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Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om 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 tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos 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 hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de
var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den
samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn.
Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets
samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert
tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene.
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 et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til
tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af,
om tilbuddet har den fornøden kvalitet. 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 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.

Temaer

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metoder og resultater

- Sundhed og Trivsel

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra
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.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre
relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

Basisinformation



4

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Bakkehuset 2 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

1 Midlertidigt botilbud, § 107

Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på tilbuddet Bakkehuset, under driftsfonden Concura mandag den 27.
januar 2020. 
Tilbuddet er privat tilbud og henvender sig til unge i alderen 16-18 år med mulighed for efterværn, jf. Servicelovens §66, stk. 1,
nr. 6. Endvidere henvender tilbuddet sig til unge i alderen 18-25 år jf. Servicelovens §107.
Målgruppen er unge som af forskellige årsager hverken kan bo hos deres forældre eller klare sig alene i egen bolig. Ofte har den
unge et stort behov for støtte og vejledning, med det sigte at udvikle en større selvstændighed og samtidig opnå en forståelse
for sin egen livssituation.

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet forsat lever op til kvalitetsmodellens 7 temaer jf. lov om social tilsyn og
hermed deres godkendelse.

Vurderingerne på dette tilsynsbesøg, tager primært udgangspunkt i en refleksionsøvelse, hvor både unge, medarbejdere og
ledelse deltog. De fremkomne refleksioner under øvelsen, stemmer godt overens med Socialtilsynets tidligere vurderinger. I
den samlede vurdering er der lagt vægt på følgende:

Indsatsen i tilbuddet Bakkehuset, tager udgangspunkt i en individuel tilrettelagt indsats, ift. at sikre udvikling hos den enkelte
unge, så den unge på sigt kan bo for sig selv og varetage sit eget liv. Bakkehuset har endvidere fokus på, at inddrage det interne
fællesskab i forhold til den individuelle udvikling. Medarbejderne og ledelsen har formået at etablere et fællesskab mellem de
unge, der hviler på respekt, anerkendelse og hjælp til hinanden. De unge har over flere tilsynsbesøg beskrevet overfor
Socialtilsynet, hvordan de hjælper hinanden med de ting der kan være svære for den enkelte, både praktiske ting, men også
opbakning til at ændre adfærd, f.eks. til at komme mere ud og være social eller til at udskyde behov. Der bliver i tilbuddet talt
meget åbent om de individuelt opstillede mål og de bliver evalueret i fællesskab på husmøder og hængt op i lejligheden. De unge
beskriver, at det netop gør, at de i højere grad kan hjælpe hinanden. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har skabt denne
grobund for at turde at stå frem og være sårbar og vise egne udfordringer, ved at skabe et yderst anerkendende og respektfyldt
fællesskab. Dette kommer også til udtryk i reflektionsøvelsen, hvor både de unge indbyrdes og de unge og medarbejder/leder,
taler åbent og respektfuldt til hinanden, med en stor viden om hver enkelts udfordringer og styrker. 

Socialtilsynet har mødt de to unge, der deltager på det aktuelle tilsynsbesøg, flere gange og det er Socialtilsynets vurdering, at
der løbende sker udvikling hos de unge. En udvikling både inden for sundhed, hygiejne, beskæftigelse og sociale relationer, men
også en stor udvikling inden for indsigt i egne udfordringer og ejerskab i forhold til gerne at ville udvikle sig. Socialtilsynet
vurderer, at der ses en udvikling, der er brugbar ift. at kunne bo selvstændigt. 

