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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.
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Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

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.
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Læsevejledning - Kvalitetsmodellen
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Resultat af tilsynet
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Basisinformation

Tilbuddets navn Juvelhuset

Hovedadresse Ametystvej 18
2730 Herlev

Kontaktoplysninger Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: https://juvelhuset-herlev.dk/

Tilbudsleder Jeanett Kuldborg

CVR-nr. 63640719

Virksomhedstype Kommune

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107
Længerevarende botilbud, § 108

Pladser i alt 16

Målgrupper Spiseforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Stressbelastning
Anden psykisk vanskelighed
Angst
Depression
Personlighedsforstyrrelse
Forandret virkelighedsopfattelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Nikolaj Hother Paulsen
Marianne Daugaard Jensen

Dato for tilsynsbesøg 05-05-2020 08:26

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Juvelhuset 3 Midlertidigt botilbud, § 107

13 Længerevarende botilbud, § 108
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Basisinformation (Afdelinger)
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Denne tilsynsrapport er skrevet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn den 4.maj 2020 på Juvelhuset.

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§
6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Tilbuddet er således godkendt til 16 pladser fleksibelt fordelt mellem servicelovens §107 og §108 .

Målgruppen er borgere, der ved indskrivning er mellem 30 til 65 år, præget af angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og
personlighedsforstyrrelse.

Socialtilsynet vurderer, at interviewede borgere grundlæggende trives i tilbuddet. Der er et godt miljø og samspil mellem borgere og
medarbejdere i tilbuddet. 
Socialtilsynet bemærker, at borgere – både ved dette og tidligere tilsynsbesøg – uopfordret orienterer om at personalet kan lide at
arbejde i tilbuddet og det afspejler sig i en positiv relation til borgerne. Borgerne udtrykker at personalet og ledelse tager ansvar for -
og virker meget engagerede i tilbuddet.

Tilbuddets faglige tilgange er opgivet til at være anerkendende, recovery-understøttende, rehabiliterende, relationspædagogisk og
narrativ. Tilbuddets metoder er KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, social færdighedstræning og
(MI)motiverende samtale.

Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet understøtter trivsel og udvikling for målgruppen. Det er endvidere socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til målgruppens behov og forudsætninger.
Samlet set har medarbejderne uddannelse og erfaring, som modsvarer målgruppens behov.

Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i individuelle mål, som opstilles i samarbejde med borgerne.
Tilbuddet vurderes at have en god dokumentationspraksis – og kvalitetssikring af denne - hvilket vurderes at understøtte den fælles
pædagogiske indsats til gavn for borgerne.  Tilbuddet er i implementeringsfasen af dokumentationssystemet Nexus og har nyligt taget
hul på arbejdet med systemets indbyggede modul for risikovurderinger. Systemet bygger på BVC. Socialtilsynet har set eksempler på
dette i tilbuddets ”Risikoprofil for trivsel”. Socialtilsynet anerkender tilbuddets proces med en pædagogiske tilgang, hvor beboeren ikke
objektliggøres.

Under rapportens temaer kan læses mere detaljerede vurderinger

$eg-print-section-heading-start$Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet$eg-print-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Under forbehold for Covid19 og særlige omstændigheder herfor for gennemførelsen af tilsyn: -Temaet sundhed og trivsel - særligt
omkring tryghedsplaner -Temaet organisation og ledelse -Temaet om kompetencer
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Særligt fokus i tilsynet

Side 5 af 15



Bedømmelse af tema

$eg-print-section-heading-start$Sundhed og tr ivsel$eg-print-section-heading-end$

Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets
viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion,
rygning 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 tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.
Borgerne bestemmer selv hvilke mål, de ønsker, der skal være fokus på og er selv med til at formulere disse i udviklingsplaner -
ligesom de også er medbestemmende i forhold til den indsats, der skal til for at nå målene. Borgerne har indflydelse på hverdagen i
tilbuddet ved at have mulighed for at deltage i beboermøde og forskellige arbejdsgrupper.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerens medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i
tilbuddet. Borgerne udtrykker, at opleve sig respektfuldt behandlet og understøttet i at være selv- og medbestemmende i deres
private og fælles anliggender i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel via rekreative
aktiviteter, motion, sund kost. 

