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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.

$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

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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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Altiden Vivamus AS

Hovedadresse Ålekistevej 140
2720 Vanløse

Kontaktoplysninger Tlf.: 28969300
E-mail: daniel.lauridsen@altiden.dk
Hjemmeside: http://www.altiden.dk

Tilbudsleder Daniel Lauridsen

CVR-nr. 32279082

Virksomhedstype Privat

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

Pladser i alt 68

Målgrupper Angst
Autismespektrum
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Indadreagerende adfærd
Omsorgssvigt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Selvskadende adfærd
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Udadreagerende adfærd

Status for godkendelse Godkendt med vilkår

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Randi Larsen
Nanna Aaby Rævsager

Tilsynsbesøg 29-03-2021 12:00, Uanmeldt, Vitae
29-03-2021 10:00, Anmeldt, Solus
08-03-2021 09:30, Anmeldt, Excito
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Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Anima, 1:1-enhed 2 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

2 Midlertidigt botilbud, § 107

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

2 Midlertidigt botilbud, § 107

Felix 4 Midlertidigt botilbud, § 107

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

Fortis 3 Midlertidigt botilbud, § 107

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

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

5 Midlertidigt botilbud, § 107

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

11 Midlertidigt botilbud, § 107

Villa 4 Midlertidigt botilbud, § 107

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

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

4 Midlertidigt botilbud, § 107

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation (Afdelinger)$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)

Side 5 af 30



Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt tilbuddet Altiden Vivamus anmeldt driftsorienteret tilsyn den 8. marts 2021, 10. marts 2021, 29. marts 2021, på
afdelingerne Anima, Excito, Fortis, Vitae, Nexus og Solus. Socialtilsynet har desuden aflagt uanmeldt tilsyn den 29. marts 2021 på afdeling Villaen og
afdeling Felix. Desuden har tilsynet afholdt dialogmøde i Socialtilsyn Hovedstaden med tilbuddets øverste ledelse den 25. maj 2021. Aftaler og
drøftelse er inddraget i rapporten, hvor det har relevans for kvalitetsvurderingen. 

Temaerne Uddannelse og beskæftigelse, Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer er gennemgået og
behandlet på tema, kriterie, og indikator niveau. Der er ved tilsynsbesøgene ikke særskilt behandlet eller oplyst om væsentlige ændringer i øvrige
temaer, kriterier og indikatorer, hvorfor vurderingerne fra forrige tilsynsrapport fortsat er gældende.

Grundet Corona restriktioner er interview med øverste ledelse, afdelingsledelse og medarbejdere foretaget over Skype, mens interview med de unge
har fundet sted i forbindelse med kortere fysiske besøg på tilbuddets samtlige afdelinger.

Altiden VIVAMUS er godkendt til i alt 68 unge i medfør af SEL § 66, stk.1. nr. 6, opholdssteder for børn og unge i alderen 12-17 år, og SEL § 107
midlertidig botilbud til voksne i alderen 18-30 år. Målgruppen er unge med autismespektrumforstyrrelser (AFS), som kan være kombineret med
andre psykiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Tilbuddets pladser er fordelt på 8 afdelinger som følgende: Anima 1:1 støtte 4 pladser,
Exito 4 pladser, Fortis 5 pladser, Nexus 9 pladser, hvor 1 af de 9 pladser kan benyttes til 1:1 støtte, Vitae 10 pladser, Villa Vivamus 11 pladser, Solus
13 pladser og Felix 12 pladser, hvoraf 1 af de 12 pladser kan benyttes til 1:1 støtte. Samlet 68 pladser. 

Tilbuddet har fortsat et vilkår om at tilvejebringe godkendelse fra beliggenhedskommune, på at der må drives socialt tilbud på matriklerne på
Skotlandsgade 15, 17, 19-21-23-25, København S. Tilbuddets ledelse har aktivt og længe arbejdet med dette forhold, uden det er lykkedes at
tilvejebringe de godkendelser, der reelt skulle være indhentet i forbindelse opstart af lejemål. Socialtilsynet forlænger vikåret, da tilbuddet har
indhentet ekstern bistand og afventer juridisk behandling af sagen. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse er faglig kompetent og ansvarlig. Tilbuddets ledelse har været gensidigt samarbejdende i
forhold til dialogmøde, hvor det overordnede fokus var, at tilbuddet får dokumenteret og dermed øget gennemsigtigheden i forhold til Socialtilsynet
og ikke mindst for visiterende kommuner.

Tilbuddet har på foranledning af tllsynet dokumenteret, at 15 indskrevne unge, dvs. 23% modtager ekstra fortløbende støtte i tilbuddet, der ligger ud
over den indsats, som taksten omfatter. Socialtilsynet vurderer således, at der er ikke er tale om enkelte undtagelser, men at det reelt er en del af
tilbuddets struktur, hvilket ikke fremgår af Tilbudsportalen og tilbuddets godkendelse i øvrigt. Socialtilsynet anerkender, at det kan være relevant, at
tilbyde flere af de indskrevne unge en mere intensiv støtte. Socialtilsynet ser derfor frem til at modtage tilbuddets udkast, til hvordan tilbuddet vil
øge gennemskueligheden og sikre højere grad af overensstemmelse mellem tast og indsats/ydelser.

Tilbuddets budget 2021 er igen drøftet med tilbuddets ledelse og Socialtilsynets økonomisk tilsynskonsulent på dialogmødet den 25 maj 2021.
Budgettet har begrundet uigennemsigtighed for Socialtilsynet, afstedkommet flere spørgsmål til tilbuddets ledelse. Det er aftalt, at tilbuddet fra
budget 2022 beregner takster på bagrund af en tydelig og retvisende prisstruktur, således at det øger gennemsigtighed for tilsynet og visiterende
kommuner. På baggrund af ovenstående godkendes budget 2021 version 4. den 14.07.2021. på Tilbudsportalen og ligeledes har Socialtilsyn
Hovedstaden taget budget vedrørende nye administrationslokaler i samhandel med tilbuddet Casa Blanca til efterretning. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter de unges potentiale i forhold til skole- og uddannelse samt beskæftigelse, hvilket
tilbuddet dokumenterer ved, at størstedelen af indskrevne unge er tilknyttet relevante skole- og uddannelses tilbud eller beskæftigelse. Socialtilsynet
vurderer, at de unges fremmøde, trods de unges udfordringer, er stabilt, og at de unge generelt er meget pligtopfyldende og bestræber sig på at
præstere flot i forhold til opgaver og eksaminer på deres respektive skole- og uddannelsesforløb samt beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, ud fra
modtaget dokumentation og interviews, at de unge er inddraget i forhold til at fastsætte mål for deres uddannelse og beskæftigelse, hvilket i meget
høj grad fremgår af tilbuddets dokumentation, herunder de unges udviklingsplaner. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets valgte metoder: Miljøterapi, Jeg-støttende samtaler, Low arousal og åben dialog, kan matche målgruppens
behov og er velegnede metoder til målgruppen. Dette understøttes af unges udsagn om, at de oplever, at de får den hjælp, de har behov for, og at
de oplever at udvikle sig og trives i tilbuddet. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets nye dokumentationspraksis mere systematisk inddrager de unge i egne mål og udviklingsproces inden
for handleplanens rammer, hvor tilsynet anerkender formålet om; at den unge og kontaktpersoner tilsammen udfolder den unges motivation,
ressourcer, behov og erfaringer. Socialtilsynet ser frem til at følge denne udvikling i tilbuddets dokumentation, herunder at den behandlingsmæssige
indsats også bliver mere tydeliggjort. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse og medarbejdere har relevante kompetencer, pædagogisk indsigt og erfaring i forhold til tilbuddets
målgruppe og i forhold til at sikre, at de unge kan trives. Socialtilsynet vurderer, at det fortsat er gældende for størstedelen af medarbejderne, at de
har pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige uddannelser, ligesom at flere har relevante efteruddannelser, der målretter sig arbejdet med de
unge. Socialtilsynet anerkender tilbuddets fokus på at opkvalificere den samlede indsats i forhold til målgruppens udfordringer med specialiseret
sundhedsfaglig konsulent. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne tilbydes kontinuerlig ekstern supervision, som relevante faglige
temadage og kurser. Tilbuddets sygefravær og personalegennemstrømning er fortsat lav og underbygger medarbejdernes udsagn om at være glade
for deres arbejde, hvilket, socialtilsynet vurderer, har stor betydning for, at de unge trives.  

Socialtilsynet vurderer fortsat tilbuddets fysiske rammer som velegnede til formålet. Socialtilsynet vurderer, at afdelinger og lejligheder i høj grad
kan understøtte de unges udvikling, trivsel, behov og tilbuddets indsats. Tilbuddets pladser på afdeling Anima er godkendt til 1:1 støtte med 4
pladser med plads til nattevagt, Nexus 9 pladser hvoraf en lejlighed , med 2 værelser kan benyttes til 1:1 støtte med nattevagt, og Felix 12 pladser,
hvoraf en plads på matrikel 25 kan benyttes til 1:1 støtte med nattevagt.. 
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Skole og beskæftigelse, Målgruppe, metoder og tilgange, Ledelse og Organisation herunder økonomi, Fysiske rammer
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

# Titel Vilkårets indhold Frist for opfyldelse

1 Tilbuddet skal tilvejebringe
godkendelser fra
beliggenhedskommuner på at der
må drives socialt tilbud på
tilbuddets matrikler

Tilbuddet har fortsat et vilkår om at tilvejebringe godkendelse fra
beliggenhedskommune, på at der må drives socialt tilbud på matriklerne
på Skotlandsgade 15, 17, 19-21-23-25, København S. Tilbuddets ledelse
har aktivt og længe arbejdet med dette forhold, uden det er lykkedes at
tilvejebringe de godkendelser, der reelt skulle være indhentet i
forbindelse opstart af lejemål. Socialtilsynet forlænger vikåret, da
tilbuddet har indhentet ekstern bistand og afventer juridisk behandling
af sagen.