Basisinformation (Afdelinger)

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Særligt fokus i tilsynet
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Bedømmelse af tema

Kriterium 2

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 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 fortsat, at Bakkehuset leverer en støtte, der bidrager til at hjælpe den enkelte unge med at træne sin
selvstændighed med henblik på at kunne komme til at klare sig selv i egen bolig. Tilbuddet består af to støttekontaktpersoner,
der hver især er tilknyttet én eller to unge. Den enkelte ung har et antal timer ugentligt med støttekontaktpersonen. Inden for
disse timer, skal den unge støttes i evnen til at klare sig selv i egen bolig, opstille mål for uddannelse og beskæftigelse, samt
motiveres og støttes i forhold til sociale kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at den enkelte unges evne til at komme til at
klare sig selv og udvikle sig under opholdet, primært tager udgangspunkt i samarbejdet med støttekontaktpersonen, hvorfor
denne relation er forholdsvis afgørende for at den unge udvikler sig i en positiv retning. Derudover beskriver både de unge og
medarbejderne, at det interne fællesskab mellem de unge er understøttende for deres respektive individuelle udvikling.
Socialtilsynet vurderer, at der er en stor tryghed mellem de unge internt og til personalet, der gør at det arbejde personalet
igangsætter med den enkelte, viderefører de unge gennem det interne fællesskab, således at de formår at støtte og skubbe
hensigtsmæssigt til hinanden. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at unge over flere tilsynsbesøg kan beskrive
hvorledes de oplever sig relevant støttet i forhold til selvstændighed, således at den enkelte ung over tid udvikler evner til at
klare sig selv uafhængig af støtte. Socialtilsynet har observeret over flere tilsynsbesøg, at de unge udvikler sig i forhold til
selvstændighed og relationer, på trods af at netop denne del er en stor udfordring i deres liv. De unge fortæller selv at noget af
det der virker, er at personalet er gode til at balancere i at give et nænsomt pres og trække sig tilpas. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddet baserer sin indsats på botræning som det primære, hvorfor der er stor opmærksomhed på at bidrage til, at de unge
bliver i stand til at klare sig så selvstændigt som muligt. Der arbejdes med, at den unge selv definerer hvad han/hun har brug for
hjælp, støtte og motivation til, ligesom den enkelte støttekontaktperson afstemmer sin støtte og det pædagogiske arbejde,
efter den unges behov. Hver ung er tilknyttet et antal timer med en støttekontaktperson - inden for de timer, skal den unge
støttes i evnen til at klare sig selv i egen bolig, opstille mål for uddannelse og beskæftigelse, samt motiveres og støttes i forhold
til sociale kompetencer. Den enkelte unges evne til at komme til at klare sig selv og udvikle sig under opholdet, er hovedsageligt
bundet op på samarbejdet med den enkelte støttekontaktperson, men også bundet op på at det interne fællesskab i tilbuddet.
En af de unge fortæller på det aktuelle besøg, at han er begyndt at gøre de aftalte praktiske gøremål, inden hans
kontaktpædagog ankommer, så han slipper for at blive forstyrret. Socialtilsynet vurderer, at denne udtalelser viser hvordan
medarbejderne i høj grad kan understøtte den unge til at finde egen strategi for at udvikle sig og komme i mål med egne mål.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at medarbejderne i høj grad mestrer at balancere i at presse de unge, samtidig med at de
giver plads til deres egne strategier ift. hvordan de løser en given opgave. Ved at give plads til den unges egen strategi, udvikles
den unges evne til selvstændighed. 
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Indikator 2.a

Indikator 2.b

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 5

Bedømmelse af Indikator 2.a
Bedømmelsen fastholdes og vurderes opfyldt i meget høj grad. Bakkehuset er bygget op omkring et botræningskoncept, hvor
hver enkelt ung er tilknyttet en støttekontaktperson, der i dialog og samarbejde med den unge skal opstille mål, for den tid den
unge er indskrevet i tilbuddet. Herefter er det den enkelte støttekontaktpersons opgave, løbende at følge op og sikre sig, at der
sker en udvikling for den unge. Tilbuddet har løbende inddraget det interne fællesskab i arbejdet med de individuelle mål. Det
betyder f.eks. at begge de unges mål drøftes på husmøder og målene hænger tydeligt fremme i den fælles lejlighed. Målene
omhandler bl.a. hygiejne, kost, træning og indkøb, hvilket stemmer godt overens med hvad der er oplyst omkring de unges
udfordringer. Endvidere stemmer det godt overens med tilbuddets målsætning omkring botræning.