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet arbejder aktivt med sanseprofiler, stemmehøring og systematisk med ”daglige aftaler” med
borgerne samt, at tilbuddet er aktivt opsøgende og deltagende i borgeres forløb under evt. indlæggelse, hvilket i høj grad bedømmes
at bidrage til at understøtte borgernes mentale sundhed. Der lægges i vurderingen yderligere vægt på, at både borgere og
medarbejdere kan beskrive, at borgerne efter individuelle behov modtager støtte af medarbejderne til at komme til relevante
sundhedstilbud som fx tandlæge, behandlingspsykiatri, psykolog, almene sundhedstilbud mv. Socialtilsynet anerkender at der et
formaliseret konsulentbesøg af psykiater en gang om måneden.

Socialtilsynet vurderer et generelt billede, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser og er opdateret på nyt regelsæt
herom fra 2020.
Der lægges vægt på, at borgerne udtrykker at opleve, at magtanvendelser ikke foregår.
Tilbuddet forebygger har en pædagogisk tilgang til at forebygge overgreb. Der lægges vægt på, at både borgere, medarbejdere og
ledelse kan beskrive, hvordan tilbuddet i deres pædagogiske indsats foregriber dette.

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har udarbejdet en fællesfaglig ”risikoprofil for trivsel”, der tager udgangspunkt  i borgernes
individuelle udfordringer og adfærd. Der er tilrettelagt procedure, hvor det fremgår af de daglige samarbejdsaftaler, hvis der
foreligger en trivselsprofil for en borger.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet har fokus på sund kost
og der er udarbejdet en kostpolitik. Det fremgår af interview med borgere, at der ikke er tvivl om, at medarbejdere ser en klar
sammenhæng mellem kost og psyke. Tilbuddet støtter borgerne efter deres behov til at komme til relevante sundhedstilbud som fx
tandlæge, behandlingspsykiatri, psykolog, almene sundhedstilbud mv. og internt i tilbuddet er der ugentlig gruppe, hvor der arbejdes
med stemmehøring.

Gennemsnitlig bedømmelse 5

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

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet understøtter borgerens medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i
tilbuddet. Borgerne udtrykker, at opleve sig respektfuldt behandlet og understøttet i at være selv- og medbestemmende i deres
private og fælles anliggender i tilbuddet. Dokumentation og personalets eksempler fra praksis bedømmes at understøtte dette.
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Indikator 4.a
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Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.a
Indikatorbedømmelsen afspejler, at borgerne i interview giver udtryk for, at de oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt og at
det ved interview med leder og medarbejdere samt øvrig dokumentation fremgår, at tilbuddet via fælles supervision, temadage,
kompetenceudvikling sikrer, at borgernes perspektiv bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Borgerne beskriver medarbejderne er gode at tale med og har respekt for borgerens individuelle behov.  Personalet beskrives som
fleksible i forhold til, hvordan de er i mødet med borgerne.

Socialtilsynet har ved tidligere tilsyn deltaget i et planlagt ”menuplanlægningsmøde” med deltagelse af borgerne. Tilsynets iagttagelser
under menuplanlægningsmødet understøtter borgernes italesættelse om inddragelse og anerkendende tilgang. Det ses at borgerne
opfordres til at lave skriftlige madbedømmelser og give ”kokkehuer”. Borgerne inddrages i madlavning og planlægning med økonoma.
Det ses at borgerne reelt inddrages i planlægningen. Socialtilsynet anerkender, ud fra at det på menumødet beskrives af borger, at
det er borgerne, der smager maden til evt. med vejledning fra personalet.

Der konstateres generelt at være et anerkendende sprogbrug i dokumentationen om borgerne. Det iagttages samtidigt at personalet
er lydhøre og anerkendende i mødet med borgerne.

Indikator 4.b
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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
Bedømmelsen afspejler, at borgerne referer til at der indbydes til - og afholdes beboermøder. Flere borgere orienterer om, at de
deltager i fælles møder og møder om deres individuelle forhold (teammøder). Borgerne fortæller, at de har ADL-mål som der ydes
hjælp til og som de selv har været med til at definere. 
Det bedømmes at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv i forhold til udarbejdelsen af den individuelle
udviklingsplan. Der lægges endvidere til grund, at tilbuddet har forskellige fora som beboermøder, arbejdsgrupper, fælles supervision,
som understøtter borgernes indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.