01-11-2021
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Vurdering af tema
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Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et
væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes
behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller
beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for
særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et
væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige
for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter de unges potentiale i forhold til skole- og uddannelse samt beskæftigelse. Dette
afspejler sig i en meget høj andel af de indskrevne unge, 90% på tidspunktet for tilsyn, var tilknyttet og i gang med uddannelse eller i beskæftigelse.
Ligeledes ses det ved, at flere af de unge præsterer flot i forhold til opgaver, eksaminer på skoler og ungdomsuddannelsesforløb.

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, med stor indsigt og viden om de unges udfordringer og diagnoser, er opmærksom på, hvordan
de bedst muligt understøtter hver enkelt ung med en målrettet indsats, så de unge bedst muligt kan udnytte deres potentiale og forfølge deres
drømme om uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet dokumenterer samarbejde med de unges skoler og
uddannelsessteder, hvoraf flere er behandlingsskoler, STU forløb og gymnasier der retter sig tilbuddets målgruppe, unge indenfor autismespektret.

Socialtilsynet vurderer, ud fra modtaget dokumentation og interviews, at de unge er inddraget i forhold til at fastsætte mål for deres uddannelse og
beskæftigelse, hvilket i meget høj grad fremgår af tilbuddets dokumentation, herunder de unges udviklingsplaner. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 1
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 1$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
Det er i høj til i meget høj grad Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere på de unges respektive afdelinger, støtter de unge i at udnytte
deres fulde potentiale i forhold til skole, uddannelse og beskæftigelse.

Tilbuddet dokumenterer, ligesom det fremgår af interview med såvel medarbejdere som de unge, at støtten til de unge planlægges ud fra den
unges individuelle behov, aktuelle formåen og ønsker for fremtiden. Det fremgår desuden, at tilbuddets medarbejdere har en tæt dialog og
samarbejde med de unge og deres skoler, ligesom det fremgår, at flere af de unge går i skoler, på uddannelses institutioner og er i job, hvor der er
et autismevenligt studie og arbejdsmiljø med strukturer og så stressereducerende et miljø som muligt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gør en
målrettet indsats for at lave planer med de unge, ligesom at visiterende kommuner og unge gøres opmærksom på, at de unge forventes at gå i
skole eller være i beskæftigelse. Endeligt er det Socialtilsynets vurdering, hvilket interviews med medarbejdere som unge understøtter, at
medarbejderne har stor indsigt i hver ung og deres behov for individuel støtte; såsom korrekt medicinering, mentor støtte, individuelle aftaler som
gåture med kontaktpædagog, deltagelse og opfølgende møder med UUV, hjælp til transport, jobcenter, lektiehjælp osv. 

Derfor vurderer Socialtilsynet,  at tilbuddets udviklingspunkt fra tidligere tilsyn, om mere konsekvent, at beskrive de unges mål for skole og
uddannelse, beskæftigelse i de unges udviklingsplaner  er opfyldt. 
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Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller
samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.a
Socialtilsynet hæver bedømmelsen fra 4 til 5 og vægter, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer, hvilke planer der er for de unges skole og
uddannelse. Det fremgår såvel af dagbogsnotater med beskrevne indsatsområder, som f.eks. en sund døgnrytme med nattesøvn, som ved
interview med de unge og deres medarbejdere. 

Desuden oplyser ung til tilsynet, at når det er svært at komme afsted i skole, følger medarbejder nogle gange den unge, ligesom medarbejder
sammen med ung har lavet struktur for morgenrutiner, hvordan den unge skal vækkes, morgenmaden og tøj skal lægges frem mv. Alle
medarbejderne er bekendt med disse rutiner, dog er det sårbart, hvis der kommer ny medarbejder, der ikke lige kender den unges skema. Det kan
ung opleve sig lidt presset over, selv om den unge godt ville kunne klare det selv.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har været udfordret i at støtte de unges mål i forhold til skole, uddannelse og beskæftigelse i en periode med
Corona og nedlukninger. Dog har flere af de unge, som går på behandlingsskoler, været afsted som vanligt, da behandlingsskolerne ikke har været
lukket. De unge, som går på STU og havde glædet sig til praktik, er ikke kommet afsted, ligesom deres planlagte beskæftigelses forløb er i fare pga.
Corona.

Socialtilsynet bedømmer, at de unges udsagn i meget høj grad afspejler, at medarbejderne er opmærksomme på, at de unges individuelle mål
fastholdes og forfølges trods Corona udfordringer, i videst muligt omfang. 

Indikator 1.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.b
Socialtilsynet hæver bedømmelsen fra 4 til 5. 

Tilbuddet dokumenterer, at de unge i meget høj grad, i hvad der svarer til 90%, er i skole, uddannelse eller beskæftigelse. Ud af 60 unge
indskrevne på tidspunktet for tilsynene, var der 1 ung uden beskæftigelse, 2 unge der aktuelt ikke var i stand til at deltage i ekstern skole og
beskæftigelse, og 2 unge der afventede kommunal indsats. 3 unge var oplyst at være tilknyttet jobcentret, mens det ikke fremgår af
dokumentationen, om det så indebærer et forløb med beskæftigelse eller uddannelse i øvrigt. Cirka 90% af de unge er således i skole- og eller
beskæftigelse.

Flere af de unge har skole og beskæftigelse i forløb, der retter sig de unges udfordringer, og som kan tilbyde de unge et autisme venligt
undervisningsmiljø, der kan møde de unge i forhold til deres ofte meget gode intellektuelle evner og særlige spidskompetencer, men også tage
hensyn til de unges behov for strukturerede og stressreducerende læringsmiljøer. For nogle unge er deres skolegang eller beskæftigelse i perioder i
et mere begrænset omfang, ligesom indlæggelser periodevis også kan give de unge afbræk i deres skolegang. Som oplyst ved tidligere tilsyn, er det
fortsat tilsynets bedømmelse, at tilbuddet gør en målrettet indsats for at lave planer med de unge fremadrettet, ligesom visiterende kommuner og
unge gøres opmærksom på, at de unge forventes at gå i skole eller være i beskæftigelse.

Ovenstående begrunder, at scoren hæves fra 4 til 5.

Indikator 1.d

Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 1.d
Socialtilsynet vægter i sin bedømmelse, at det ifølge medarbejdernes og de unges udsagn er gældende, at de unge generelt er meget
pligtopfyldende og stabile i forhold til fremmøde. De unge vil meget gerne være i uddannelse og beskæftigelse, men i perioder kan det være svært
pga. de unges udfordringer og diagnoser at passe en uddannelse eller beskæftigelse i fuldt omfang. Særligt i forbindelse med Corona har de unge
være udfordret, fordi strukturen, herunder det fysiske fremmøde og dermed forudsigeligheden, har været påvirket. Derfor har tilbuddet støttet de
unge i deres virtuelle fremmøde med en struktur, hvor det for de unge tydeliggøres, hvornår der er afsatte tidsrum til studie og hjemmeliv. 
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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.

Altiden VIVAMUS er godkendt til i alt 68 unge i henhold til SEL §66, stk.1. nr. 6, opholdssteder for børn og unge i alderen 12-17 år, og SEL § 107
midlertidig botilbud til voksne i alderen 18-30 år. Målgruppen er unge med autismespektrumforstyrrelser (AFS), som kan være kombineret med
andre psykiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Tilbuddets pladser er fordelt på 8 afdelinger som følgende: Anima 1:1 støtte 4 pladser,
Exito 4 pladser, Fortis 5 pladser, Nexus 9 pladser, hvor 1 af de 9 pladser kan benyttes til 1:1 støtte, Vitae 10 pladser, Villa Vivamus 11 pladser,
Solus 13 pladser og Felix 12 pladser, hvoraf 1 af de 12 pladser kan benyttes til 1:1 støtte. Samlet 68 pladser. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets
valgte metoder: Miljøterapi, Jeg-støttende samtaler, Low arousal og åben dialog kan matche målgruppens behov og er velegnede metoder til
målgruppen.

Socialtilsynet er oplyst, at tilbuddets psykolog fortsat er visitationsansvarlig og behandlingsansvarlig i tilbuddet, samt yder faglig sparring til
afdelingskollegiet, men at der ikke er tale om individuelle samtaleforløb for konkrete unge. Socialtilsynet vurderer ikke, at dette forhold er i
overensstemmelse med tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, hvilket giver en lav gennemsigtighed for visiterende kommuner i forhold til
tilbuddets forventede og faktiske indsatser. Derfor er det aftalt med tilbuddets ledelse, at teksten på Tilbudsportalen bringes i overensstemmelse
med de faktiske forhold.

Socialtilsynet vurderer, at de unge ved gentagne tilsyn giver udtryk for at få den hjælp, de har behov for, og at de oplever at udvikle sig og trives i
tilbuddet. Herunder at tilbuddets medarbejdere møder de unge i en tillidsfuld relation og med omsorg tager hånd om de unge, også når de er
allermest sårbare i forbindelse med eksempelvis indlæggelser i psykiatrien.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er godt i gang med at implementere ny dokumentationspraksis, hvor formålet er i højere grad og mere
systematisk at inddrage de unge i egne mål og udviklingsproces inden for handleplanens rammer. Dokumentationen betegnes som procesbaseret
med det pædagogiske formål, at den unge og kontaktpersoner tilsammen udfolder den unges motivation, ressourcer, behov og erfaringer. Tilsynet
vurderer, at dette allerede afspejler sig i tilbuddets dokumentation og i forhold til de unges udsagn om generelt at opleve sig set, hørt og inddraget
i beslutninger, der har indflydelse på eget liv. Socialtilsynet ser frem til at følge denne udvikling i tilbuddets dokumentation, herunder at den
behandlingsmæssige indsats også bliver mere tydeliggjort. 

