, at størstedelen af de nuværende beboere oplever sig hørt og respekteret og dermed også, har fået mere
med- og selvbestemmelse. Sociatilsynet finder, at denne udvikling er yderst positiv.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 4.a
Bedømmelsen hæves fra 1 til 3. 

Igennem det første skærpede tilsyn, havde socialtilsynet en alvorlig bekymring i forhold til om beboerne blev hørt, respekteret og anerkendt. Flere
beboere fortalte om at de ikke oplevede dette men ligefrem oplevede at blive latterliggjort, talt ned til og ignoreret. Flere beboere fortalte om
medarbejdere der påstod at de løj og, at der var ting de slet ikke måtte tale om. Sociatilsynet kunne i nogle af medarbejderinterviewene  ligeledes
se tegn på denne form for forråelse.

Igennem den seneste periode med skærpet tilsyn, har beboerne til forskel fra tidligere, givet udtryk for at de i langt højere grad oplever sig hørt,
respekteret og anerkendt. De omtaler det særligt i forhold til den nye leder, hvor de oplever, at de bliver taget alvorligt og set som et helt
menneske. De oplever at denne tilgang smitter af på mange af medarbejderne og oplever derfor generelt også, at blive hørt og respekteret af
medarbejderne. 

Beboerne fortæller, at de nu må tale om de tragiske hændelser der har været i tilbuddet. Tidligere var der mange ting der ikke måtte siges og
nogen blev beskyldt for at lyve, hvis de fortalte hvordan de havde det i forhold til de konkrete episoder. Nu oplever beboerne, at det løbende
italesættes at der må og skal tales åbent om det hele, hvilket er en stor lettelse for mange og efter socialtilsynets vurdering en nødvendighed i
forhold til at få bearbejdet hændelserne.
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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  3

Bedømmelse af Indikator 4.b
Bedømmelsen hæves fra 2 til 3. Socialtilsynet vurderer, at der aktuelt  sker en tydelig bevægelse i forhold til i højere grad at sikre beboernes
inddragelse omkring dem selv og hverdagen i tilbuddet.

Beboerne fortæller til socialtilsynet, at de oplever at der bliver lyttet til dem nu og de i særlig grad oplever at den nye leder har reel interesse i dem
og at dette smitter af på hele tilbuddet. På dialog mødet den 16. december 2021, fortæller bestyrelsesformanden,  at bestyrelsen har haft inviteret 
unge til at tale med bestyrelsen, for at sikre at der er overensstemmelse mellem de konklusioner den daglige ledelse fremlægger og, hvad
beboerne selv oplever. Bestyrelsesformand fortæller at mødet havde været positivt og informativt og at denne praksis vil fortsætte. 

Igennem de seneste måneder, er der på Caroline Marie blevet udarbejdet et værdigrundlag, som både beboere og medarbejdere har bidraget til og
blevet enige om.

Socialtilsynet deltager selv på et beboermøde. Baggrunden for deltagelse er at socialtilsynet og ledelsen bliver enige om, at det vil være fordelagtigt
at socialtilsynet deltager og fortæller dels om, hvorfor der har været stor bekymring i forhold til tilbuddet, samt at socialtilsynet for nuværende
ikke har planer om at lukke tilbuddet, da det er en reel bekymring hos nogle af beboerne. Under beboermødet, kunne socialtilsynet observere  en
inviterende og åben tilgang fra leder og medarbejders side,  i forhold til at understøtte at beboerne kom til orde og fik medbestemmelse. 

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 vurderer, at tilbuddet for nuværende i langt højere grad end tidligere, understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Igennem flere tidligere tilsyn har beboerne oplyst, at de til tider har oplevet sig utrygge ved at bo på Caroline Marie, både i forhold til de andre
beboere og i forhold til hvorvidt medarbejderne kunne håndtere dem og tilbuddet som helhed.

Socialtilsynet vurderer, at den nuværende ledelse, bestyrelse og medarbejdergruppe har arbejdet fokuseret på at udvikle Caroline Marie således, at
alle beboere på Caroline Marie igen oplever at trivsel og at deres fysiske og mentale sundhed understøttes. Socialtilsynet vurderer, at det langt hen
af vejen er lykkedes for tilbuddet at ændre kurs og dermed i større grad sikre ovenstående. Socialtilsynet vurderer, at der er igangsat en udvikling,
som socialtilsynet fremadrettet vil følge. 

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.a
Bedømmelsen hæves fra 2 til 3. Socialtilsynet har igennem de seneste år talt med mange beboere på Caroline Marie der ikke oplevede trivsel på
tilbuddet. Dette blev tiltagende igennem 2021. For manges vedkommende har den manglende trivsel hængt sammen med en generel utryghed
ved at være i tilbuddet. Både en utryghed ift. de andre beboere på tilbuddet, om medarbejderne kunne magte dem, og en oplevelse af, at nogle af
medarbejderne var efter dem, bl.a. i forhold til hvad de kunne føle og tænke. Socialtilsynet fik en tiltagende bekymring igennem sommeren 2021,
da de unges oplysninger vidnede om forråede udtalelser fra medarbejdernes side, hvilket stemte overnes med socialtilsynets egne observationer
under flere tilsyn. 

Igennem de seneste tre tilsyn i efteråret 2021, taler socialtilsynet med beboere der i højere grad oplever at trives på Caroline Marie. Beboere
fortæller at der er blevet mere trygt og roligt på Caroline Marie. De fortæller, at den nuværende ledelse understøtter, at man taler om tingene også
de svære og, at det er en befrielse at der ikke mere er noget, man ikke må tale om. De fortæller, at de oplever medarbejderne mere nærværende,
og at de arbejder i samme retning. Socialtilsynet vurderer ud fra de udtalelser, som ligger i god forlængelse af hvad ledelse og medarbejdere også
udtrykker, at Caroline Marie er i gang med at skabe et fundament af ensartet faglighed og mere nærvær og anerkendelse overfor den enkelte
beboer og, at dette giver grobund for en højere trivsel hos beboerne. 