 

Ledelse og borgere redegør for, at en gruppe bestående af beboere og medarbejdere har taget initiativ til - og er gået i gang med at
udarbejde en velkomstfolder til nye beboere. Målet er dels at invitere til forståelse af Juvelhusets kultur, men også at præsentere og
invitere til det og de fællesskaber, som findes i huset.

Ved tidligere tilsyn har borgere og personale redegjort for, at borgere deltager ved teammøder. For de for borgere, der ikke ønsker at
deltage, laves formøde med borger med en enkelt personale. Der gives et konkret eksempel herpå, med en borger hvor dette
afholdes i borgers lejlighed.
Socialtilsynet har ved tidligere gennemgang af dokumentation konstateret, at der på udviklingsplaner er anført hhv. borgers
underskrift eller et notat om, at borgeren ikke har ønsket at medvirke. Socialtilsynet observerer, at personalet er lydhøre og
anerkendende overfor borgerne.
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Kriterium 5
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Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Det vægtes, at der er fokus på rekreative aktiviteter, motion, sund kost, og at der er udarbejdet en kostpolitik. Det vægtes, at borgerne
ved interview giver udtryk for, at tilbuddet klart ser og agerer ud fra en forståelse af, at der er en sammenhæng mellem kost og psyke -
her i blandt, at medarbejderne sikrer, at borgerne tilbydes mindst et sundt måltid om dagen.  Borgere fortæller at det går lidt op og
ned med deres egen motivationen til motion. Imidlertid er der altid mulighed for gåture med personalet, som borgerne giver udtryk
for de sætter pris på. 

Det lægges yderligere til grund, at tilbuddet arbejder aktivt med sanseprofiler, stemmehøring samt at tilbuddet er aktivt opsøgende
og deltagende i borgeres forløb under evt. indlæggelse, hvilket i høj grad bedømmes at bidrage til at understøtte borgernes mentale
sundhed. 

Der lægges i bedømmelsen yderligere vægt på, at både borgere og medarbejdere kan beskrive, at borgerne efter deres behov
modtager støtte af medarbejderne til at komme til relevante sundhedstilbud som fx tandlæge,  behandlingspsykiatri, psykolog,
almene sundhedstilbud mv. Socialtilsynet anerkender at der et fast formaliseret konsulentbesøg af psykiater og fast tilknyttet sexolog.

Indikator 5.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.a$eg-print-section-heading-end$

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.a
Bedømmelsen afspejler, at det via udsagn samstemmende fra borgerne og medarbejdere fremgår, at borgerne generelt og ud fra
deres udfordringer trives og at deres trivsel i høj grad hænger sammen med, hvordan deres psykiske lidelse aktuelt giver sig til
udtryk.  Borgerne giver udtryk for, at med-beboere ved sygdomsudsving godt kan udfordre trivslen i fællesskabet.
En borger udtrykker at være specielt glad for store fællesarealer inde og ude. Borgere redegør samstemmende for, at være glade for
at bo i tilbuddet pga. god hjælp til ADL og et godt socialt samspil med medbeboere og personale. - Borgerne redegør  i et samlet
billede for at trives via en god helhedsorienteret støtte, sociale aktiviteter og respekt for friheden til selv at bestemme.

Yderligere lægges til grund for bedømmelsen, at socialtilsynets generelt observerer under tilsynsbesøget at mange borgere, i adfærd
lader til at være er præget af deres psykiske lidelse, men også er engagerede i aktiviteterne i deres bosted.

Indikator 5.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.b$eg-print-section-heading-end$