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,3

Udviklingspunkter
Tilbuddet skal være opmærksomme på, at afgørelser i alle henseender træffes af visiterende kommuner. Tilsynet må igen understrege, at
flytninger mellem afdelinger er en myndighedsbeslutning. Det gør sig også gældende, selv om den unge erklærer sig enig i at flytte. Visiterende
kommune har været meget uenig i en sådan beslutning. Visiterende kommune beklager pågældende ung er kommet i mistrivsel efterfølgende
flytning til udslusningsafdeling med langt færre medarbejdertimer. Således har tilbuddet ikke opnået positive resultater i forhold til opfyldelse af de
mål, visiterende kommune har opstillet. 

 

Socialtilsynet er oplyst, at psykolog fortsat er visitationsansvarlig og behandlingsansvarlig i tilbuddet, og yder faglig sparring til afdelingskollegiet,
men at der ikke er tale om individuelle samtaleforløb for konkrete unge. Socialtilsynet vurderer ikke, at dette forhold er i overensstemmelse med
tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, Tilbuddet har i forbindelse med høringsfasen tilrettet oplysningerne på Tilbudsportalen så de er i
overensstemmelse med de faktiske forhold. Tilsynet vurderer derfor , at dette udviklingspunkt er opfyldt. 
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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
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i tilbuddets målgruppebeskrivelse, med faglige tilgange og metoder, som der fører
til positive resultater og udvikling for de unge, der er indskrevet i tilbuddet. Dette bekræftes af udsagn fra de unge, socialtilsynet har interviewet
ved tidligere og det aktuelle tilsyn. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere kan redegøre for, hvordan støtten til hver enkelt ung er konkret og nævner eksempler på,
hvornår det for unge er relevant at placere ekstra støtte, for at støtte den unge i ikke at opsøge skadelige miljøer udenfor tilbuddets rammer. For
nogle unge er støtten intensiveret, når den unge skal ud af huset, mens det for andre ikke giver udfordringer.  

Socialtilsynet, der har mødt de samme unge over flere gange, vurderer ved genbesøg, at tilbuddets tilgange har medført positive resultater.
Medarbejderne beskriver, hvordan tillid og tryghed og inddragelse af den unge ift. egne mål har god effekt. Sådan at eksempelvis ung, der tidligere
stort set ikke har været udenfor afdelingen, nu klarer sine hverdagsgøremål, har kontakt til venner over nettet, er på ture ud af huset og dyrker
sociale og familiære kontakter og deltager i en vis grad i fælles sociale arrangementer som spisning. 

Socialtilsynet anerkender,  at tilbuddet vurderer, at unge indenfor tilbuddets målgruppe, i perioder kan have behov for ekstra individuel støtte
f.eks. i forbindelse med skift i skole og uddannelse, og ved og op til indlæggelser i psykiatrien. Tempoet for udvikling for tilbuddets målgruppe går
ofte langsomt, og for at sikre også de små skridt i en positiv udvikling, kan det være nødvendigt at følge den unge tæt i en tryg og tillidsfuld
relation.

Der er dog fortsat samtidig visiterende kommune og forældre, som vurderer, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer den
behandlingsmæssige indsats, særligt hvor der er tale om ekstra støttetimer. Forældre og visiterende kommune oplever dokumentationen noget
mangelfuld, og for dem er det således ikke tydeligt, hvad der begrunder den fortsatte særlige indsats. 
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Indikator 3.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 3.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen.

Socialtilsynet vægter fortsat, at målgruppen er klart defineret som unge med autismespektrum forstyrrelser. Tilbuddet har en miljøterapeutisk og
strukturpædagogisk tilgang, og benytter metoder som Jeg-støttende samtaler, Low arousal, åben dialog og netværksbaseret behandling.
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til de unge, der bor i tilbuddets afdelinger, lejligheder og
opgangsfællesskab. 

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan de valgte metoder er relevante i forhold til de enkelte unge og deres udvikling,
herunder hvordan tilbuddet kan imødekomme de unges individuelle behov. Tilbuddets medarbejdere og ledelse oplyser om flere unge, som har
behov for ekstra støtte udover normen. Støtten er individuelt bestemt, og afhængig af den unges aktuelle behov. F.eks oplyser afdelingsleder, at
det i forbindelse med unges indlæggelser i psykiatrien er nødvendigt at støtte de unge under indlæggelse, ved at det personale, de unge kender og
er trygge ved, er tilstede i et vist omfang. De unge kan ofte ikke navigere i rammerne under indlæggelser og får det langt værre, når personalet ikke
er der.

Afdelingsleder orienterer om, at ung har haft ekstra støtte 24-7, hvor støtten gradvist er nedsat til 16 timer pr. døgn. Pågældende unge er meget
spiseforstyrret og selvskadende, og var ved indflytning svært undervægtigt, nu normalvægtig og fortsat tvangsspisende, men i mindre grad. Bliver
fulgt tæt i psykiatrien og er massivt medicineret. Tempoet for udvikling er langsomt, og det er nødvendigt for at sikre den positive udvikling, at den
unges følges tæt, derfor giver de fortsat mange støtte timer, iflg. afdelingsleder mening og god effekt.

Afdelingsledelsen i tilbuddet, har fokus på at tilbuddets målgruppe ikke altid bliver mødt med en viden om autisme  i psykiatrien, hvilket betyder at
psykiaterne kan begynde at ændre medicin eller tænke i nye diagnoser på baggrund af samtaler på 20 minutter. Der er det særdeles vigtigt for de
unge, at personalet er med til samtalerne, således at behandlingen ikke tager en drejning, baseret på et meget kort øjebliksbillede. Her er det
tilbuddets vurdering, at et tæt samarbejde med psykiatrien, herunder at understøtte viden og sikre det autismerettede i behandlingen, også under
indlæggelser er særdeles betydningsfuldt for det bedste resultat af indlæggelsen.

I forhold til de unges færden på de sociale medier,  har tilbuddet fokus på dette tema og hvilke metoder der kan støtte de unge i at  færdes sikkert,
også i forhold til nogle af de unge udlever en del af deres seksualitet på de sociale medier. Medarbejder oplyser at de unge har stor tillid til at bruge
medarbejderne, og betror at hvis nogen går over deres grænser så trækker de sig, andre bruger mest nettet til sociale kontakter i form af at spille.
Dette bedømmer tilsynet er i god overensstemmelse med hvad tilsynet er gjort bekendt med ved tidligere tilsyn.

Tilbuddets ledelse har efterfølgende konkret episode med ung med suicidal forsøg, gennemgået forløbet og tilbuddets medarbejdere er
efterfølgende blevet opdateret, og introduceret for tilbuddets retningslinjer og forpligtigelser i forhold til at tage vare og omsorg for unge der
kommer i så livstruende situationer. Ligesom tilgange og metoder for den sundhedsfaglige indsats og underretning til øverste ledelse er skærpet .
Socialtilsynet anerkender, at tilbuddets sundhedsfaglige konsulent har dokumenteret fremadrettede tilgange, ligesom sundhedsfaglig konsulent
har redegjort for hele forløbet, herunder at rette eksterne myndigheder blev inddraget. 

Endeligt vægter tilsynet,  at de unge oplyser, at de oplever sig godt hjulpet og forstået og at medarbejderne yder en individuelt rettet indsats med
indsigt i hvad det vil sige at have udfordringer indenfor autismespektret. Herunder at medarbejderne kender de unge så godt, at de ved hvornår de
unge har brug for særlig støtte og opmærksomhed.

Socialtilsynet har efter drøftelse med ledelse og tilbuddets psykolog, erfaret at der ikke finder individuel psykologbehandling sted i forhold til
konkret unge i tilbuddet ved tilbuddets psykolog som er behandlings-og udviklingschef. Det har heller ikke været gældende ved de forrige tilsyn.
Behandlingsansvar fortæller, at hun kender alle de unge, fordi hun superviserer alle afdelingslederne, og fordi hun kvalitetssikre statusrapporter,
samt vurderer de unges individuelles støttebehov ved visitation og i ved forlængelse af støttebehov, i samarbejde med visiterende kommuner. 
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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
Tilbuddets medarbejdere beskriver ved tilsynsbesøget overfor socialtilsynet, hvordan tilbuddets nye dokumentationssystem opleves mere
kvalificeret, herunder at der er mange valgmuligheder ift. indsatsområder og under indsatsområderne. Medarbejderne oplever, at systemet giver
et godt overblik og tilbageblik over foregående uge. Systemet er med til at sikre, at indsatserne bliver revurderet, og sikrer overblik over om
indsatsen virker eller ikke virker, med udgangspunkt i konkrete og klare mål for den unge. Til løbende brug for egen læring og forbedring af
indsatsen, har tilbuddet en fast struktur om udarbejdelse af statusrapporter. Kontaktpersonen udarbejder udkast til status, med inddragelse af den
unge, derefter bliver status gennemgået med afdelingsleder og endeligt kvalitetssikrer tilbuddets behandlingsansvarlige psykolog rapporten. 

Afdelingsleder oplever, at systemet understøtter, at medarbejderne er bedre til at konkretisere den unges mål og delmål.  Socialtilsynet bedømmer
ud fra modtaget dokumentation og interview med afdelingsledelse og medarbejdere, at systemet øger systematikken og giver medarbejderne et
bedre overblik, men også at der fortsat er tilvænning til ny IT og f.eks. at score på den unges udvikling.