Det er tydeligt for tilsynet, at de unge i høj grad både kender til deres egne mål samt den andens mål. De er bevidste om, at
deres udviklingsmål for den enkelte er forankret omkring et bestemt emne og det ikke er det samme for dem begge.
Endvidere vurderes det, at de unge i høj grad har været med til at udarbejde de opstillede mål og kan se en mening i, at der
netop trænes ift. det opstillede mål. Socialtilsynet observerer at de unge, overfor hinanden, har en meget omsorgsfuld og
direkte måde at tale om hinandens udviklingspotentialer. De unge har både på tidligere samt på det aktuelle tilsyn, fortalt om at
det er rart og udviklende for dem, at der er så stor intern åbenhed omkring  hvor man hver især skal udvikle sig.  

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.b
Bedømmelsen fastholdes og vurderes opfyldt i meget høj grad opfyldt.

De to beboere i Bakkehuset har begge udfordringer i forhold til at deltage i sociale aktiviteter. Socialtilsynet vurderer, ud fra
samtale med de unge og medarbejderne, at der kontinuerligt arbejdes med at understøtte deres deltagelse i sociale aktiviteter.
Herunder deltager de unge i indkøb, fitness, cafébesøg og fælles ture til bl.a. Tivoli. Efter at tilbuddet er flyttet til en lejlighed
centralt i Holbæk, understøttes ovenstående deltagelse yderligere. De unge giver udtryk for, at det er rart at bo mere centralt,
men også at det kan være udfordrende med mange mennesker, hvilket bl.a. betyder, at de ofte går ture om aftenen, hvor der
ikke er så mange mennesker. Medarbejderne fortæller om hvordan de ser udvikling ift. at indgå i sociale aktiviteter, særligt hos
en af beboerne, hvilket bekræftes af den unge selv. Socialtilsynet observerer selv under tilsynet samspillet mellem de unge,
medarbejdere og os som besøgende og vurderer også at der er sket en stor udvikling.

 

Medarbejderne har over længere tid arbejdet målrettet med at etablere et stærkt fællesskab i tilbuddet, hvilket Socialtilsynet
vurderer er lykkedes. Det er tydeligt for Socialtilsynet, at de to unge der for nuværende er i Bakkehuset, internt er med til at
sikre udvikling hos den enkelte og hjælpe den anden når noget kan være svært. De to unge giver flere eksempler på, hvordan
de hver især har forskellige strategier ift. at gå til hinanden. Den ene søger socialt fællesskab hele tiden og den anden gør ikke.
Det resulterer i, at den ene unge bliver presset ud i at være mere social aktiv, mens den anden unge til tider må øve sig på at
vente og udskyde behovet for social kontakt. De to unge fortæller bevidst, omsorgsfuldt og med humor hvordan de hver i sær
har regnet hinanden ud og forsøger igennem forskellige strategier at påvirke den anden. Den ene unge beskriver helt konkret,
at han er blevet hjulpet af den anden unge, til at være mere social. Socialtilsynet vurderer, at netop dette interne fællesskab,
som medarbejderne i høj grad løbende er med til at understøtte, er meget værdifuldt i forhold til den enkeltes trivsel og
udvikling, samt deltagelse i andre og flere sociale aktiviteter.
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Indikator 2.c

Indikator 2.f

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.c
Bedømmelsen fastholdes og vurderes i meget høj grad opfyldt. 
På tidligere tilsynsbesøg har de unge fortalt, at de alle har kontakt til deres biologiske netværk, i det omfang de selv ønsker
dette og at samværet er noget de selv planlægger. De unge er endvidere med i planlægningen af både sommerfest og
julekomsammen, hvor netværk og familie inviteres. De unge har over flere tilsynsbesøg givet udtryk for at sætte pris på disse
arrangementer.
På det aktuelle tilsynsbesøg fortæller de unge om, at de har venner på besøg og at dette altid er en mulighed. De fortæller, at
de senere samme dag som tilsynsbesøget skal have besøg af en ven.

Den beboer som er flyttet og som er søster til en af de nuværende beboere, kommer fortsat på besøg, hvilket de unge giver
udtryk for at sætte pris på.