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.b
Indikatorbedømmelsen afspejler, at borgerne udtrykker at de støttes til at komme til forskellige eksterne sundhedsydelser, og at
borgerne Fx støttes til at skrive deres aftaler ned.
Det ses i dokumentationen, at tilbuddet understøtter og hjælper borgerne med at følger op på aftaler i forhold til deres sundhed.
En borger redegør for meget fin opmærksomhed og omsorg – socialt og sundhedsmæssigt - ved konkret mistanke om Covid19. Dette
viste sig dog at være ”falsk alarm”.
Personalet har ved tidligere tilsynsbesøg redegjort for et konkrete forløb under en borgers indlæggelse, og fortæller at tilbuddet
insisterer på at være en del af borgerens liv også under en indlæggelse og holde fast i relationerne.  Således kan man være tovholder
overfor andre sundhedsmyndigheder, idet man som en del af borgerens dagligdag har et indgående kendskab til borgerne, som man
ønsker at være at bære ind i andet regi og fortsat støtte borgeren med.
Adspurgt til medicinhåndtering, fortæller borgere på tidligere tilsynsbesøg, at medarbejderne går meget op i at medicin håndteres
korrekt og borgerne udtrykker at opleve at medarbejderne har ”styr” på det. En borger giver eksempel med at få medicinen leveret at
personalet fast hver aften. Borgere giver også eksempler på, at de kan blive ledsaget til tandlæge eller lignende.
Det vægtes, at borgerne tidligere har redegjort for, at der har været somatisk læge på tilbuddet for at tilse borgernes generelle
helbredstilstand, samt at der fast kommer en psykiater i tilbuddet.
I bedømmelsen af indikatoren er ligeledes lagt vægt på, at det i dokumentationen fremgår samarbejde med sundhedsfaglige instanser
omkring borgerne.
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Indikator 5.c
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 5.c$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.c
Indikatorbedømmelsen afspejler, at flere borger fortæller, at tilbuddet går meget op i sund kost og tilkendegiver at man er 80-90 pct
økologiske. Borger redegør for at få hjælp til at holde orden i boligen, hvilket hjælper til at borgerne oplever at holder sig mentalt
sundere. Flere borgere fortæller om, at de cykler med personalet (duobike) meget og at der er mulighed for at være fysisk aktiv –
motion giver ro og giver bedre søvn. I bedømmelsen er vægtet at det i interview med borgere og medarbejdere fremgår, at der
fokuseres på og tilbydes sund kost, og at borgerne motiveres til motion og bevægelse samt, at medarbejderne sætter sig selv i spil i
forhold til motion. Der iagttages flere opslag i tilbuddet om, kost, motion, seksualvejleder og rekreative aktiviteter. Det ses i
dokumentationen, at tilbuddet har udviklet en sanseprofiler på nogle borgere. Personalet orienterer om, at det en ergoterapeut har
udviklet disse, ud fra en konkret aktivitetsanalyse på nogle borgere. Det går ud på, at nedbryde en aktivitet i små detaljer og på den
måde finde frem til den delproces, som for borgeren er svær i en aktivitet. Personalet giver konkrete eksempler og pointerer at
sanseprofilerne er et godt værktøj, både praktisk og i forståelsen af sygdomsbilledet Det bemærkes og vægtes i bedømmelsen, at
både medarbejdere og borgere ved tidligere tilsyn har redegjort for, at der i tilbuddet arbejdes konkret med borgere, der lider af
stemmehøring.

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

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser.
Der lægges vægt på, at borgerne udtrykker at opleve, at magtanvendelser ikke foregår, og at tilbuddets ledere og medarbejdere kan
beskrive, at der ikke foretages magtanvendelser. Der redegøres relevant for, at tilbuddet via pædagogisk indsats samt relationen
mellem medarbejdere søger at forebygge magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er yderligere lagt til
grund, at medarbejderne forholder sig til de dilemmaer, der kan knytte sig til magtanvendelse og indgriben i selvbestemmelsesretten
med en stærkt sygdomspræget målgruppe, herunder at der kan være tale om et dilemma mellem - på den ene side omsorgen for den
enkelte borger og - på den anden side borgerens ret til selv at bestemme.

Tilbuddet er opdateret på lovændringer pr. 1 januar 2020.

Indikator 6.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.a
Indikatorbedømmelsen beror på, at der ikke er indberettet magtanvendelser siden seneste tilsynsbesøg.
Borgerne orienterer om, at de ikke oplever at der forekommer magtanvendelser.
Ved interview med leder og medarbejdere ved tidligere tilsynsbesøg beskrives, at tilbuddet ikke bruger magtanvendelser, men via
pædagogisk tilgang og relationer søger at forebygge alle former for fysiskmagtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten. Ledelsen redegør for at tilbuddet i januar 2020 havde Herlev kommunes jurist til møde, hvor personale og
ledelse blev opdateret på de nye regler om magtanvendelse i serviceloven pr. 1. jan 2020. Materialet fra oplægget er sendt ud til alle
medarbejdere.
Medarbejder redegør for, hvordan man med den rehabiliterende forebygger magtanvendelse

Indikator 6.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 6.b$eg-print-section-heading-end$

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
Til grund for bedømmelsen lægges, at der findes beskrivelse og procedure for magtanvendelse, samt at medarbejderne og leder har
udtrykt kendskab og relevant refleksion i forhold til procedurer og egen praksis for at undgår magtanvendelser.