Endeligt vægter socialtilsynet, at visiterende kommuner oplyser, at den pædagogiske indsats er udmærket dokumenteret, mens det ikke på samme
vis er tydeligt, hvori den behandlingsmæssige indsats består.  Således er det ikke nødvendigvis tydeligt for visiterende kommuner, hvad der gør
tilbuddets indsats til en behandlingsmæssig indsats, der f.eks. kræver ekstra støttetimer. Socialtilsynet ser frem til at følge, om udviklingen af
tilbuddets dokumentation, herunder om de unge kan genkende sig selv i det og hvordan dokumentationen i endnu højere grad kan blive
understøttende for såvel det pædagogiske arbejde og den behandlingsmæssige indsats.

Ovenstående begrunder scoren 4. 
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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  4

Bedømmelse af Indikator 3.c
Socialtilsynet sænker bedømmelsen fra 5 til 4. 

Socialtilsynet vægter særligt, at unge oplyser, at de oplever, at de har opnået positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, som visiterende
kommuner har opstillet sammen med de unge. Det er gældende, at flere unge kan redegøre for, at de afholder møder med tilbud og
sagsbehandler, hvor der bliver planlagt udflytning til egen bolig, hvilket de unge udtrykker sig parate til. De unge er bekendt med deres udviklings-
og evt. udflytningsplan, mål og delmål og erklærer sig enige heri. Medarbejder oplyser, at nogle af de unge har helt styr på, hvad tilbuddet,
visiterende kommune og de unge arbejder med. Medarbejder nævner konkret ung, som har en stor stemme i det og gør sig overvejelser om, hvad
der skal arbejdes med.

En ung har glædet sig til, at socialtilsynet kommer, fordi den unge gerne vil fortælle, at det går rigtig godt. Den unge er klar til at flytte i egen
lejlighed, er 21 år og har boet i Vivamus i 3 år. 

Det er en del af tilbuddets struktur, at de unge i takt med at de udvikler flere kompetencer og større selvstændighed, flytter mellem afdelinger eller
til egen lejlighed, hvor de bor med mindre pædagogisk støtte. 

Socialtilsynet skal i den forbindelse understrege, at flytninger mellem afdelinger fortsat er en myndighedsbeslutning. Det gør sig også gældende,
selv om den unge erklærer sig enig i at flytte. Interviewede sagsbehandlere har i forbindelse med dette tilsyn og ved forrige tilsyn, oplyst til tilsynet,
at tilbuddet har truffet beslutninger som er henhørende myndighed. For en visiterende kommune var det særligt beklageligt, da sagsbehandler var
meget uenig i beslutningen, og beklageligvis er pågældende ung kommet i mistrivsel efterfølgende flytning til udslusningsafdeling med langt færre
medarbejdertimer. Således har tilbuddet ikke opnået positive resultater i forhold til opfyldelse af de mål, visiterende kommune har opstillet for den
unge. Samme ung havde 10 støttetimer dagligt på anden afdeling. Tilsynet er oplyst at visiterende kommune har bedt tilbuddet om mere
fyldestgørende dokumentation specifikt omkring støttetimer.

Anden visiterende kommune udtrykker sig ikke så markant, men vurderer, at tilbuddet nok skal vende sig til ikke at træffe beslutninger, der
henhører myndighed.

Ovenstående begrunder at scoren sænkes fra 5 til 4.

Når scoren ikke sænkes yderligere, er det fordi, socialtilsynet vægter, at unge ved dette som tidligere tilsyn oplyser, at de oplever at opnå deres mål
og delmål. Desuden vægter socialtilsynet, at tilbuddets medarbejdere ved forrige tilsyn har oplyst, at tilbuddet i nogle tilfælde, i samarbejde med
den unge, må opstille mål for den unges ophold, uden at tilbuddet har modtaget handleplaner for den unge, og derfor, trods manglende
beskrivelse af mål, må dokumentere den unges udvikling blandt andet ved status og udviklingsplaner. Og at interviewede sagsbehandlere generelt
oplever, at tilbuddet samarbejder aktivt og relevant i forhold til, at de unge når de opstillede mål i deres handleplan og dermed for deres ophold.
Sagsbehandlere har ved tidligere som ved dette tilsyn oplyst, at tilbuddet er kompetente, tilgængelige og indgår i samarbejdet med den unges
pårørende i en udstrækning, der også tilgodeser den unges muligheder for udvikling. 
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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
 

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad samarbejder med relevante eksterne aktører. Særligt vægter tilsynet, at tilbuddets
medarbejdere understøtter de unge, når de er allermest sårbare og udfordrede, i perioder hvor de må indlægges i psykiatrien. Tilbuddet er fortsat
udfordret i forhold til at de unge kan få tilknytning til fast psykiater, som kan varetage de unges medicinering. Dog har flere af de unge enten
privatpraktiserende psykiater, eller er tilknyttet lokale tilbud i psykiatrien, eller individuelle samtale for løb ved ekstern psykolog. Det er også
gældende for nogle unge, at de har fast kontaktperson i psykiatrien. Hvis det er tilfældet, er det socialtilsynets bedømmelse, at medarbejderne i
tilbuddet, har et gensidigt samarbejde med denne. 

Når bedømmelsen sænkes fra 5 til 4, skyldes det, at der er divergerende oplevelse af tilbuddets samarbejde med visiterende kommuner. Nogle 
interviewede kommuner oplyser, at de vurderer, at der et gensidigt, kompetent samarbejde med tilbuddet, der yder en fantastisk indsats. Hvor
tilbuddet dokumenterer indsatsen i den pædagogiske praksis, med en stor faglig indsigt og viden om målgruppen, og hvor målene er klare og
tydelige.

Andre kommuner vurderer, at der er stor forskel på tilbuddets afdelinger. Det samme vurderer pårørende. Det kan på enkelte afdelinger være
gældende, at visiterende kommuner vurderer, at tilbuddets dokumentation ikke er fyldestgørende, og at det er uigennemsigtigt hvad den
behandlingsmæssige indsats er, særligt hvor der er tale om anbringelser med ekstra støttetimer. Endeligt vægtes det, at det også for dette tilsyn er
gældende, at unges pårørende udtrykker bekymring for tilbuddets faglige formåen og indsigt i f.eks. opfølgning på spiseforstyrrelser.
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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.

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at Altiden Vivamus' daglige ledelse sikrer en hensigtsmæssig daglig drift og udvikling af Altiden Vivamus.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets socialchef har relevante kompetencer og erfaring i forhold til at lede tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at
tilbuddets samlede ledelse, herunder driftschef, afdelingskollegiet, udviklingskonsulent samt bestyrelse, er optaget af at sikre tilbuddet faglig
koordinering og udvikling, hvilket ledelsen dokumenterer med årshjul for supervision, fælles temadage og målrettede undervisningsforløb.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets afdelingsledelse er styrket og nærværende i forhold til at sikre de unges trivsel på de enkelte afdelinger, og at
tilbuddets driftschef skal sikre, at tilbuddets erklærede tilgange og metoder er implementeret i tilbuddets daglige pædagogiske praksis. Tilbuddet
har ved tilsynet i foråret 2021 en vakant afdelingsleder stilling på afdeling Felix. Socialtilsynet bemærker positivt, at tilbuddets socialchef oplyser, at
der er fundet kompetent ny afdelingsleder, som forventes snarest at starte op. Socialtilsynet vurderer fortsat, at et tilbud af VIVAMUS' størrelse har
behov for, på de større afdelinger med mange pladser, at en afdelingsleder alene er tilknyttet denne ene afdeling. 

Tilbuddet har på foranledning af tilsynet dokumenteret, at 15 indskrevne unge, dvs. 23 %, modtager ekstra fortløbende støtte i tilbuddet, der ligger
ud over den indsats, som taksten omfatter. Socialtilsynet vurderer således, at der ikke er tale om enkelte undtagelser, men at det reelt er en del af
tilbuddets struktur, hvilket ikke fremgår af Tilbudsportalen og tilbuddets godkendelse i øvrigt. Socialtilsynet anerkender, at det kan være relevant,
at tilbyde flere af de indskrevne unge en mere intensiv støtte. Socialtilsynet ser frem til at tilbuddets ledelse efterfølgende dialogmøde den 25. maj
2021 dokumenterer overfor tilsynet, hvordan tilbuddet vil øge gennemskueligheden og sikre højere grad af overensstemmelse mellem takst og
indsatser/ydelser.

Socialtilsynet vurderer at ledelsen opleves som tilstedeværende og tilgængelig for tilbuddets medarbejdere, med en ledelsesstruktur der er baseret
på tillid og ansvar, hvilket tilsynet vurderer er befordrende for medarbejdernes udtryk for arbejdsglæde. og dermed de unges trivsel.  Socialtilsynet
vurderer, at det kan være medvirkende til at tilbuddets sygefravær 1,9 dag pr medarbejder og personalegennemstrømning på 7.06% oplyst
årsrapport 2020, fortsat er meget lav og i god overensstemmelse med oplysninger fra ledelses og medarbejder interview og modtaget
dokumentation. Tilsynet vurderer tilbuddets sygefravær og personalegennemstrømning er lavere end på sammenlignelige tilbud. 