Igennem de seneste måneder har souschef afholdt trivselssamtaler med alle beboere, hvor der også tegnede sig  en opadgående kurve i forhold til
den generelle trivsel. Målet er at afholde endnu en trivselsundersøgelse i januar 2022 og,  at trivslen er endnu højere til den tid. 

Socialtilsynet sporer også en træthed og udmattelse hos beboerne i forhold til at have boet i så meget kaos igennem et år. Nogle beboer pointere,
at mens medarbejderne og ledelse kan tage hjem, må de blive, og at det har været hårdt ikke at kunne forlade tilbuddet, når det har været fyldt op
af sorg og fortvivlelse. De beskriver bl.a. i forbindelse med selvmordet i november 2020, at der til tider var så tung stemning i huset, at det var
svært at være i. 
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Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 5.b
Bedømmelsen hæves fra 3 til 4.  Der samarbejdes fortsat med relevante sundhedsmyndigheder og beboerne kan følges til Distrikts Psykiatrisk
Center, til psykiater på Bispebjerg Hospital, tandlæge osv. Flere beboere går til fitness med deres koordinator/kontaktperson.

I forbindelse med de voldsomme episoder vurderede socialtilsynet det kritisabelt, at beboerne ikke fik den fornødne støtte fra tilbuddet i forhold til
at bearbejde hændelserne, herunder krisehjælp.

Socialtilsynet vurderer, at den nuværende ledelse har været yderst opmærksomme på at stille nødvendig hjælp til rådighed i kriseramte
situationer. Der har ikke som sådan været nye voldsomme episoder, men der har været nogle situationer på bagkant af de voldsomme episoder,
hvor det har været relevant at tilbyde psykolog/krisehjælp, hvilket er blevet gjort på en hensigtsmæssig måde. 

Indikator 5.c

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 5.c
Bedømmelsen hæves fra 2 til 3. 

Socialtilsynet har igennem det første skærpede tilsyn hørt eksempler på forskellige overgreb og andre kritiske situationer der har vagt bekymring.
Endvidere har efterbearbejdningen af episoderne fremstået yderst kritisabel. Beboerne er kommet med flere eksempler på, hvordan de dels er
blevet forulempet, både verbalt og fysisk og, hvor de efterfølgende ikke har oplevet at blive lyttet på og blive taget alvorligt. Der er eksempler på, at
beboerne er blevet grint af og latterliggjort, når de har fortalt om deres utryghed i forhold til særlige episoder. Socialtilsynet vurderer, at flere af
beboerne i denne periode  er blev dobbelt svigtet af medarbejderne og den daværende leder, ved at de først er blevet udsat for krænkende og
grænseoverskridende adfærd og dernæst, ikke er taget alvorligt og, i nogle situationer er blevet fortalt at de ligefrem lyver. 

Bestyrelse og nuværende ledelse på Caroline Marie igangsatte i efteråret omfattende opbygning af en anden kultur og anden tilgang på Caroline
Marie. Herunder at ovenstående ikke igen sker på Caroline Marie, men at medarbejderne og ledelse møder den enkelte beboer med
opmærksomhed og viden om den enkeltes behov både fysisk og psykisk. Socialtilsynet vurderer, at der i den sammenhæng er sket et stort og
vigtigt skifte. Flere beboere har igennem de sidste tilsyn fortalt at de i højere grad oplever at blive set og respekteret. 

Socialtilsynet har igennem den første periode med skærpet tilsyn vurderet, at der ikke har været tilstrækkelig med viden og kompetencer omkring
selvskade og deraf ikke tilstrækkelig håndtering af konkrete episoder. Allerede i sommer besluttede bestyrelsen og ledelsen, at der ikke skulle
indskrives beboere med udpræget selvskade, hvilket socialtilsynet vurderer er relevant. Endvidere er bestyrelse og ledelse i gang med at udarbejde
en ny målgruppebeskrivelse, således at målgruppen fremadrettet modsvarer tilbuddets kompetencer samt tilgange og metoder. 

Socialtilsynet vurderer, at der er et generelt fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, blandet andet ved at sikre sund kost og, at fysisk
aktivitet tilbydes. En stor del af beboerne er ordineret medicin, som tilbuddet hjælper dem med at administrere. Beboerne har givet udtryk for, at
medicinhåndteringen fungerer godt.

Kriterium 6
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 6$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets overordnede vurdering, at tilbuddets medarbejdere og ledelse generelt forebygger magtanvendelser. Medarbejdere har
tidligere været på kursus i den nye lovgivning på området. Det vurderes, at uddannelse og implementering af Low Arousal 2 vil minimere brugen
af magtanvendelse yderligere. Der har været registreret tre magtanvendelser det seneste år. 

Socialtilsynet har igennem den første periode med skærpet tilsyn haft en stor bekymring i forhold til manglende faglighed og sporing af en forrået
kultur blandt medarbejderne. 

På de seneste tre tilsyn i 2021, har socialtilsynet set medarbejderne udfolde deres faglighed på en langt mere kvalificeret måde. Den nuværende
ledelse og bestyrelse har haft et intensivt fokus på, at sikre en større faglighed og ensartehed i det pædagogiske arbejde. Socialtilsynet vurderer, at
tilbuddet er godt på vej og allerede har udviklet sig positivt.          
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Indikator 6.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 6.a
Bedømmelsen fastholdes.

Socialtilsynet har igennem 2021 modtaget tre magtanvendelser, der er ikke modtaget nogen det seneste halve år. 

Socialtilsynet har haft en bekymring i forhold til hvorvidt tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser undgås. Herunder, at
der igennem 2021 var uforholdsvis mange kritiske og alvorlige episoder. Socialtilsynet vurderer, at der indtil for nylig var mulighed for at den
enkelte medarbejdere kunne agere ud fra egne overbevisninger og, at beboerne dermed ikke blev mødt forudsigeligt og inden for samme
metodiske ramme. Netop dette er der blevet arbejdet fokuseret med siden sommer 2021. Medarbejdere og beboere fortæller om et stort skifte,
hvor man nu arbejder inden for samme ramme, hvilket giver en tryghed for både den enkelte medarbejder og beboer. Beboerne fortæller at der
nu er mere roligt og trygt på Caroline Marie og at medarbejderne går ind i evt. konflikter med en større ro og overskud. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder fokuseret på at skabe en mere ensartet pædagogisk indsats, der også understøtter at magtanvendelser
så vidt muligt undgås. 