I forhold til opfølgning af magtanvendelser, har der ikke været magtanvendelser fra tilsynsbesøget i 2019 indtil 4.maj 2020.
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Kriterium 7
$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 7$eg-print-section-heading-end$

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forebygger overgreb. Der lægges vægt på, at både borgere, medarbejdere og ledelse kan
beskrive, hvordan tilbuddet i deres pædagogiske indsats søger at foregribe, at overgreb finder sted.

Det vægtes endvidere, at der forefindes beredskabsplan og at tilbuddets ledelse har redegjort for en konkrete situationer som er
håndteret professionelt i henhold til tilbuddets beredskab for overgreb. 

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet har udarbejdet en fællesfaglig ”risikoprofil for trivsel”, der tages udgangspunkt i borgernes
individuelle udfordringer og adfærd.

Indikator 7.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 7.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 7.a
På socialtilsynet spørgsmål om oplevelser af voldsomme episoder, svarer borgerne, at de føler sig helt trygge i tilbuddet og at folk
generelt passer godt på hinanden. Nogle beboere råber lidt indimellem, men borgerne i tilbuddet har forståelse for hinandens
udfordringer og personalet er gode til at tackle udbrud via kendskab og afvæbnende adfærd. 
En borgerne oplyser over for socialtilsynet, at de ikke at have behov for en ”tryghedsaftale”. Borgeren giver dog eksempler på hvordan
personalet er i dialog og laver individuelle aftaler om, hvordan samspillet skal foregå. En anden borger er noget uklar omkring sit
kendskab til tryghedsaftalen. Det gives imidlertid udtryk for at der lavet aftaler med teamet omkring borgerne.

Ledelsen har redegjort for, hvordan det aftales med teamet, hvis der måtte være brug for hjælp til at skabe tryghed, når / hvis den
enkelte oplever der behov for dette.

Socialtilsynet konstaterer via stikprøver, at der udarbejdes ”risikoprofil på trivsel” for borgerne, hvori ”tegn på risiko” og ”pædagogiske
tiltag” stilles op over for hinanden i en trafiklysmodel. Det fremgår ikke hvordan borgerne inddrages i udarbejdelsen af risikoprofilen. 
Borgerne fortæller at de kommer en del gæster og det er ikke noget man behøver at planlægge. Det fungerer fint og gæsterne opfører
sig ordentligt og er gode til at sige goddag.
Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne ved tidligere tilsynsbesøg kan italesætte hvordan de søger at forebygge overgreb via
deres relation og pædagogiske tilgang og giver eksempler herpå.

Socialtilsynet har i indikatorbedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet italesætter relevant refleksion og individuel pædagogisk indsats
for at undgå overgreb mellem eller mod borgere.

Socialtilsynet anerkender ”daglige retningslinjer” for borgerne, som er konkret beskrivelse på dagligdagsfunktioner om hvilket
støttebehov, der er brug for. På den måde gøres aftaler mellem borger og personalet meget gennemskuelige for begge parter og
forebygger overdreven pædagogisk opsøgen eller fravær af støtte.
Socialtilsynet konstaterer at der ikke er indgivet klager over tilbuddet, siden seneste tilsyn. 

Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet har arbejdet relevant med at udvikle en stringent fælles systematik ift. risikovurdering og
indsats. Denne afspejler at Low Arousal er i spil.

Side 10 af 15



Bedømmelse af tema

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

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i
forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge
sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan
tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og
forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i høj grad har kompetencer, som understøtter og kvalificerer arbejdet med målgruppen.
Medarbejdergruppen har forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde, og størstedelen af medarbejderne har mange års
erfaring i arbejdet inden for socialpsykiatrien på sundhedsområdet. Der er mulighed for yderligere og løbende kompetenceudvikling
efter ønske fra medarbejderne. 