Tilbuddet har fortsat et vilkår om at tilvejebringe godkendelse fra beliggenhedskommune, på at der må drives socialt tilbud på tilbuddets matrikler.
Socialtilsynet forlænger vikåret, da tilbuddet har videresendt sagen til advokat, og derfor afventer den juridiske behandling af sagen. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Udviklingspunkter
Tilbuddet har fortsat et vilkår om at tilvejebringe godkendelse fra beliggenhedskommune, på at der må drives socialt tilbud på tilbuddets matrikler
på Skotlandsgade 15, 17, 19-21-23-25, København S. Tilbuddets ledelse har aktivt og længe arbejdet med dette forhold, uden det er lykkedes at
tilvejebringe de godkendelser der skulle være indhentet i forbindelse opstart af lejemål. Socialtilsynet forlænger vikåret, da tilbuddet har
videresendt sagen til advokat, og derfor afventer den juridiske behandling af sagen. 

 

Tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen er fortsat ikke korrekte og i overensstemmelse med de faktiske forhold, herunder oplysninger om
pladser og ledelse. Tilbuddet har i høringsfasen oploadet samtlige rettelser på Tilbudsportalen. Socialtilsynet vurderer derfor dette udviklingspunkt
som opfyldt.  
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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 fortsat, at tilbuddet Vivamus har en ledelse, som er sammensat af ledere med stor ledelseserfaring, såvel i tilbuddet som fra
andre stillinger. Det pædagogiske ledelsesteam har alle pædagogiske og social-og sundhedsfaglige uddannelser.

Tilbuddets socialchef er oprindeligt uddannet skolelærer, har relevante kompetencer, uddannelse og stor erfaring indenfor området. Tilbuddets
driftschef kommer fra tidligere stilling i Vivamus som koordinerende afdelingsleder for flere afdelinger og har derfor et indgående kendskab,
erfaring og viden om tilbuddets målgruppe og medarbejderne. 

Ledelsen sørger fortsat for, at medarbejdere og afdelingsledere modtager ekstern kontinuerlig supervision og deltager i interne temadage og fælles
møder, som med koordinering af udviklingskonsulent er med til at sikre fælles kultur og læring i hele organisationen. Socialtilsynet vurderer, at
tilbuddets bestyrelse er bredt sammensat med personer, der har uddannelse og erfaring indenfor jura, økonomi og særligt det sundhedsfaglige
område, men også pædagogik. 

Endeligt vægter Socialtilsynet, at medarbejderne oplyser, at de oplever arbejdsglæde ved, at ledelsen giver frihed under ansvar og mulighed for
selv at strukturere arbejdsdagen. En medarbejder udtrykker at opleve organisationen som rummelig, hvor man kan sige, hvad man mener som
medarbejder, også om man er uenig med ledelsen. Efter Altiden har overtaget VIVAMUS oplever medarbejderne, at der er kommet mere fokus på
dokumentation og ensartethed. Der er kommet flere procedure og mere mulighed for sparring med andre kollegaer i organisationen og flere
kurser. Ledelsen beskrives som tilstedeværende og tilgængelig, og det gælder også for afdelingslederne.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.a
Socialtilsynet vægter, at tilbuddets ledelsesgruppe fortsat er sammensat af ledere med stor ledelseserfaring, såvel i tilbuddet som fra andre
stillinger. Det pædagogiske ledelsesteam har alle pædagogiske og socialfaglige uddannelser. 

Tilbuddet har, udover en større overordnet ledelse i Altiden, den daglige pædagogiske ledelse som er omfattet af socialchef, som er øverste leder.
Driftschef, som tilbuddets pædagogiske afdelingsledere referer til, og desuden 5 fuldtidsansatte afdelingsledere fordelt på tilbuddets afdelinger.

Desuden består den daglige stabsfunktion af kompetence og udviklingskonsulent, sundhedsfaglig psykiatri konsulent, behandlingsansvarlig
psykolog, der er tidligere leder og ejer af Vivamus samt administrativ medarbejder.

Socialtilsynet bemærker, at udvidelsen af afdelingslederkollegiet til minimum 5 fuldtidsledere var en forudsætning for udvidelse af afdeling Felix til
12 pladser. Driftschef orienterer i interview om, at den ledelsesorganisering, der er ved tilsynet marts 2021, er begrundet vakant stilling på afdeling
Felix, sådan at flere ledere igen deler ledelsen på de enkelte afdelinger. Socialchef oplyser, at de er tæt på at finde en ny afdelingsleder, så
løsningen har været midlertidig – for ikke at overbelaste en enkelt afdelingsleder. 

Socialtilsynet bedømmer fortsat, at tilbuddets socialchef, som refererer til socialtilsynet, har været gensidigt samarbejdende, ligesom Altidens
øverste ledelse har været aktiv og gensidigt samarbejdende, senest ved dialogmøde maj 2021.

Side 17 af 30



Indikator 8.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.b
Socialtilsynet fastholder sin bedømmelse og vurderer, at tilbuddet fortsat benytter sig af ekstern faglig supervision og afvikler relevante temadage
for faglig sparring for medarbejdere som ledelse. Pga. af Corona har en stor del foregået virtuelt, men med mulighed for, at medarbejderne har
kunnet drøfte konkrete ungesager og på den måde fastholde at få sagssupervision.

Medarbejderne oplyser, at der fortsat er aftaler om supervision med samme supervisor som tilbuddet har benyttet over 10 år, mens en afdeling
oplyser at have skiftet til kvindelig supervisor, men ansat under samme psykolog, som har superviseret i over 10 år. Socialtilsynet har ved forrige
tilsyn spurgt til, om det kan være problematisk, at supervisor også i nogen grad fremstår og bliver refereret til i konkrete ungesager. Her udtrykker
medarbejderne, at det ikke er noget problem. Det er socialtilsynet oplyst, at supervisor fortsat ikke har ungesamtaler.

Alligevel bedømmer Socialtilsynet, at det ikke for alle forældre og unge opleves som uproblematisk, at selvsamme psykolog/supervisor deltager i
møder med visiterende kommuner, unge og forældre. 

På baggrund af dialog med forældre, er det socialtilsynets bedømmelse, at forældre giver eksemplar på, at supervisor, uden nogen sinde at have
talt med den unge eller forældrene, kommer med markante og doserende udtalelser. Socialtilsynet bedømmer ikke sådanne udsagn eller
italesættelse af tilbuddets målgruppe og pårørende, afspejler et specialiseret behandlingstilbud. Socialtilsynet må anbefale, at tilbuddets ledelse
bør have fokus på, hvad sådanne udsagn kan være tegn på.

På den anden side vægter Socialtilsynet,  at selvsamme psykolog har varetaget samtaler med andre forældre, som ifølge visiterende kommune og
afdelingsleder har været befordrende, for at kunne yde den unge en optimal pædagogisk behandlingsindsats, som har medvirket til den unges
trivsel. 

Socialtilsynet er orienteret om ved interview med ledelse såvel som medarbejdere og ved modtaget dokumentation, at tilbuddet pga. Corona ikke
har kunne afholde store tværgående fagdage, som tilbuddet ellers gør. I stedet har arbejdet været delt ud i de enkelte afdelinger med intern
undervisning i udarbejdelsen af indsatsområder, målsætninger og pædagogisk dokumentation. Men generelt har det været vanskeligt at holde
kurser og uddannelse online og i form af webinarer.

Der er kurser og uddannelse for medarbejdere ca. hver 6. uge. Nogle kurser er rykket fra planen i 2020 til 2021, for at kunne blive afholdt.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddets planlagte kursus- og temadage, som fremgår af årsrapport 2020, er relevante og rettet tilbuddets målgruppe.
Nævnes kan: Seksual undervisning for fagpersoner, Sociale medier og unges digitale færden på nettet, Det nye diagnosesystem, grundlæggende teori om
miljøterapeutisk arbejde, procesbaseret dokumentation, konflikthåndtering og Etik og forråelse. 

Det er socialtilsynet oplyst, at tidligere leder er behandlingsansvarlig og deltagende, når der visiteres nye unge i tilbuddet og ved evt. fastsættelse af
ekstra støtte timer, forlængelse og forhandling med visiterende kommune om omfanget af støttetimer, ligesom at afdelingskollegiet tilbydes
psykologfaglig sparring af tidligere leder.

 

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 8.c
Socialtilsynet lægger vægt på direktørs tidligere oplysninger om kompetencerne i Altidens bestyrelse. Det er Socialtilsynets bedømmelse,
begrundet i drøftelse med tilbuddets direktør og modtaget dokumentation, at tilbuddets bestyrelse fremstår aktiv og sammensat med
kompetencer, der retter sig særligt mod det sundhedsfaglige, men også med kompetencer i forhold til det socialpædagogiske, juridiske og
økonomiske.  
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Kriterium 9
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Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Det er Socialtilsynets vurdering, at ledelsen har ansat personale, der
kan imødekomme de unges behov for tilstrækkelig kontakt med fagligt kompetente medarbejdere. I vurderingen er ledelsen, medarbejderne og de
unges oplysninger ved tidligere som ved dette tilsyn lagt til grund, og understøttes af modtaget dokumentation og interview med medarbejdere fra
alle tilbuddets afdelinger som interview med unge fra alle afdelinger.

Tilbuddet har på foranledning af tilsynet dokumenteret, at 15 indskrevne unge, dvs. 23 %, modtager ekstra fortløbende støtte i tilbuddet, der ligger
ud over den indsats, som taksten omfatter. Socialtilsynet vurderer således, at der ikke er tale om enkelte undtagelser, men at det reelt er en del af
tilbuddets struktur. Socialtilsynet anerkender, at det kan være relevant, at tilbyde flere af de indskrevne unge en mere intensiv støtte.
Socialtilsynets fokus er om støttebehovet reelt af den normering/takst som VIVAMUS aktuelt er godkendt til. Det er Socialtilsynets vurdering, at de
unge der er indskrevne er indenfor tilbuddets godkendte målgruppe.