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  3

Bedømmelse af Indikator 6.b
Bedømmelsen fastholdes. Socialtilsynet har det første halve år af 2021 modtaget 3 magtanvendelsesindberetninger. De to seneste er fra i sommer,
hvor der udspillede sig yderst voldsomme episoder i tilbuddet omkring en beboer der ville tage sit eget liv. Socialtilsynet vurderer at det at gribe
ind, var nødvendigt for at redde liv. Socialtilsynet vurderer ikke, at tilbuddet efterfølgende i tilstrækkelig grad drog læring af hændelserne  i forhold
til, at forebygge lignende situationer i at opstå. Dette kom bl.a. til udtryk i medarbejderinterview, hvor der blev peget på, at pågældende beboer var
opmærksomhedskrævende og deraf skabte voldsomme episoder omkring sig. Endvidere har tilbuddet ikke har haft kendskab til reglerne omkring
overvågning og har dermed og derfor ikke har handlet korrekt i forhold til lovgivningen vedr. omkring magtanvendelser. Overvågningen er fjernet,
men socialtilsynet har ikke hørt om, at medarbejdere er blevet opdateret på lovgivningen.

Socialtilsynet har ikke modtaget magtanvendelser siden i sommer. På baggrund af hvordan der generelt er blevet arbejdet fokuseret i forhold til
tilgange og metoder i tilbuddet siden i sommers, er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fremadrettet vil handle og reflektere på anden måde
end  beskrevet ovenfor. Socialtilsynet opfordrer til, at alle medarbejdere opdateres på lovgivning i forhold til magtanvendelser. Dette kunne med
fordel ligge i forlængelse af fastsættelse af tilbuddets opdateret målgruppebeskrivelse. 
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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 igennem flere tilsyn haft en særlig bekymring i forhold til, om tilbuddet kunne forebygge vold og overgreb og dermed sikre
beboernes trivsel og tryghed. Beboerne har igennem flere år beskrevet en oplevelse af periodevis utryghed i tilbuddet i forhold til andre beboere,
herunder særligt misbrugende og udadreagerende. Denne utryghed steg igennem 2021, da der var flere alvorlige hændelser i tilbuddet, herunder
selvmord, overgreb og anklage om voldtægt. Socialtilsynet har igennem 2021 haft en stigende bekymring i forhold til de mange voldsomme
episoder, herunder både antal, alvorlighed og manglende opfølgning fra ledelse og medarbejdere. Endvidere kunne socialtilsynet spore en
tiltagende forrået tilgang til beboerne, der kom til udtryk ved direkte vrede mod flere beboere og beskyldninger om at de løj. 

Socialtilsynet vurderer, at der igennem de seneste måneder er sket en markant ændring i tilgangen og kulturen på Caroline Marie og at dette også
afspejler sig positiv i forebyggelse af vold og overgreb. Socialtilsynet har igennem flere år udtrykt bekymring i forhold til en manglende fælles
tilgang til beboerne på Caroline Marie, hvilket har haft den konsekvens, at man som medarbejder kunne agere egenrådig og ud fra egne
overbevisninger omkring, hvad der var hensigtsmæssigt ift. den enkelte ung. Netop denne bekymring voksede igennem den første periode med
skærpet tilsyn, særligt i forbindelse med at socialtilsynet bliver vidende om, at en medarbejder havde udøvet "putteritualer" med en beboere til
langt ud på nattenog, at både den daværende ledelse og medarbejdere var vidnede om dette uden at der blev grebet ind. 

Netop derfor har socialtilsynet haft en særlig opmærksomhed på, at der i højere grad blev sikret, at medarbejdergruppe arbejdede ud fra samme
tilgang, metoder og værdier. Socialtilsynet vurderer, at det er lykkedes for den nuværende ledelse at skabe en ændring på Caroline Marie, hvilket
betyder,  medarbejderne nu i højere grad arbejde sammen og ud fra samme tilgange og metoder. Socialtilsynet erfarer, at medarbejderne har
reageret positivt på denne ændring. 

Endvidere vurderer socialtilsynet det positivt, at den nuværende leder har formået at skabe et miljø, hvor der bliver talt mere åbent omkring de
voldsomme episoder der har været. Beboerne har tidligere fortalt, at de oplevede at de ikke måtte tale om episoderne og at de havde det svært
med det. Nu fortæller beboerne, at der er en stor åbenhed i forhold til at tale om tingene og, at intet er forbudt at sige. De fortæller, at det
understøtter deres daglige trivsel, at der nu er denne åbenhed. 

Indikator 7.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 7.a
Bedømmelsen hæves fra 1 til 3. Socialtilsynet har igennem de seneste to perioder med skærpet tilsyn haft en stor bekymring i forhold til hvorvidt
tilbuddet kunne forebygge vold og overgreb. Der har særligt det første halve år af 2021 været adskillige voldsomme episoder, herunder også vold
og overgreb. Både antallet, alvorligheden i episoderne samt den efterfølgende manglende håndtering har bekymret socialtilsynet. På dialogmødet
8 september 2021 fremlagde bestyrelse og interim leder en plan for, hvordan de fremadrettet vil sikre at vold og overgreb kan forebygges. Planen
indeholdte bl.a. et øget fokus på at arbejde ensartet, intensivt kursus i LA2, samt en fast psykolog til at yde sparring og hjælp i særlige situationer. 