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.f
Bedømmelsen fastholdes og vurderes opfyldt i meget høj grad. De to unge, der for nuværende bor i Bakkehuset, beskriver
igen ved det aktuelle tilsynsbesøg, at de sætter stor pris på de to medarbejdere der kommer i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer,
at de unge igennem flere eksempler beskriver, at medarbejderne har stor betydning i deres daglige liv og de unge værdsætter
deres  hjælp. De unge har en drillende tone overfor medarbejderne, som socialtilsynet vurderer er udtryk for en stor trykhed
og fortrolighed. Socialtilsynet noterer sig endvidere, at medarbejderne dels har en meget anerkendende måde at tale både til
og om de unge og at de har et indgående kendskab til den enkelte, der vidner om en fortrolig og tæt relation til den enkelte.
Ovenstående billede har været gentagende over flere tilsynsbesøg, hvor de unge gentagende gange fortæller om fortrolige og
udviklende relationer til medarbejderne, der har stor betydning for deres liv.
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Bedømmelse af tema

Kriterium 4

Indikator 4.a

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at
tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i
forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes
værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende
beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og
forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets
medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Socialtilsynet vurderer, at Bakkehuset understøtter de unges sundhed og trivsel. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at
de unge over flere tilsynsbesøg beskriver, at de føler sig anerkendt og respekteret i tilbuddet og oplever, at de har indflydelse.
Eksempelvis beskriver de unge, at de er med til at bestemme aktiviteter og husregler, ligesom der afholdes månedlige
husmøder, hvor de unge inddrages i samtalernes indhold. Socialtilsynet vurderer, baseret på leder og medarbejders udtalelser
over flere tilsynsbesøg, at tilbuddet har opmærksomhed på, at de unge tilbydes relevante sundhedsydelser i det omfang den
enkelte har brug for det. Endvidere vurderer Socialtilsynet, at Bakkehuset i deres praksis og pædagogiske indsats, understøtter
de unges mulighed for at udvikle et sundt og aktivt voksenliv med sociale relationer samt fritidsinteresser, der styrker deres
selvværd. Socialtilsynet vurderer, at Bakkehuset forebygger magtanvendelser og overgreb i tilbuddet. Tilbuddet arbejder med
en pædagogisk tilgang, som er respektfuld og anerkendende. Denne vurdering understøttes af de unge, der over flere
tilsynsbesøg kan beskrive en meget respektfuld omgangstone fra medarbejdernes side. Endelig har tilbuddet arbejdet
indgående med at udarbejde beskrivelser af den pædagogiske indsats, som forebyggende i forhold til vold og overgreb.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddene under driftsfonden har arbejdet med at gennemgå den viden der er på området mere
teoretisk og struktureret og dermed anvendt denne viden til at udarbejde en plan og et beredskab for forebyggelse og
håndtering af eventuelle overgreb samt magtanvendelser.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,75

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Baseret på oplysninger fra tidligere tilsynsbesøg samt fra dette, er det tydeligt for Socialtilsynet, at de unge i høj grad er med til
at definere deres hverdag i tilbuddet. Dette blandt andet begrundet i, at Bakkehuset er et botræningstilbud, hvor de unge har
relativt få støttetimer tildelt og ellers selv klarer hverdagen i stor udstrækning. De unge har stor indflydelse på beslutninger
vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. I den ugentlige støtte fra støttekontaktpersonen, søges det at få etableret et
samarbejde med den unge, omkring evnen til at kunne klare sig så selvstændigt som muligt. Derudover arbejder tilbuddet med
en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, hvor den unge bliver støttet i at finde løsninger på de udfordringer der opstår,
udfra deres egne ønsker og behov. På det aktuelle tilsynsbesøg, laver socialtilsynet en reflektionsøvelse med unge,
medarbejdere og leder. Det er her tydeligt at medarbejder og leder respekterer og anerkender de unges udsagn og at der
bliver givet plads til at de unge kan udfolde deres perspektiver. 