Tilbuddet har en bred metodisk tilgang og der er forskel i medarbejdergruppen på hvem, der har viden og erfaring med de forskellige
metoder. Tilbuddets medarbejdere har forskellig holdning til den brede metodiske tilgang, idet det både opleves at kunne give nogle
alsidige redskaber i forhold til borgernes individuelle behov, men også at der kan mangle en tydelighed i hvilke metodiske tilgang, der
anvendes. Derfor har tilbuddet ud fra deres metodekatalog systematiseret deres interne undervisning, således at det følger
metodetilgangene. Undervisningen er for alle i huset og det er medarbejderne der underviser hinanden i en fastlagt systematik.

Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på, om nogle tilgange og metoder er mere anerkendte i tilbuddet end andre og at det i givet
faldt sikres, at alle medarbejdere har tilstrækkelig viden om disse tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer at tilbuddets
teamstruktur i høj grad sikrer kompetent pædagogisk samspil med borgerne. 
Socialtilsynet anerkender, tilbuddet ”metodekatalog”, som afspejler kompetencerne i tilbuddet.

Socialtilsynet bemærker, at både medarbejdere og ledelse under tilsynsbesøget kan demonstrere, hvordan tilbuddets faglige tilgange
praktiseres i hverdagen i tilbuddet og borgerne kan give positive eksempler herpå.

Gennemsnitlig bedømmelse 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
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og
tilbuddets metoder. 

Til grund for vurderingen ligger, at det af interview med medarbejderne samt i oplysninger på Tilbudsportalen og indsendt konkret
medarbejderliste af 4. maj 2020 fremgår, at medarbejdergruppen har relevant uddannelse og erfaring med målgruppen. Ligeledes
bedømmes det, at der er mulighed for yderligere kompetenceudvikling.

Det vægtes, at tilbuddet har en bred metodisk tilgang og at det af medarbejderne opleves, at der er forskel i medarbejdergruppen i
forhold til hvem, der har viden og erfaring med de forskellige metoder. 
Det lægges yderligere til grund, at medarbejderne ved interview på tidligere tilsynsbesøg redegør for - via eksempler - at de søger at
have en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne. Der gives eksempler på, hvorledes dilemmaer søges løst i samarbejde med
borgerne, som socialtilsynet bedømmer afspejler, at medarbejderne har relevante kompetencer.

Side 11 af 15



Indikator 10.a
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.a$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Det vægtes i bedømmelsen, at borgere fortæller, at få pædagogisk støtte til ADL, økonomi m.m. Borgerne udtrykker i et helt
samstemmende billede, at de får kompetent hjælp og beskriver medarbejderne som gode i relationen.
Ligeledes fremgår det af Tilbudsportalen samt ved dialoger med medarbejderne og ledelse, at der er ansat uddannet pædagogisk og
sundhedsfagligt personale, samt at medarbejderne har lang erfaring med målgruppen. Det ses i konkret medarbejderliste af 4. maj
2020, at det direkte borgerrettede personale har grunduddannelser inden for det sundhedsfaglige - eller socialfaglige område. Den
sundhedsfaglige i form af SSA’er udgør 75 pct. af medarbejdergruppen.

Det vægtes endvidere, at medarbejder giver udtryk for, at der er mulighed for, at de kan udvikle deres kompetencer via Fx kurser eller
uddannelse. Det vægtes også, at medarbejderne ved interview kan omsætte til praksis og er refleksiv om, hvordan nogle af tilbuddets
metoder praktiseres i hverdagen.
Socialtilsynet anerkender tilbuddets systematik vedrørende vidensdeling, tilbuddets metodekatalog, samt kvalitetssikring at
kompetencer omkring skriftlighed.

Ledelsen har redegjort for, at have justeret i den interne metodeundervisning, sådan at de enkelte undervisningsgange afspejler et
kapitel i metodekataloget. Undervisningen er åben for både medarbejdere og beboere og består i et oplæg og fælles
refleksion/diskussion efterfølgende. Medarbejdere som har fri på undervisningsdage er velkomne til at deltage og får betaling herfor.

Socialtilsynet har i sin bedømmelse herudover lagt vægt på, at medarbejder ved tidligere tilsynsbesøg kompetent navigerer og
redegør for tilbuddet pædagogiske praksis via dokumentationssystemet, samt redegør for kompetenceudviklingen i tilbuddet  på
baggrund af arbejdet med dokumentationen.