I dele af LA2 kurset deltager "Socialstyrelsens Indsatsteam til forebyggelse af voldsomme episoder på bosteder". Planen er, at indsatsteamet
efterfølgende vil bistå Caroline Maries tre teams, med at få udarbejdet trivselsplaner på alle beboere og samtidig agere faglige konsulenter til
læring undervejs. Undervisningen løber frem til marts 2022 og tilbuddet er derfor fortsat i proces og har anmodet om først at sende en ny
retningslinje for forebyggelse af vold og overgreb, ved afslutningen af forløbet. Socialtilsynet har accepteret dette og vurderer det relevant at vente
med at fremsende, således at retningslinjen tager udgangspunkt i ny erhvervet viden i medarbejdergruppen. 

Socialtilsynet ligger endvidere vægt på, at alle beboere gennem de seneste tre tilsyn giver udtryk for langt mere ro i huset, at de nu oplever sig
trygge og at der ikke siden i sommers har været nogen voldsomme episoder. De beskriver endvidere, at de oplever at medarbejderne agerer
anderledes, hvis der på nogen måde er optræk til uro. De beskriver, at de tidligere oplevede medarbejdere, der selv blev urolige og famlende i de
voldsomme episoder, hvorimod de nu oplever mere fattede medarbejdere som har mere styr på situationen. 

Endvidere vurderer socialtilsynet, at medarbejderne fagligt fremstår som en mere ensartet gruppe, hvilket vurderes have en afgørende betydning
for, at beboerne oplever en tydeligere ramme på Caroline Marie, der giver tryghed og forudsigelighed. Socialtilsynet deltog selv på et fagligt p-
møde, hvor to teams drøftede to unge. Socialtilsynet observerede her reflekterede medarbejdere, der bygger ovenpå hinandens viden, og dermed i
fællesskab får skabt en fælles faglig platform, der er med til at sikre udvikling for den enkelte unge. 

Overodnet vurderer socialtilsynet, at ledelse og medarbejdere har arbejdet fokuseret og relevant i forhold til fremadrettet at sikre, at tilbuddet kan
forebygge vold og overgreb og, at Caroline Marie bliver et trygt bosted for alle unge. 
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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 vurderer, at den nuværende ledelse både har sikret faglig udvikling og en en stabil drift på Caroline Marie. For nuværende består
ledelsen af tidligere souschef og en interim leder. Der skal i starten af 2022 indledes et ansættelsesforløb i forhold til at ansætte ny fast daglig
leder.

Socialtilsynet vurderer, at den nuværende ledelse har løftet opgaven professionelt og kvalificeret og med stor forståelse for både beboernes og
medarbejdernes behov for udvikling. 

Interim leder kom til efter nogle meget turbulente måneder og, er efterfølgende lykkes med at skabe større ro og stabilitet. Derudover vurderes
det, at ledelsen i betragteligt grad ,og over relativ kort tid, har formået, at løfte det fælles faglige niveau på Caroline Marie.

Endvidere er bestyrelsen rykket tæt på tilbuddet og sparrer løbende med ledelsen. Socialtilsynet vurderer, at der er vilje og evne i den nuværende
ledelse og bestyrelse, til at løfte kvaliteten i tilbuddet yderligere og til også på sigt, at sikre en kompetent og ansvarlig ledelse. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,4

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 vurderer, at ledelsesskiftet på Caroline har haft stor betydning for kvaliteten på tilbuddet.  Efter en længere periode, hvor den
tidligere ledelse i flere situationer ikke fremstod fagligt og ledelsesmæssigt kompetent, er det socialtilsynets vurdering, at den nye ledelse arbejder
stabilt, professionelt og fagligt forankret. Souschef som har været fraværende i en periode er tilbage på fuld tid og har nu et ledelsesmakkerskab
med interim leder, der har været på tilbuddet siden september 2021. Både beboere og medarbejdere giver udtryk for at være tilfredse med den
nuværende ledelse og fortæller at der nu er en tydelig retning og ramme for det pædagogiske arbejde samtidig med, at der er en stor åbenhed fra
ledelsens side omkring alle beslutninger, initiativer mv.. Socialtilsynet vurderer således, at den nuværende ledelse har gjort et stort og dygtigt
arbejde i forhold til på kort tid, at få skabt mere ro og forudsigelighed i tilbuddet, efter nogle meget turbulente måneder. Endvidere vurderes det, at
bestyrelsen arbejder tæt på tilbuddet og sætter retningen i samarbejde med den nuværende ledelse. På dialog mødet den 16 december 2021 giver
bestyrelsesformand udtryk for, at bestyrelsen er bevidste om, at de også ved det fremadrettede ledelsesskift kommer til at have en stor rolle i
forhold til at være de gennemgående og kontinuerlige i tilbuddet. Bestyrelsesformanden lægger derfor også vægt på, at være tæt på tilbuddet og
have indgående viden om de ting der foregår på tilbuddet.

På dialog mødet d. 8 september 2021drøftede socialtilsynet, bestyrelse og ledelse, den vanskelige øvelse tilbuddet de stod overfor, da det var
nødvendigt, at  skulle igangsætte en ændring af en kultur, hvilket er en vanskelig og tids- og ressourcekrævende opgave. Socialtilsynet vurderer, at
det er lykkedes ledelsen at igangsætte denne ændring og, at tilbuddet har udviklet sig markant siden i sommer 2021. Det vil dog også fremadrettet
kræver mange kræfter af både ledelse, bestyrelse og medarbejdere,  at fastholde denne udvikling.
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Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.a
Bedømmelsen hæves fra 3 til 4. Den nuværende ledelse består af interim leder og souschef. Souschef har været sygemeldt i en længere periode,
men er nu tilbage på fuld tid. Han har været mange år i tilbuddet og kender det indgående. Interim leder har været tilknyttet tilbuddet som
konsulent i nogle måneder inden han blev midlertidig leder. Begge har mange års erfaring med området, med forskellige indgangsvinkler. Interim
leder har ikke konkret pædagogisk erfaring og der bliver derfor supporteret med pædagogisk konsulentbistand udefra. Socialtilsynet har siden
leder startede i september haft en løbende og konstruktiv dialog med tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at midlertidig leder i høj grad har relevante
kompetencer til at lede tilbuddet. Socialtilsynet har siden interim leder startede, ikke mødt en eneste medarbejder eller beboer, der ikke har været
tilfreds og begejstret for den nye leder og den positive betydning det har haft for tilbuddet. 