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Bedømmelsen fastholdes, hvor der i bedømmelsen er lagt vægt på beskrivelser fra de unge over flere tilsynsbesøg og som
også bliver bekræftet af de unge ved dette tilsynsbesøg. De unge har over flere tilsynsbesøg og ved dette, fortalt om hvordan
de har stor indflydelse på deres egen hverdag og bliver hørt, respekteret og anerkendt. Endvidere er der lagt vægt på, at
tilbuddet arbejder anerkendende og løsningsfokuseret, hvor den unge bliver støttet til at finde løsninger på de udfordringer der
opstår, udfra deres egne ønsker og behov. Ud fra samtale med medarbejderne, vurderer Socialtilsynet, at medarbejderne
omtaler de unge meget anerkendende og respektfuldt, med fokus på deres ressourcer og god forståelse for deres individuelle
udfordringer.
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Indikator 4.b

Kriterium 5

Indikator 5.a

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres
ønsker og behov.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.b
De unge har meget stor indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet er bygget op
omkring botræning, hvorfor de unge i stor udstrækning selv er med til at tilrettelægge egen hverdag, og udelukkende igennem
deres støttekontaktperson, bliver støttet i evnen til at kunne klare sig så selvstændigt som muligt. Dette er vægtet i
bedømmelsen af indikatoren. Hver anden onsdag er der fællesspisning i Bakkehuset, hvor det er de unge der bestemmer
menuen. Støttekontaktpersonen hjælper med indkøb og madlavning, ud fra den unges ønske. Der er husmøder en gang om
måneden. Her drøftes både praktiske ting og ønsker fra de unge, endvidere bliver hver ungs mål gennemgået og evalueret. De
unge fortæller, at de synes at det giver god mening, at de hver især kender til hinandens udfordringer og mål og derfor bedre
kan hjælpe hinanden.

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i sin samlede indsats har fokus på at understøtte beboernes fysiske og mentale sundhed og
trivsel. Til trods for at der igennem flere tilsynsbesøg er beskrevet udfordringer med at motivere de unge til fysiske
fritidsaktiviteter samt indtagelse af sund kost, formår tilbuddet at sikre udvikling også indenfor dette område. Der ses både
klare resultater ift. at fastholde de unge i en sundere livsførelse, samt et stort ejerskab hos den enkelte ift. at udvikle sig inden
for egen sundhed og hygiejne.

Igennem flere tilsynsbesøg, beskriver de unge at de i høj grad oplever at trives i tilbuddet. De beskriver, at de trives ift.
medarbejderne og at medarbejderne hjælper dem til at opnå større trivsel i deres liv. Endvidere trives de i deres eget
fællesskab, hvor de både hygger sig med hinanden og støtter hinanden ift. at udvikle sig yderligere. 

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Bedømmelsen fastholdes. Der er i bedømmelsen lagt vægt på de unges udtalelser over flere tilsynsbesøg, som bekræftes igen
af de unge ved dette tilsynsbesøg. De unge har igennem flere tilsynsbesøg givet udtryk for at trives. I den forbindelse
fremhæver de fællesskabet, stabiliteten af medarbejdere, det passende omfang af støtte som afgørende elementer for deres
trivsel.

På det aktuelle tilsynsbesøg spørger Socialtilsynet direkte til hvordan de forstår trivsel og hvornår de er i trivsel. Den ene unge
fortæller at han er i trivsel, når han har det godt og at han har det godt i Bakkehuset. Den anden fortæller, at trivsel er lig med at
være stabil, hvor alt kører rundt, bolig, job osv. Han erkender dog, at man nok aldrig er helt stabil. Endvidere er de bevidste om,
at de også har brug for noget forskelligt for at være i trivsel. Den ene har brug for underholdning og den anden ro og fred.
Begge unge samt medarbejderne omtaler forskellighederne meget respektfyldt og at der skal være plads til dem, samtidig
med at den enkelte unge også skal udfordres. 

De unge fortæller yderligere, at det har stor betydning for deres trivsel og hjælpen er behagelig og afmålt. 