Indikator 10.b
$eg-print-section-heading-start$      Indikator 10.b$eg-print-section-heading-end$

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Indikatorbedømmelsen afspejler, at borgere beskriver personalet som anerkendende og insisterende på at tilbyde hjælp, hvilket
borgerne udtrykker er godt. Borgerne fremhæver samstemmende at tilbuddets største force er den gode relation mellem borgere og
personale, hvor der også er plads til den individuelle tilgang til borgernes specifikke behov. Teamstrukturen understøtter ifølge
borgerne dette.
En borger orienterer om at personalet er gode at tale med og femstår med oprigtig interesse for borgerne. 
En borger beskriver særligt leder og medarbejders gode, forberedte og omsorgsfulde måde man bliver modtaget på ved indflytning.
Leders direkte samspil og kendskab til borgerne individuelt fremhæves af borgerne. Ikke mindst at leder er tilgængelig for borgerne og
at tilbuddets personale og ledelse i det hale taget har en ”åben dørs politik”.

Ved tidligere tilsynsbesøg beskriver en borger, at være specielt glad for, at kontaktpersonen er god til at lave tegninger af det, der er
svært at gennemskue, når der kun bruges ord. En anden borger beskrev at personalet opleves opsøgende, gode at tale med - og akut
tilgængelige. 

Medarbejderne og leder orienterer ved dette og tidligere tilsynsbesøg generelt om, at de søger, at have en anerkendende og
respektfuld tilgang til borgerne og kommer med eksempel på, hvorledes dilemmaer søges løst. Samarbejde med vurderes at afspejle
høj grad af relevante kompetencer og med tråd til tilbuddets metodekatalog.
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Bedømmelse af tema

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

Økonomi

Økonomi

Socialtilsynet konstaterer, at Juvelhuset udarbejder og uploader budget- og økonomioplysninger i henhold til med gældende regler for
området. Socialtilsynet godkender budget 2020, der afspejler takst, beboer antal og medarbejdere kongruent med øvrige oplysninger.
I forlængelse heraf, er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi fremstår gennemskuelig for både Socialtilsynet og
visiterende kommuner samt at der fremstår overensstemmelse mellem pris/takst, tilbuddets ydelser og målgruppens støttebehov.

Gennemsnitlig bedømmelse

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

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium
På det foreliggende grundlag er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Det indgår i Socialtilsynets
vurdering, at Juvelhuset er et kommunalt tilbud, med deraf følgende mulighed for opretholdelse af drift. Socialtilsynet er opmærksom
på, at tilbuddet endnu ikke 060520 har uploadet nøgletal 2019 , der har forfald 010520. Imidlertid er der et teknisk problem med
Tilbudsportalen, der forhindrer dette upload.

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
Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer. Tilbuddets
budgetterede midler til kompetenceudvikling på 1,7 % af samlet forventet omsætning for 2020, indgår i socialtilsynets vurdering. 1,7 %
ligger i den lave ende af kompetenceudviklingsmidler. Imidlertid ser socialtilsynet ikke nogen  problematikker på nuværensde tilsyn
omkring tilbuddets kompetenceudvikling - jf. tema herom. Dele af kompetenceudviklingen kan ligge i centralmyndighed hvorunder
tilbuddet sorterer.

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium
I budget 2020 er socialtilsynet opmærksom på, at der ikke er oplyst et årsværk  (0) til vikarer trods en udgift på 274.000 –. Der aflægges
som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget
2018 nøgletallene på Tilbudsportalen til efterretning. Nøgletal 2019 mangler pga teknisk fejl på Tilbudsportalen.
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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

Øvrige dokumentkilder
Godkendelsesbrev
Borgeroversigt
Medarbejderoversigt
Tilbudsportalen
Budget
Tidligere tilsynsrapport
Dokumentation
Hjemmeside

Beskrivelse
-2 stk "Risikprofil for trivsel"
- tilbuddet har forud for tilsynsbesøget gennemlæst og kommenteret ift, ændringer i tilbudde fra seneste tilsyn

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

Interviewkilder
Kilder

Borgere
Ledelse

Beskrivelse
2x enkeltmandsinterwiet med borgere hhv. 2 år or og 22 år i tilbuddet.
Interwiew med ledelse
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$eg-print-section-heading-start$Observationskilder$eg-print-section-heading-end$

Observationskilder
Kilder

Borgere
Ledelse
Medarbejdere

Beskrivelse
samspillet i tilbuddets fysiske rammer og mellem interviews er observeret.
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