Ud fra medarbejdere og beboers udtalelser samt socialtilsynets egen dialog med leder, vurderer socialtilsynet at det er lykkes interim leder, at
sætte en tydelig retning og ramme og igangsætte et fælles fagligt fundament på tilbuddet, således at tilbuddet fremstår langt mere fagligt forankret
end tidligere. Endvidere har interim leder haft fokus på at skabe en reel ledelsesplads til souschef med tydelige opgaver. 

Der skal i starten af 2022 slås stillingen som ny fast leder op på Caroline Marie med tiltrædelse i april 2022. Socialtilsynet vurderer, at bestyrelsen
og den nuværende ledelse har en stor opmærksomhed på, at det er afgørende at få en ny leder der kan fastholde den nyopstartede udvikling på
Caroline Marie. 

Indikator 8.b

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.b
Bedømmelsen fra 3 til 4.

Socialtilsynet vurderer, at supervisionen på Caroline Marie igennem længere tid, ikke har haft den ønskede virkning. Dette kan hænge sammen
med, at supervisor er kommet i tilbuddet i en lang årerække og måske derfor, har været for meget en del af tilbuddet. Bestyrelse og nuværende
leder tog allerede i sensommeren beslutning om, at der skulle en ny supervisor på her i det nye år. Socialtilsynet vurderer det relevant at udskifte
supervisor.

Når scoren hæves, er det primært ud fra, at der igennem de sidste måneder er blevet udført en praksis, kaldet superviserende samtaler, hvor to
pædagogiske konsulenter deltager i faglige p-møder og understøtter de drøftelser der er omkring beboerne. Socialtilsynet vurderer, at denne
metode har været yderst relevant for tilbuddet og har understøttet, dels at medarbejderne blev trænet yderligere til at lytte til hinanden og bygge
ovenpå egne antagelser, dels at blive forstyrret i egen praksis ved hjælp fra betragtninger udefra, i form af konsulenternes bidrag og refleksioner.
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Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 8.c
Bedømmelsen fastholdes. Socialtilsynet vurderer at bestyrelsen er relevant sammensat med personer der har stor indsigt i området og med
forskellige relevante uddannelses og erfaringsområder. Inden og under den første periode med skærpede tilsyn, vurderede socialtilsynet, at
bestyrelsen ikke var tilstrækkelige synlige i forhold til de episoder der havde været i tilbuddet og den bekymring socialtilsynet havde allerede der. I
slutningen af den første periode af det skærpede tilsyn og i den anden periode med skærpet tilsyn, er bestyrelsen rykket meget tæt på Caroline
Marie og været løbende i dialog med socialtilsynet. Det er derfor vurderingen, at bestyrelsen i løbet af perioden forstod alvorligheden af de
kvalitetsmangler der er på tilbuddet. Derefter har bestyrelsen både haft en løbende konstruktiv dialog med socialtilsynet, samt iværksat flere
relevante og nødvendige tiltag for at sikre at kvaliteten fremadrettet højnes og bliver acceptabel. Socialtilsynet vurderer, at møde en reflekteret og
ambitiøs bestyrelse på dialogmødet 8 september 2021 samt på dialogmødet 16 december 2021. 

Bestyrelsen giver udtryk for, at de fremadrettet også vil se indad i forhold til, hvorfor de ikke selv havde opdaget de store kvalitetsmangler på
Caroline Marie, hvilket vurderes positivt. Bestyrelsesformand beskriver, at hun har reflekteret over, om hun tidligere kunne have været
opmærksom på noget der skulle reageres på og peger her på en til tider undring over daværende leders sprogbrug omkring behandlingsarbejdet.
Dette vil bestyrelsen tage med i deres videre arbejde. 

Socialtilsynet vurderer det endvidere positivt og dygtigt, at bestyrelsen tog sig tid til at sætte en retning for genopretning af tilbuddet og holder fast
i planen, fremfor at fristes til at igangsætte andre tiltag undervejs. Socialtilsynet vurderer, at det skaber en tydelighed og ro overfor beboere,
medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

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 igennem flere år haft en tvivl i forhold til om den daværende ledelse har haft den fornødne evne til at sikre den fornødne kvalitet
i tilbuddet. Bekymringen blev tiltagende igennem første halvår af 2021, hvor der dels var flere alvorlige hændelser i tilbuddet med manglende
opfølgning, dels har socialtilsynet igennem perioden været vidne til både ord og handlinger, der vidner om meget lav grad af faglighed, manglende
selvrefleksion samt tegn på en forrået kultur blandt medarbejdere og daværende ledelse. 

Socialtilsynet vurderer, at der er sket et positivt skifte igennem de seneste måneder og vurderer, at der både i medarbejdergruppen og ledelsen ses
mere selvrefleksion og udfoldet faglighed. I september blev der indsat en midlertidig leder, som i meget høj grad har sikret et løft af kvaliteten i
tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at leder har haft et dygtigt og relevant blik på de udfordringer der var i tilbuddet og hvordan en understøttelse af
løft af faglighed og kvalitet kunne gøres. 

Både medarbejdere og beboere giver udtryk for at der er kommet mere styr på tingene i tilbuddet, mere stabilitet og retning og det oplever begge
parter som positivt. Endvidere opleves leder som yderst lydhør overfor både medarbejdere og beboere. Beboerne fortæller, at der altid bliver lyttet
til dem fra leders side og de ting de siger bliver taget alvorligt. Netop dette har flere beboere oplevet mangelfuldt tidligere. Souschef igennem
mange år, som har været fraværende i en periode og tilbage igen, samt både medarbejdere og beboere giver udtryk for at opleve lederskiftet som
positivt. Leder og souschef har fokus på, at opdele ledelsesopgaverne og tydeliggøre hvilke opgaver der ligger hvor. Dette skal ses i sammenhæng
med, at souschefs opgaver tidligere været utydelige. Souschef har for første gang  i hans ansættelse fået en reel skrivebordsplads på kontoret,
hvilket dels understøtte at han kan udfører flere opgaver mere kvalificeret, o dels tydeliggør det hans position i ledelsen. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at bestyrelsen er trådt tydeligt i karakter og rykket meget tæt på tilbuddet. På dialogmødet 16 december 2021
fortæller bestyrelsen om deres overordnede fokus for 2022, der overodnet tager udgangspunkt i, at sikre en fortsat udvikling og kvalitet på
tilbuddet. 