De unge har selv igennem flere tilsynsbesøg fortalt hvor stor en værdi det interne fællesskab har. Det bliver beskrevet igen på
det aktuelle tilsyn, både at de hjælper og støtter hinanden, men også hygger sig med fælles interesser som spil og youtube.
Socialtilsynet vurderer, at der er et helt særligt fællesskab og tryghed blandt de unge, der understøtte den enkeltes trivsel og
udvikling, og hvor medarbejderne hele tiden er opmærksomme på hvor de skal hjælpe og understøtte, for at bevare det gode
fællesskab og hvor de skal trække sig. 
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Indikator 5.b

Indikator 5.c

Kriterium 6

Indikator 6.a

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Bedømmelsen fastholdes og det vurderes, at de unge i høj grad får støtte til at få adgang til relevante sundhedsydelser.
Medarbejder og leder fortæller ved tidligere tilsynsbesøg, at de følger op på læge og tandlægebesøg i forhold til de unge, hvilket
bekræftes af de unge. F.eks. fortalte en medarbejder ved sidste tilsynsbesøg, hvordan hun har støttet en af de unge i en
længere proces ift. udredning, hvilket har krævet flere lægebesøg, som hun har deltaget i sammen med den unge.

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Bedømmelsen fastholdes og vurderes i høj grad opfyldt. Leder og medarbejder har over mange tilsynsbesøg, beskrevet det
pædagogiske arbejde med at motivere de unge til at motionere og spise sundt, men har også beskrevet hvor stor en udfordring
det er. Det er fortsat et stort fokusområde i Bakkehuset, at motivere de unge til at spise sundt og dyrke motion og det er
socialtilsynets vurdering, at der løbende ses en udvikling hos den enkelte, også i forhold til sundhed og trivsel. På sidste
tilsynsbesøg var de daværende tre unge aktive i forhold til at træne. De to unge der fortsat bor i tilbuddet, får fortsat trænet.

De unge fortæller, at der altid er fokus på sundhed i tilbuddet og de også selv ønsker at blive bedre ift. deres egen sundhed og
hygiejne. De fortæller om, at der er områder her hvor de har brug for hjælp og gerne vil udvikle sig. De fortæller, at de får hjælp
og bliver presset nænsomt ift. at udvikle sig her. Medarbejderne fortæller, at sundhed og hygiejne altid er en del af de
opstillede mål, da det er en problematik der generelt fylder for dem begge. 

Begge de unge fortæller om, at de får hjælp til at handle og at denne hjælp både dækker, at få det gjort, økonomien i det, men
at medarbejderne også forsøger at præsentere de unge for andre og sundere madvarer end dem de måske umiddelbart ville
købe. 

Igen er det tydeligt, at der arbejdes på to niveauer i forhold til at udvikle de unges kompetencer inden for sundhed. Der
arbejdes dels i fællesskab med medarbejderne og dels i det interne fællesskab i tilbuddet, hvor de unge  bl.a. opfordrer
hinanden til gåture, træner sammen, laver mad sammen osv.

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at Bakkehuset i deres anvendte pædagogiske tilgang og tilbuddets konstruktion forebygger
magtanvendelser. Socialtilsynet har ikke modtaget nogle magtanvendelsesindberetninger fra tilbuddet, ligesom unge,
medarbejdere og leder igennem mange tilsyn bekræfter, at der ikke har været nogle magtanvendelser i den tid tilbuddet har
eksisteret. Ved tidligere tilsynsbesøg blev det beskrevet, at samtlige medarbejdere har fået kursus i regler om
magtanvendelser. Endvidere blev det oplyst, at der foreligger en beredskabsplan til forebyggelse af magtanvendelser.

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatoren har ikke været specifikt behandlet under de seneste tilsynsbesøg, hvorfor bedømmelse og tekst bevares fra forrige
tilsynsbesøg. Medarbejder og leder beskriver, at de kender til gældende regler for magtanvendelser, idet der har været
undervisning for alle driftsfondens medarbejdere. Leder oplyser endvidere, at de gennem deres visitation, har stor
opmærksomhed på ikke at tage udadreagerende unge ind i Bakkehuset, da tilbuddet i dens botræningsform, ikke er gearet til
unge der kræver massiv støtte på den måde. Leder og medarbejder fortæller, at de fortsat finder det meget usandsynligt, at de
skulle foretage en magtanvendelse, da det som udgangspunkt er den unges hjem, som de som medarbejdere træder ind i. De
ville altid vælge at gå og trække sig fra en voldsom konflikt.
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Indikator 6.b