Socialtilsynet anerkender, at afdelingsledelse kan redegøre for, at der er et team af faste og uddannede medarbejdere, der leverer støttetimer til
hver ung. Det kan være, at faste medarbejdere som den unge kender og er betrygget ved har takket ja til at tage ekstra timer ud over deres
fuldtidsansættelse. Ledelsen, herunder behandlingsansvarlig psykolog, har fokus på ved visitationen, at der ikke kan være for mange unge på hver
afdeling med ekstra støttebehov. Ledelsen afvejer ifølge afdelingsleder mellem en anbringelse 1:1 eller en anbringelse på en afdeling, hvor der er
et socialt miljø omkring den unge.

Ledelsen har ved forrige tilsyn styrket teamet af afdelingsledere og ansat mere ledelse. Socialtilsynet er enig i, at dette har været befordrende for
de unges trivsel, og at såvel medarbejdere som samarbejdsparter kan opleve en mere tilgængelig og nærværende ledelse med bedre tid til at
udøve personaleledelse på den enkelte afdeling.

Socialtilsynet vurderer, at de unge generelt oplever, at de bliver mødt med tilstrækkelig kontakt fra et kompetent personale, ligesom
medarbejderne bemærker at deres ledelse er tilgængelig.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets sygefravær på 1,9 dag pr medarbejder og personalegennemstrømning på 7.06% fortsat er meget lav og i god
overensstemmelse med oplysninger fra ledelses og medarbejder interview og modtaget dokumentation.
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Indikator 9.a

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og har lagt vægt på oplysninger fra lister over medarbejdere modtaget i forbindelse med tilsynet, hvor det
fremgår, at den samlede medarbejdergruppe i meget høj grad har relevante pædagogiske og socialfaglige kompetencer. 

Det er fortsat Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets medarbejdere i forbindelse med Corona har været særligt opmærksomme på at forhindre
de unge i oplevelsen af isolation, og flere unge bevidner overfor Socialtilsynet, hvordan de har individuelle aktiviteter med deres
kontaktpædagoger, såsom gåture, spil, motion, indkøb, mindre ture osv. Medarbejderne har her udvist kreativitet, f.eks. har ung med sin
kontaktpædagog været med ude og gå med en hest. Ture som den unge fortæller at glæde sig til. Anden ung fortæller, hvordan det har været et
ønske at tabe sig, hvorfor kontaktperson og ung efter faste aftaler har motioneret med triptæller. En ung nævner det som et ønske, at der på
afdelingen er en større grad af ligelig fordeling af medarbejdere af begge køn. Pågældende ung er mest betrygget ved kvindeligt personale.  

Der er dog ikke nogen af de unge, der ved dette tilsyn giver udtryk for, at de i forhold til deres behov ikke bliver mødt af tilstrækkeligt personale.
Samtlige unge, som Socialtilsynet interviewer, virkede betrygget ved medarbejdernes tilstedeværelse. Særligt observerer Socialtilsynet efter
interview med ung, hvor tilsynet og ung havde gået længere tid sammen i nærliggende park, at ung og medarbejdere gerne sammen ville referere
til samtalen. Hvilke temaer var der talt om, den unge blev kvitteret både af sin kontaktperson og tilsynet i forhold til samtalen, og fik stor
anerkendelse og gensidig sparring af sin kontaktperson i forhold til de ting som optog den unge, uddannelse, Corona begrænsninger, muligheder
for at dyrke interesser under Corona osv.

I forhold til hvordan tilbuddet har dækket døgnet ind, både i forbindelse med Corona, og i forbindelse med unge der er bevilget ekstra støttetimer,
har Socialtilsynet efterspurgt en større gennemsigtighed.

Tilbuddet er aktuelt godkendt til 1:1 støtte på Anima, 1 plads til 1:1 støtte på henholdsvis Nexus og Felix, hvilket betyder, at der er særskilt
nattevagt med dertilhørende fysiske rammer.

Afdelingsleder oplyser, at pga. Corona har det været gældende, at husets tilknyttede vikarer ikke har kunnet bruges i samme omfang som ellers,
fordi de ikke har måtte gå på tværs af afdelingerne.

De fastansatte medarbejdere har så været villige til at tage ekstratimer. Afdelingsleder oplyser, at 8 timers reglen overholdes, og at hver
medarbejder må tage op til 208 timer pr. måned, hvilket betyder, at en medarbejder kan tage to ekstra døgnvagter eller 3 ekstra dag/aftenvagter.
Afdelingsleder oplyser at have øje for, hvilke faste medarbejdere der kan arbejde mere end andre. Tilbuddet oplyses om, Socialtilsynet altid har en
opmærksomhed på, at når visiterende kommuner køber en plads i tilbuddet, så skal der være veludhvilede og veluddannede medarbejdere, der
kan imødekomme de unges behov for en pædagogisk indsats 24-7. Dette vurderer tilbuddets afdelingsledelse fint kan imødekommes, da der
aktuelt er aftale med Altiden om, at der kan ansættes faste timelønnede medarbejdere med lovning på 160 timer. Indtil tilbuddet har landet en
overenskomst, har Altiden sagt god for, at der er indgået kontrakter på 160 timer. 

I forhold til de unge, der modtager ekstra støttetimer, oplyser afdelingsledelsen og det dokumenteres, at der er tale om uddannet og fast personale
pga. opgavernes sværhedsgrad. Når tilbuddets interne konsulenter (psykolog og driftschef) forhandler fastsættelse af støttetimer, tager de højde
for det normeringstal, der er på den konkrete afdeling, og den unges aktivitetsskema. Står der f.eks. at den unge skal slappe af på værelset, så
trækkes den time fra. Det er det, iflg. afdelingsleder, der kan give skæve timer som f.eks. 19 støttetimer pr. ung pr døgn.

Om den massive støtte for nogen kan forhindre indlæggelser, oplyser afdelingsledelse, at hyppigheden i hvert fald kan ses at være faldende.
Afdelingslederne vurderer, at det ses, når støtten ikke er der, så kan udviklingen gå i stå eller gå den "gale" vej. Støtten får ressourcerne frem i de
unge, ligesom støtten kan rykke på og få de unges potentiale frem. 

Indikator 9.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.b
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets personalegennemstrømning på 7,06 % medarbejdere oplyst årsrapport 2020, fortsat er meget lav og i god
overensstemmelse med oplysninger fra ledelses og medarbejder interview og modtaget dokumentation. Tilsynet vurderer at tilbuddets
personalegennemstrømning er lavere end på sammenlignelige tilbud, hvilket begrunder, at bedømmelsen fastholdes. 
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Indikator 9.c

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 9.c
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets sygefravær 1,9 dag pr medarbejder oplyst årsrapport 2020, fortsat er meget lav og i god overensstemmelse
med oplysninger fra ledelses og medarbejder interview og modtaget dokumentation. Tilsynet vurderer, at tilbuddets sygefravær er lavere end på
sammenlignelige tilbud, hvilket begrunder, at bedømmelsen fastholdes.
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Vurdering af tema
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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 medarbejdergruppen i Altiden Vivamus fremstår med relevante kompetencer og erfaringer i forhold til arbejdet med
tilbuddets ungegruppe. Socialtilsynet vurderer, at det fortsat er gældende for størstedelen af medarbejderne, at de har pædagogiske eller social- og
sundhedsfaglige uddannelser, og at flere har relevante efteruddannelser, der målretter sig arbejdet med de unge. Socialtilsynet anerkender
tilbuddets fokus på at opkvalificere den samlede indsats i forhold til målgruppens udfordringer med specialiseret sundhedsfaglig konsulent, idet
mange af de unge er medicineret og et tæt samarbejde med psykiatriske afdelinger er påkrævet. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at
tilbuddet er opmærksom på, at medarbejderne tilbydes relevante faglige kurser og videreuddannelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med ansættelser af faste timelønnede medarbejdere, der indgår som vikarer og i faste støttetimer, har en
opmærksomhed på, at de unge ikke bliver udsat for mange skift af medarbejdere, herunder skiftende vikarer. Socialtilsynet anbefaler dog
tilbuddet, fortsat at have en opmærksomhed på, at vikarer med så høje antal timer, 160, må forventes at have lige så stor viden og formelle
uddannelser som de faste medarbejdere, da de timelønnede reelt bliver en del af tilbuddets faste medarbejdere i arbejdsskemaer, og da der er tale
om en målgruppe med stor kompleksitet.

Endelig vurderer Socialtilsynet, at de unge i tilbuddet generelt oplever, at de bliver mødt i tilstrækkelig grad af kompetente medarbejdere, og at de
unge bevidner, at de oplever tilbuddets medarbejdere som indsigtsfulde og være i stand til at yde den unge relevant støtte. 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5

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
Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppen på Vivamus samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens
specifikke behov og udfordringer.

Socialtilsynet vurderer, at de medarbejdere, som tilsynet interviewer, alle med pædagogisk indsigt og faglig viden kan redegøre for tilbuddets
metoder og tilgange. Socialtilsynet observerer desuden flere medarbejdere udøve en pædagogisk praksis, der er i overensstemmelse hermed.
Socialtilsynet vurderer, ud fra interview og modtaget dokumentation, at medarbejdernes pædagogiske kompetencer gør dem i stand til at møde de
unge med individuelle tilgange, samtidig med en genkendelig struktur og forudsigelighed i de unges hverdag.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes tilgang til de unge fremstår anerkendende, ligesom modtaget dokumentation i form af statusrapporter,
har et meget ressource orienteret blik på den unge og et anerkendende sprog. 

Socialtilsynet vægter, at unge tilkendegiver i interview, at de er glade for den støtte de får fra deres kontaktperson, og at de kender deres
indsatsområder, som de selv italesætter, uden Socialtilsynet behøver at spørge ind til dem. De unge kender deres aftale med personalet, og
hvorfor støtten giver mening ind i den unges hverdag og efter den unges behov. 