Den midlertidige leder planlægger at stoppe til april 2022. Der skal derfor i løbet af de kommende måneder ansættes en ny fast leder på Caroline
Marie. Netop dette skifte vurderer socialtilsynet som værende afgørende, for den videre udvikling og stabilitet. Bestyrelsen er yderst
opmærksomme på, at dette skifte kommer til at være så gnidningsfrit som overhovedet muligt. 
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.a
Bedømmelsen hæves fra 1 til 3.

Igennem mange tidligere tilsyn, har beboerne givet udtryk for ikke altid at have tilstrækkelig kontakt til medarbejderne. Der har blandt mange
beboere været en oplevelse af, at medarbejderne ikke var opsøgende, at de aldrig kom op på gangene, hvor beboerne bor og at de mest af alt
opholdte sig i stuen og havde nok i sig selv. Endvidere er det beskrevet igennem flere tilsyn, at medarbejderne ikke opleves at have noget
engagement i beboerne, at man godt kan få konkret hjælp, men derudover blev der ikke oplevet engagement, hvilket har været medvirkende til
socialtilsynets store bekymring for de unges trivsel og udvikling. .

Igennem de seneste tilsynsbesøg har socialtilsynet fået langt mere positive tilbagemeldinger fra beboerne, tilbagemeldinger der understøttes af
ledelsen og medarbejdernes udsagn om den aktuelle situation i tilbuddet. Beboerne fortæller at de siden september, hvor der kom ny midlertidig
leder har oplevet, at der er langt større nærvær og interesse i forhold til dem, fra både ledelse og medarbejderes side. De fortæller at de oplever at
den nye leder er oprigtigt interesseret i dem, hvilket de ikke har oplevet før. I den forbindelse fortæller de, at de også nu oplever en anden
interesse og opmærksomhed fra medarbejderes side. De oplever at der er kommet langt mere ro i tilbuddet, både i forhold til at der ikke har været
flere voldsomme episoder og i forhold til at de ser en anden ro og målrettethed hos medarbejderne. De fortæller bl.a. , at når der er optræk til uro i
huset, oplever de i langt højere grad end hidtil, at medarbejderne fremstår rolige og virker til, at have har styr på situationen.

Socialtilsynet deltager på et tilsynsbesøg under aftenspisningen og observerer er tilgængelige og opmærksomme medarbejdere som, de unge selv
opsøger. 

Beboerne fortæller dog også, at de ikke altid oplever nærvær fra medarbejderne og at der også fortsat kan mærkes forskellige tilgange fra
medarbejdernes side, men at begge dele er blevet bedre. De fortæller, at de oplever at beboerne med spiseforstyrrelser får en del mere alene tid
med en medarbejder, særligt i forbindelse med måltidsstøtte. Hvis mange skal have måltidsstøtte på samme tid, oplever de, at det kanvære svært
for medarbejderne at afse tid til de andre beboere. 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 9.b
Bedømmelsen fastholdes. Af oplysninger på tilbudsportalen fremgår det, at der i 2020 har været en personalegennemstrømning på 13,4%, dette
er et fald fra 2019 hvor personalegennemstrømning var på 20%. Begge tal vurderes fortsat høje. På tidligere tilsynsbesøget oplyses socialtilsynet,
at der i 2020 også har været en høj personalegennemstrømning, da det på grund af få indskrevne har været nødvendigt at afskedige
medarbejdere. 

Socialtilsynet vurderer dog ud fra tilsynsbesøg, at der ikke har været nogen særlig personalegennemstrømning igennem den seneste tid, hvilket
ellers kunne have været forventeligt, på bagkant af en meget turbulent tid. Socialtilsynet har dog ikke nogen konkrete tal på dette. 

Indikator 9.c

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

Bedømmelse  2

Bedømmelse af Indikator 9.c
Bedømmelsen fastholdes. Af tilbudsportalen fremgår det, at der i 2020 var et sygefravær på 32 fraværsdage pr. medarbejder. Dette er en lille
stigning fra 2019 hvor sygefraværet lå på 31,1 fraværsdage pr. medarbejder. Det vurderes at være et sygefravær der er på et højere niveau end
sammenlignelige arbejdspladser. 
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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 vurderer, at der er sket en markant udvikling i medarbejdergruppen, således at den samlede medarbejdergruppe for nuværende
fremstår langt mere samlet og kompetent. Tilbuddet har igennem de seneste seks måneder været underlagt et skærpet tilsyn, som bl.a. har
indeholdt et påbud omkring manglende fælles retning/fundament i tilbuddet, da det blev identificeret, at medarbejderne i vid udtrækning
arbejdede ud fra egen praksis.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet målrettet på, at få skabt et fælles fagligt fundament og er lykkedes med at højne kvaliteten i det
pædagogiske arbejde. Under de seneste tilsynsbesøg har socialtilsynet mødt en medarbejdergruppe som fremstår mere og mere samlet og
reflekterende over egen praksis. Socialtilsynet deltog i et fagligt møde, hvor samtaleværktøjet reflekterende teams blev anvendt og kunne her
observere, hvordan medarbejderens samarbejde og faglige kompetencer kom i spil på en yderst kvalificeret måde.  