Kriterium 7

Indikator 7.a

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.b
Indikatoren har ikke været specifikt behandlet under de seneste tilsynsbesøg, hvorfor bedømmelse og tekst bevares fra forrige
tilsynsbesøg. Der har ikke været magtanvendelser i tilbuddet, hvorfor tilbuddet ikke har stået i en situation hvor der har været
dokumenteret en indberetning. Imidlertid har Socialtilsynet modtaget tilbuddets beredskab for blandt andet efterbehandling af
magtanvendelser, hvoraf det fremgår, at tilbuddet har en klar procedure for efterbehandling, som understøtter særligt de
unge, men også medarbejderne.

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Særligt i forbindelse med tilbuddets konstruktion, er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har gjort sig relevante
overvejelser i forhold til at forebygge overgreb. Medarbejder og leder har over flere tilsynsbesøg kunne give relevante
eksempler på hvordan de støtter op omkring forebyggelse af overgreb, i forhold til enkelte af de indskrevne unge. Tidligere har
samtlige tilbud under driftsfonden Concura udarbejdet organisatoriske standart, herunder beredskab ift. hvordan tilbuddet
forebygger overgreb og en opmærksomhed på hvordan overgreb opspores.

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 7.a
Ved tidligere tilsynsbesøg redegjorde medarbejder og leder relevant omkring forebyggelse af, at overgreb finder sted i
tilbuddet. Bl.a. blev der redegjort for hvordan der blev arbejdet specifikt med en ung omkring at sætte personlige grænser.
Endvidere har der løbende været overvejelser omkring hvordan de unge er placeret i tilbuddet/lejligheden. Socialtilsynet
vurderer, at der hele tiden bliver reflekteret relevant over dette emne, hvis der vurderes at være udfordringer. Endvidere har
medarbejderne et indgående kendskab og en umiddelbar fortrolighed til de unge, der også vurderes at have betydning i
forhold til at være opmærksom på evt. episoder og udfordringer. 

For nuværende bor der udelukkende to mænd i tilbuddet. 

Når bedømmelsen fortsat fastholdes til i høj grad at være opfyldt, skyldes det imidlertid den lave grad af medarbejderdækning i
tilbuddet.
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Bedømmelse af tema

Økonomi 1

Økonomi 2

Økonomi 3

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige
supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport. Tilbuddet har fået udført revision i henhold til
bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, således er regnskab og årsrapport
revideret i overensstemmelse med gældende regler. Ligeledes vurderer Socialtilsynet, at budgettet for 2020 er udarbejdet ud
fra de gældende retningslinjer for indlevering af budgetter for tilbud. Socialtilsynet vurderer, at der er et rimeligt forhold
mellem tilbuddets forventede omsætning og planlagte investeringer og dækningsgrad.

Gennemsnitlig bedømmelse

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Socialtilsynet vurderer, at Bakkehuset opererer indenfor en
økonomisk ramme, der muliggør at realisere den fornødne kvalitet i relation til tilbuddets målgruppe. Tilbuddets budget for
2020 afspejler tilbuddets målgruppe.

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets budget for 2020 gør det muligt at realisere den fornødne kvalitet i relation til tilbuddets
målgruppe. Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet har modtaget regnskab for 2018 for driftsfonden Concura og delregnskab for Bakkehuset og det er tydeligt for
Socialtilsynet, hvordan posterne er fordelt på de enkelte aktiviteter under driftsfonden. Tilbuddet er en del af driftsfonden
Concura og økonomien er på baggrund af det fremsendte, gennemskuelig for Socialtilsynet.
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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.

Spindelvæv

Datakilder

Kilder
Tidligere tilsynsrapport
Borgeroversigt
Tilbudsportalen
Pædagogiske planer

Beskrivelse
null

Interviewkilder

Kilder
Borgere
Anbringende Kommune
Ledelse
Medarbejdere

Beskrivelse
Interview af en leder, en medarbejder, 2 beboere og en sagsbehandler
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Observationskilder

Kilder
Borgere
Medarbejdere
Ledelse

Beskrivelse
Observation af borgere, medarbejdere og ledelses interaktion under en fælles reflektionsøvelse
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