Tilbuddets medarbejdere bliver fortsat løbende opkvalificeret ved kontinuerlig ekstern supervision og interne fælles tema- og undervisningsdage.
Ligesom interne procedure og retningslinjer løbende bliver opdateret, senest procedure for utilsigtede hændelser og særlige forløb med unge der
behøver indlæggelser. Socialtilsynet bedømmer, at benævnte hændelsesforløb dokumenterer, hvad tilbuddets medarbejdere har lært, og hvad der
er en fremtidig handlingsplan for at forebygge lignende hændelser.
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Indikator 10.a

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

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 10.a
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og
tilbuddets valgte metoder.

Dog bedømmer Socialtilsynet, at der er hos tilbuddets samarbejdsrelationer, pårørende som visiterende kommuner, kan være en oplevelse af, at
der er forskel på medarbejdernes og afdelingsledernes faglige kompetencer, erfaring og viden med målgruppen og viden om  tilbuddets metoder i
de forskellige afdelinger. 

Der er divergerende oplevelser og vurderinger lige fra et meget gensidigt godt samarbejde og en oplevelse af stor faglighed kompetence og indsigt
i de unges diagnoser, til et samarbejde der ikke opleves at være præget af tilstrækkelig indsigt og faglig viden om tilbuddets målgruppe. Desuden
bemærker visiterende kommune, at det forekommer vanskeligt for forældre som myndighed, at samarbejde med medarbejder der alene kan tale
andet sprog end dansk. 

Socialtilsynet bedømmer, at det fortsat er gældende, at størstedelen af medarbejderne har relevant primært pædagogisk uddannelse, ligesom
tilbuddets medarbejderne løbende opkvalificeres ved kontinuerlig ekstern supervision og interne fælles tema- og undervisningsdage. Ligesom
interne procedure og retningslinjer løbende bliver opdateret, senest procedure for utilsigtede hændelser og særlige forløb med unge der behøver
indlæggelser.

Tilbuddets medarbejdere, afdelingsledelse og driftschef er indskærpet retningslinjer efter hændelsesforløb med konkret ung, der blev indlagt og er
blevet kvalificeret til at tage vare på lignende situationer ved tilbuddets sundheds-psykiatrifaglige faglige konsulent. Socialtilsynet bedømmer, at
benævnte hændelsesforløb dokumentere hvad tilbuddets medarbejdere har lært og hvad der er en fremtidig handlingsplan for at forebygge
lignende hændelser. Ovenstående begrunder bedømmelsen 4.

Indikator 10.b

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

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og lægger vægt på, at de unge ved tidligere som ved dette tilsyn har givet udtryk for, at de oplever sig set,
hørt og anerkendt af tilbuddets medarbejdere. De unge udtrykker, at de generelt er glade og tilfredse med deres kontaktpersoner, som er
hjælpsomme, og støttende hvor den unge har behov.

Socialtilsynet bedømmer ud fra flere observerede samspil mellem unge og medarbejdere i forbindelse med interview og tilsynsbesøg, at
medarbejderne er kompetente i forhold til at kende til målgruppen, kender den enkelte  unge godt, herunder indsigt og forståelse for de unges
udfordringer.

Socialtilsynet har observeret samspil, der er respektfulde og særligt hjertelige, der hvor de unge og medarbejderne har kendt hinanden i flere år.
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Vurdering af tema

$eg-print-section-heading-start$Fysiske rammer$eg-print-section-heading-end$

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske
rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsyn 2021 aflagt fysisk besøg på tilbuddets afdelinger, og begrundet i Corona har Socialtilsynet, som i 2020,
forud for afvikling af de fysiske besøg vurderet på den aktuelle smitterisiko på den konkrete afdeling.

Tilbuddets pladser er fordelt på 8 afdelinger som følgende: Anima godkendt til 1:1 støtte 4 pladser med plads til nattevagt, Exito 4 pladser, Fortis 5
pladser, Nexus 9 pladser hvoraf en lejlighed , med 2 værelser kan benyttes til 1:1 støtte med  nattevagt, Vitae 10 pladser, Villa Vivamus 11 pladser,
Solus 13 pladser og Felix 12 pladser, hvoraf 1 plads på matrikel 25 kan benyttes til 1:1 støtte med nattevagt.

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer samlet set fortsat ser meget fine ud, velholdte og tidssvarende indrettet i en stil, de unge kan relatere
til. Samtlige unge, som Socialtilsynet besøger og interviewer, er som ved tidligere tilsyn generelt godt tilfredse med deres værelser og lejligheder,
som alle afspejler personlig indretning og ofte den unges interesser. Dette, vurderer Socialtilsynet, er medvirkende til de unges trivsel.

Socialtilsynet bemærker, at de unge, udover indretning af eget værelse, også har indflydelse på tilbuddets fælles arealer, som ung der har malet
stor billede med afdelingens navn, der skal hænge ved indgangen til afdelingen. Dog beklages det af ung, som ved tidligere tilsyn, at når der
kommer nye unge, kan ønsker for at flytte på andet værelse blive annulleret, hvis der kommer anden ung ind med behov for massiv støtte, og som
måske har brug for at personalet er tættere på. 

Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer i de respektive afdelinger og lejligheder i høj grad kan understøtte de unges udvikling,
trivsel, behov og tilbuddets indsats. De fysiske rammer er forskellige og kan imødekomme, at den unge kan være en del af et socialt fællesskab,
men også trække sig tilbage og være privat. Tilbuddets rammer yder i lejligheder og opgangsfællesskaber mulighed for at bo mere selvstændigt og
botræne. De fysiske rammer er i de fleste tilfælde centralt beliggende og har for afdelingernes vedkommende gode udendørsarealer, der kan
benyttes af de unge. Socialtilsynet vurderer, at de unge trives med de fysiske rammer, og at rammerne har et udtryk af hjemlighed.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,7

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at individuelle aftaler for at skærme ung, forhindrer andre unge i uhindret udgang fra hoveddør på en af afdelingerne.
Socialtilsynet vurderer at individuelle aftale ikke bør gribe ind overfor de andre unges færden i de fysiske rammer.

Kriterium 14
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 14$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer fortsat, at Altiden Vivamus fysiske rammer i meget høj grad understøtter de unges udvikling og trivsel. Altiden Vivamus'
forskellige afdelinger rummer egne værelse for alle unge, fællesrum, møderum og diverse aktivitetsrum, som er indrettet lyst og indbydende,
ligesom alle faciliterer er i en generel meget pæn stand og vedligehold. Ligesom tilbuddets lejligheder understøtter de unges mulighed for i højere
grad at træne deres selvstændighed og på sigt et ungeliv udenfor tilbuddets rammer. De forskellige ejendomme er moderne og tidssvarende
indrettet, og giver de unge mulighed for privatliv, og for at have gæster eller andre besøgende.

Tilbuddets fysiske rammer er i de fleste tilfælde centralt beliggende, hvilket de fleste unge oplever som rart i forhold til adgang til offentlig
transport, indkøb, byliv og uddannelse. Central beliggenhed kan også betyde, at der kan være en bekymring fra de unges side, i forhold til at
færdes i området, hvor der kan være en koncentration af beværtninger og folk der opholder sig på gaderne omkring tilbuddet. Socialtilsynet
bemærker dog, at det ikke virker som en generelt problem, og Socialtilsynet vurderer, at det ikke er en oplevelse der nødvendigvis deles af mange
unge.

På den anden side vægter tilsynet. at individuelle aftaler for at skærme ung, forhindre andre unge i uhindret udgang fra hoveddør på en af
afdelingerne. Socialtilsynet vurderer at individuelle aftale ikke bør gribe ind overfor de andre unges færden i de fysiske rammer.
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Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Socialtilsynet fastholder bedømmelsen og har lagt vægt på, at de unge, Socialtilsynet har talt med ved seneste tilsyn og ved tidligere tilsynsbesøg,
giver udtryk for at trives i tilbuddets fysiske rammer, hvad enten det er på en af tilbuddets afdelinger eller i lejlighed. Unge har ved samtlige tilsyn
enten vist værelser frem eller har deltaget i rundvisning.

Unge omtaler det positivt, at der på afdelinger med fælles faciliter, oftest i fælles spisestue er hængt dagsprogrammer op, ligesom de unges aftaler
hænger på de unges værelser. De unge oplyser gentagende på samtlige tilsyn, at det er hjælpsomt og guider dem igennem deres dag. Socialtilsynet
bedømmer fortsat, at programmerne hænger så diskret som muligt, og at formålet helliger midlet.

Flere af tilbuddets afdelinger har afskærmede haver med mulighed for forskellige udendørs aktiviteter, hvilket de unge særligt om sommeren og i
forbindelse med Corona har benyttet. De unge der bor i lejligheder, oplyser ved dette som ved tidligere tilsyn, at de særligt trives med at bo mere
selvstændigt og f.eks. kan have gæster, og at der er plads til at dyrke deres særlige hobbies.

Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse  5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Socialtilsynet er ikke gjort bekendt med væsentlige ændringer i forhold til denne indikator, og fastholder derfor bedømmelsen. Det er fortsat
tilsynets bedømmelse, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter er egnede og kan imødekomme de unges behov.

På Villa Vivamus er der 10 værelser og 1 værelse i stueetagen. Der er ovenpå to tilhørende badeværelser og mulighed for tøjvask i det ene. På
øverste etage, er der mulighed for, at 2 af de unge kan bo med eget køkken, bad og toilet, fællesstue og dermed øve sig i mere selvstændighed. De
unge, der bor øverst, har adgang til tøjvask i husets kælder. På Vivamus er der stor have med forskellige faciliteter som boldbane, trampolin, og
terrasse med møbler og til grill, hvilket ung oplyser også ved tilsyn 2021, gerne benytter, særligt om sommeren. Det er oplyst ved forrige tilsyn at
de unge har nøgle til eget værelse. 