Yderligere vurderes det, at medarbejdergruppen er veluddannede, både i forhold til grunduddannelse og forskellige relevante efteruddannelser. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,0

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
Tilbuddets medarbejdergruppe består af pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker og psykomotoriske terapeuter. Det er fortsat
socialtilsynets vurdering, at personalets tværfaglige sammensætning er relevant og giver mulighed for at kunne understøtte målgruppens behov og
ønsker. 

Socialtilsynet har tidligere og igennem længere tid vurderet, at medarbejdernes individuelle kompetencer ikke sås udfoldet, men at der i tilbuddet
var udviklet en kultur præget af lav grad af faglighed samt manglende retning i det pædagogiske arbejde.

Socialtilsynet vurderer, at der igennem den sidste periode med skærpet tilsyn er sket markante positive ændringer på Caroline Marie, herunder at
medarbejderne ses at udfolde deres kompetencer i langt større udstrækning og i højere grad formår, at arbejde sammen således, at der ses en
langt mere tydelig pædagogisk retning på Caroline Marie.

Socialtilsynet deltager i et fagligt p-møde og observerer her, hvordan medarbejderne reflekterer individuelt og sammen over de unge og vurderer,
at det sker på et højt niveau. Endvidere har socialtilsynet flere samtaler med medarbejdere, der reflekterer relevant over den seneste periode på
Caroline Marie både omkring egen indsats og den fælles indsats på tilbuddet.

Socialtilsynet har haft en bekymring i forhold til hvorvidt medarbejderne var for følelsesmæssigt ramt på bagkant af de voldsomme episoder der
har været på tilbuddet. Igennem de seneste måneder giver både ledelse og medarbejdere dog udtryk for en anden gejst og målrettethed i deres
arbejde, hvorfor denne bekymring er aftaget. Endvidere vurderer socialtilsynet, at den nuværende ledelse har en relevant opmærksomhed i
forhold til den enkelte medarbejderes trivsel samt gruppen som helhed. 
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Indikator 10.a

Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.a
Bedømmelsen hæves fra 2 til 3. Caroline Marie arbejder ud fra en metodisk tilgang, der indeholder narrativ metode, neuropædagogik, LA samt
kognitiv tilgang. Socialtilsynet vurderer metoder og tilgange som relevante og til umiddelbart at matche den indskrevne målgruppe. Medarbejderne
har relevante socialfaglige og pædagogiske uddannelser og flere har efteruddannelser i tilbuddets metoder. 

Socialtilsynet har igennem flere år, på trods af uddannede medarbejdere, med flere relevante efteruddannelser, haft en opmærksomhed og
bekymring i forhold til om medarbejderne kunne udfolde deres kompetencer i det daglige pædagogiske arbejde. Socialtilsynet vurderede i denne
periode, at tilbuddet var præget af lav grad af faglighed og medarbejdere der arbejdede ud fra egne overbevisninger og logikker, frem for en fælles
faglig og metodisk retning.

Den nuværende ledelse og bestyrelse har iværksat flere initiativer ift. at højne fagligheden og samarbejdet, bl.a. igennem forskellige kurser, samt
nye måder at afholde møder, hvor teamsene imellem agerer reflekterende team overfor hinanden. 

Socialtilsynet vurderer, at det er lykkedes for tilbuddet at sætte en fælles faglig retning og derigennem højne den faglige kvalitet i tilbuddet.
Vurderingen kommer dels på baggrund af beboernes udtalelser. De fortæller, at de i højere grad end hidtil oplever sig mødt og inddraget, ligesom
de har en oplevelse af, at medarbejderne arbejder i samme retning. Medarbejderne og ledelse beskriver endvidere, at der er kommet en anden og
mere fast ramme at arbejde efter, hvilket vurderes positivt. Socialtilsynet deltog på et fagligt p-møde og kunne i den sammenhæng ligeledes
observere, hvordan medarbejderne dels fremstod reflekteret dels lyttede til hinanden og byggede ovenpå hinandens viden. 

Overordnet vurderer socialtilsynet at der er igangsat en relevant udvikling på Caroline Marie, en udvikling med opmærksomhed på, at
medarbejderne udfolder deres faglighed bedst muligt til gavn for beboerne. 
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Indikator 10.b

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

Bedømmelse  3

Bedømmelse af Indikator 10.b
Bedømmelsen hæves fra 1 til 3. 

Igennem flere tidligere tilsyn har beboerne fortalt om, at de ikke altid har oplevet at medarbejderne har kompetence til at hjælpe dem med deres
individuelle udfordringer. Herunder har beboerne særligt peget på manglende kompetencer i forhold til selvskade og spiseforstyrrelser. Endvidere
har mange beboere ikke oplevet tilstrækkeligt med nærvær og engagement fra medarbejderne. Herunder har socialtilsynet fået oplysninger om
forskellige episoder, hvor medarbejderne agerede uden faglighed og i nogle tilfælde forrået og grænseløst. Netop ovenstående beskrivelse har
resulteret i en stor bekymring hos socialtilsynet og deraf to perioder med skærpet tilsyn. 

Igennem den seneste periode med skærpet tilsyn, har socialtilsynet set andre bevægelser i det pædagogiske arbejde i tilbuddet, bevægelser præget
af nærvær og faglighed fra både ledelse og medarbejdere.

Der har siden september 2021 været ansat en interim leder i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at interim leder er lykkedes med at sætte
en ny retning i tilbuddet, blandt andet i forhold til, at sætte medarbejdernes kompetencer i spil både individuelt og overfor hinanden. Socialtilsynet
har tidligere, og særligt i forbindelse med skærpet tilsyn, anført en kritik rettet mod, at der ikke har været en fælles retning i tilbuddet, men at hver
medarbejder "kørte sit eget løb". 

Igennem den seneste periode med skærpet tilsyn, fortæller beboerne nu samstemmende, at de oplever en anden tilgang til dem, en tilgang præget
af mere nærvær og faglighed. Endvidere opleves det, at medarbejderne i højere grad arbejder i samme retning. 