På Fortis er der 2 badeværelser og fælles køkken og opholdsstue til de unge. De unge støttes i egen madlavning, indkøb og botræning, da det for
de unge er kendetegnende, at de på sigt skal udskrives til egen bolig. De unge har individuelle aftaler i forhold til, hvad de kan magte af ansvar.
Tilbuddet har aflukket egen gård, hvor der kan grilles og gøres ophold, særligt i sommeren.

Excito er indrettet med hyggeligt fælleskøkken, alrum i stueetagen og de unges værelser ovenpå med stort badeværelse med mulighed for tøjvask.

Solus lejlighederne er beliggende tæt på afdelingen Exicito, og har alle egen adresse, og fungere som selvstændige boliger for de unge,
sammenlignelig med kollegie og ungdomsboliger med eget køkken og bad.

Felix er rækkehuse på matriklerne 17,19,21,23, og 25, der er lagt sammen med gennemgang mellem husene. Der er i alt to badeværelse og  toilet i
hvert hus.Det ene toilet benyttes af medarbejderne. Der kan bo optil 12 unge, eller 11 hvis der er en ung med behov for 1:1 støtte med egen
nattevagt. Et par af de unges værelser har udgang til egen terrasse, og til hvert hus er der indelukket fælles gård/terrasse områder med udgang fra
fælles køkken. Det er muligt at aflukke for en del af huset, sådan at unge, der fx har brug for mere ro, kan botræne i mindre køkken, som der ellers
også anvendes som kontor og mødelokale. Fælles lokaler er indrettet tidssvarende og lyst.

Vitae afdeling til 10 unge, en stor villa med to etager og stor indhegnet have og terrasse udenom. De unges værelser er pæne i størrelse og særligt
et værelse i stueetagen kan tilgodese ung, der har brug for at være tæt på fællesskabet og mere plads.

Opgangsfællesskabet Nexus er bestående af 5 nyistandsatte lejligheder med plads til i alt 8 unge. 4 lejligheder er beliggende i stuen og 1 sal. 1
mindre lejligheder er beliggende på 2 sal. De 4 af lejlighederne kan imødekomme, at der kan bo 2 unge, med fælles køkken og bad. Den øverste
lejligheder er mindre og kan kun have 1 ung boende, har eget bad/toilet og køkken. De unge i opgangsfælleskabet har adgang til fælles have, fælles
faciliterer og tilbuddet er centralt beliggende.
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Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse  4

Bedømmelse af Indikator 14.c
Socialtilsynet bedømmer fortsat, at de fysiske rammer er lyse, pænt vedligeholdte og tidssvarende indrettet, ligesom såvel de unges værelser samt
afdelingernes fællesfaciliteter afspejler, at her bo der unge mennesker.

Socialtilsynet vægter, at de unge også ved dette tilsyn udtrykker tilfredshed med de fysiske rammer, ligesom de unges værelser er indrettet
personligt og efter de unges ønsker.

På den anden side vægter tilsynet. at individuelle aftaler for at skærme ung, forhindre andre unge i uhindret udgang fra hoveddør på en af
afdelingerne. Socialtilsynet bemærker, at nøgle ikke sidder i hoveddøren, så det er medarbejderen, der skal låse de unge ud. Adspurgt oplyser ung,
at pågældende har nøgle, mens den unge, der har brug for at blive skærmet, ikke har nøgle. Både medarbejdere og forældre har efterfølgende
bekræftet over for Socialtilsynet, at der er tale om en aftale, som den unge selv har indvilget i.

Ung oplyser desuden, at de unge ikke har nøgle til kælderdøren eller til terrassen. Det betyder, at en ung sætter sig ude på trappen foran
hoveddøren, når den unge skal ryge, fordi den unge ikke finder det meningsfuldt at skulle bede en medarbejder om at låse sig ind og ud af
terrassedøren. 

På baggrund af ovenstående, sænkes scoren fra 5 til 4.
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Vurdering af tema

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

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen
og i forhold til tilbuddets målgruppe. Tilbuddets Soliditetsgrad 2020, 43,2%. 

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2021 og årsregnskab 2020 samt tilhørende budget- og regnskabsnøgletal og
revisionsprotokollat. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet som vurderes samlet på højt niveau. Det er
socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.

Socialtilsynet har den 14.07.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:

*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Socialtilsynet har som led i godkendelsen af årsbudgettet påset, at revisor har udtalt sig om udgifter til leje af fast ejendom er på
markedslejeniveau. 

Socialtilsynet vurderer, at når tilbuddet VIVAMUS sammen med tilbuddet Casa Blanca, etablere sig i fælles administrationsfaciliterer forårsager det
ikke ændringer for borgerne.  Derfor anser tilsynet det ikke som god forvaltning af offentlige midler, at binde tilbuddets økonomi op på kontrakt i
uopsigelighed frem til 2024.  

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

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.

Besvarelsesmæssigt er der skabt transparens for Socialtilsynet for nuværende.

Det er aftalt på dialogmøde den 25 maj 2021, at tilbuddet fra og med budget 2022 skaber øget struktur og beregner takster på baggrund af en
tydelig og retvisende prisstruktur, således at det øger gennemsigtighed for tilsynet og visiterende kommuner. På baggrund af ovenstående
godkendes budget 2021 version 4. den 14.07.2021. på Tilbudsportalen og ligeledes har Socialtilsyn Hovedstaden taget budget vedrørende nye
administrationslokaler i samhandel med tilbuddet Casa Blanca til efterretning.

 

 

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at når tilbuddet VIVAMUS sammen med tilbuddet Casa Blanca, etablere sig i fælles administrationsfaciliterer forårsager det
ikke ændringer for borgerne.  Derfor anser tilsynet det ikke som god forvaltning af offentlige midler, at binde tilbuddets økonomi op på kontrakt i
uopsigelighed frem til 2024.

 

Opmærksomhedspunkter
Socialtilsynet anerkender, at det kan være relevant, at tilbyde flere af de indskrevne unge en mere intensiv støtte. Socialtilsynet ser derfor frem til
at modtage tilbuddets udkast, til hvordan tilbuddet vil øge gennemskueligheden og sikre højere grad af overensstemmelse mellem tast og
indsats/ydelser.

Det er aftalt på dialogmøde den 25 maj 2021, at tilbuddet fra budget 2022 beregner takster på bagrund af en tydelig og retvisende prisstruktur,
således at det øger gennemsigtighed for tilsynet og visiterende kommuner. 
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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 det fremgår af årsregnskab for 2020, at tilbuddets soliditetsgrad er 43,2% hvilket vurderes rimelig set i
forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Soliditetsgraden er vurderet konkret i balancen, og henset til 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.

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 14.07.2021 godkendt tilbuddets årsbudget version 4. 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 budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig
udvikling og større ændringer. Socialtilsynet har stillet spørgsmålstegn til  prisstrukturen i
det ordinære budget samt opkrævning af ekstra støttetimer for enkelte konkrete borger over
en årrække. 

Den faglige kvalitet vurderes høj niveau.  Det er socialtilsynets vurdering, at der er
sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.

Økonomi 3
$eg-print-section-heading-start$    Økonomi 3$eg-print-section-heading-end$

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport 2020, er kontrolleret og godkendt af tilbuddets revision. Socialtilsynet skal
påse at der er gennemsigtighed og bæredygtighed. For tilbuddets tilrettede budget 2021 version 4, har Socialtilsynet taget  tilbuddets oplysninger
og modtaget dokumentation til efterretning.  På baggrund af dette samt udmeldinger på dialogmøde og løbende korrespondance har Socialtilsynet
vurderet, at budget 2021 godkendes. 
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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.

$eg-print-section-heading-start$Spindelvæv$eg-print-section-heading-end$

Spindelvæv

$eg-print-section-heading-start$Datakilder$eg-print-section-heading-end$

Datakilder
Kilder

Borgeroversigt
Budget
Øvrige dokumentkilder
Medarbejderoversigt
Pædagogiske planer
Tilbudsportalen
Handleplan

Beskrivelse
Tilsynet har forud og efterfølgende tilsyn og forud og efter dialogmøde modtaget; 
handleplansrapporter, dagbogsnotater, indsatsplaner, samtykke, udviklingsplaner, statusrapporter i forhold til unge fra tilbuddets respektive
afdelinger.
Plan for tilsynsdage, referater af personalemøder, oplysningsskema, liste over medarbejdere/unge, lister over unge med ekstrabevillinger,
oroanisationsdiagram, liste over medarbejderne på Tuborgvej, oversigt over ejendomme og godkendelser, professionalisering af Altiden VIVAMUS,
årsberetning, budget 2021.
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Interviewkilder
Kilder

Anbringende Kommune
Borgere
Medarbejdere
Ledelse
Pårørende

Beskrivelse
Tilsynet har fysisk interviewet 8 unge fordelt på de respektive afdelinger, 4 afdelingsledere, socialchef og driftschef samt behandlingsansvarlig
psykolog, 9 pædagogiske medarbejdere og 2 studerende.
1 forældre og 4 sagsbehandler, der samlet har 6 unge i tilbuddet på forskellige afd. . 

$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Medarbejdere
Borgere

Beskrivelse
Tilsynet observerer, at de unge i og med de er forberedt og orienteret om tilsynsbesøget, virker betrygget ved at deltage i interview. Medarbejderne
er gode til både at være på afstand, men også få signaleret til de unge at de er til rådighed om de unge behøver det.

Side 30 af 30