Socialtilsynet deltog i et fagligt p-møde under sidste periode med skærpet tilsyn, hvor to beboere blev drøftet. Rammen er, at et team fremlægger
status og overvejelser omkring en ung og et andet team agerer reflekterende team. Socialtilsynet vurderer på den baggrund dels, at medarbejderne
fremstod engagerede og målrettede arbejdede fokuseret indenfor rammen. Dels at medarbejderne i høj grad fremstod reflekterede og lyttende
overfor hinanden og formårede, at bygge ovenpå hinandens viden. Socialtilsynet vurderer, at det for nuværende er lykkedes ledelse og bestyrelse,
at opstille en ramme, hvor medarbejderne i langt højere grad får udfoldet deres individuelle viden og kompetencer, men også får den sat i samspil
med andre medarbejdere til gavn for beboerne. 

Medarbejderne fortæller selv, at de nu på bagkant kan se, at der ikke har været en tydelig ramme i tilbuddet, hvilket har resulteret i, at nogle
medarbejdere agerede egenrådigt og til tider ikke fagligt forankret. De fortæller nu, at de både kan se og mærke,  hvordan en tydelig ramme og et
tydeligere samarbejde medarbejdere imellem øger kvaliteten og dermed deres mulighed for at sikre udvikling hos beboerne. Socialtilsynet
vurderer ud fra ovenstående, at tilbuddet og særligt medarbejdergruppen har taget nogle store skridt imod at sætte egne kompetencer bedre i spil
i et samspil og dermed, i højere grad kan agere fagligt og relevant i forhold til den enkelte beboer. 

Bestyrelse og ledelse besluttede i forbindelse med opstart af anden periode med skærpet tilsyn, at stoppe med at indskrive beboere med
selvskadeproblematikker og overvejer for nuværende om det fortsat skal være en del af målgruppen. Socialtilsynet vurderer overvejelserne
relevante. 
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Vurdering af tema
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Økonomi

Økonomi

– Det udførte tilsyn viser, at der er rimelig sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige,
at de økonomiske forhold giver mulighed for en bæredygtig drift og at den faglige kvalitet vurderes tilfredsstillende. 

*Vurderingsgrundlag
Vurderingen af tilbuddets økonomi omfatter en gennemgang af tilbuddets (1) budget for 2021, der sammenholdes til budget 2020, (2) budget for
2020, der sammenholdes til nøgletal, regnskab og revisionsprotokol for 2020, samt (3) oplysninger på Tilbudsportalen og oplysninger modtaget i
forbindelse med det løbende økonomiske tilsyn.

Ved godkendelse af budgettet lægges vægt på om:
*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.
*Budgettet indeholder uvedkommende omkostninger
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler

I den samlede vurdering af tilbuddets økonomi lægges vægt på det revisionspåtegnede regnskab og revisionsprotokollen i forhold til om:
*Tilbuddet er bæredygtigt og om økonomien er gennemsigtig
*Der er sammenhæng mellem budgettet og de modtagne oplysninger i regnskab, revisionsprotokollat, nøgletal og Tilbudsportalen.

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at det fremgår af revisionsprotokollatet, at revisor både har
foretaget økonomisk og forvaltningsrevision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 

Socialtilsynet har lagt revisionspåtegningen til grund ved gennemgang af tilbuddets regnskab. Det bemærkes, at revisor ikke har anført forbehold
eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet. 

Øvrige oplysninger – der følges op på ved tilsynet for 2022
Tilbuddet har oplyst, at der forventes et underskud i 2021 og 2022. Socialtilsynet følger op herpå i forbindelse med modtagelse af regnskab for
2021.

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde økonomiske krav fra
tredjemand. 

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at selvom det fremgår af årsregnskab for 2020, at tilbuddets soliditetsgrad kun er 16,8 %, hvilket vurderes
lavt set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad, så er det en væsentlig forbedring i forhold til 2019, herunder er der lagt vægt på, at
revisor ikke har forbehold i forhold til going concern. Soliditetsgraden er vurderet konkret i balancen, og henset at tilbuddet på den ene side skal
være modstandsdygtig imod eventuelle tab, og på den anden side skal drives økonomisk forsvarlig, så formålet med den offentlige finansiering
opfyldes. 

Tilbuddet havde ultimo 2020 et positivt kapitalberedskab, hvilket indikerer at tilbuddet er i stand til at betale sine gældsforpligtelser efterhånden
som de forfalder.

Socialtilsynet følger udviklingen i forbindelse med modtagelse af regnskab og revisionsprotokollatet for 2021, herunder om revisor har forholdt sig
hertil.

Side 24 af 2712-01-2022



Økonomi 2
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har den 5. marts godkendt tilbuddets 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. 

Tilbuddets økonomiske forhold har været stabile over de seneste år, og der er ingen oplysninger på Tilbudsportalen om større ændringer i
nærmest fremtid. 

Den faglige kvalitet vurderes for nuværende på et lavt niveau. Socialtilsynet undersøger pt om der er en rimelig sammenhæng mellem tilbuddets
kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen. 

Socialtilsynet har dog i 2021 og 2022 en skærpet opmærksomhed på, at tilbuddet har oplyst, at der forventes et underskud, hvilket medfører en
øget risiko for at der er tilstrækkelig økonomi i tilbuddet til at opretholde den faglige kvalitet i tilbuddet.

 

Økonomi 3
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at revisor både har foretaget økonomisk og
forvaltningsrevision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 

Socialtilsynet har lagt revisionspåtegningen til grund ved gennemgang af tilbuddets regnskab. Det bemærkes, at revisor ikke har anført forbehold
eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet. 

Det er på baggrund heraf Socialtilsynets opfattelse, at der er tilstrækkelig gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
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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.
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Spindelvæv
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Datakilder
Kilder

Tilbudsportalen
Borgeroversigt
Øvrige dokumentkilder
Pædagogiske planer
Tidligere tilsynsrapport
Medarbejderoversigt
Dokumentation
Godkendelsesbrev
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Interviewkilder
Kilder

Øvrige interviewkilder
Borgere
Medarbejdere
Ledelse
Bestyrelse
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Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Ledelse
Borgere
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