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Tilsynsrapportens indhold
En del
af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv

Kvalitetsmodellen

for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

for indsatsen i
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

betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer
Temaer
-

Sundhed og Trivse
Organisation og ledelse
Kompetencer
Fysiske rammer

3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn

Solisterne

Hovedadresse
Kontaktoplysninger

Melchiors Plads 4
2100
Tlf: 40409240
E-mail: solisterne@solisterne.dk
Hjemmeside: www.solisterne.dk

Tilbudsleder

Kathrine Djurhuus

CVR nr.

28266316

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

Pladser i alt

8
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Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt
21-05-2019

Socialtilsyn Hovedstaden
Tilsynskonsulenter

Birgitte Barkholt (Tilsynskonsulent)
Jakob Larsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk

Ja
06-03-19: Brigadevej, 2300 Kbh S (Anmeldt)
06-03-19: Smallegade 1, 2000 Frederiksberg (Anmeldt)

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Socialtilsynet har aflagt anmeldt tilsyn i Solisterne 6. marts 2019. Socialtilsynet har i den forbindelse talt med leder
fra visiterende kommune, der aktuelt har en ung i tilbuddet, og som har haft yderligere to unge, der er udskrevet
andet socialt problem
strafferetslig foranstaltning i alderen 16-18
18-25
66, stk. 1, nr. 5 og 107. Endvidere
er tilbuddet godkendt til at modtage beboere med personlighedsforstyrrelse i alderen 35-85
107.
individuelle boform og tilbuddets anvendelse af medarbejdere med relevante kompetencer.
Resultatet er godkendt
positive resultater i form af trivsel og udvikling for beboerne i forhold til kvalitetsmodellens temaer. Socialtilsynet

tilbuddets valgte faglige tilgange og metoder.

bredt spektrum af andre relevante eksterne samarbejdspartnere til gavn for beboeren.

beboer.
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Vurdering af temaet

Temavurdering

Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er

Vurdering af tema

uddannelsestilbud.

Gennemsnitlig vurdering

4

Udviklingspunkter

Kriterium 01

107.
herunder andre lande.
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Indikator 01.a

Indikator 01.b
grundskoletilbud.

blive tilknyttet andet relevant tilbud.
Indikator 01.d
3 (i middel grad opfyldt)

leders/medarbejders udsagn.
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Vurdering af temaet

Temavurdering

lokal- og civilsamfund.

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

Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddet, i forhold til beboer med psykiatriske udfordringer og tidligere langvarig

Gennemsnitlig vurdering

4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 02
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kontaktpersonen.
fra den analyserede dokumentation.

Indikator 02.a

indsatsen.

Indikator 02.b

variationer hos beboerne i forhold til omfanget af kontakt til det omgivende samfund.

Indikator 02.c
3 (i middel grad opfyldt)

Indikator 02.f
positiv betydning for deres liv
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medarbejder og beboer, der befordrer tillid og fortrolighed.
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Vurdering af temaet

Temavurdering

at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den

anbringende eller visiterende kommuner.
og positiv effekt.
Vurdering af tema

effektuerer, hvis der er behov for det, fx ved at der altid er etableret back up for den enkelte kontaktperson.

godt tilfreds med kontaktpersonen fra Solisterne. Disse udsagn er i overensstemmelse med, hvad beboere har
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 03
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og at beboerne kan bruge kontaktpersonerne fra Solisterne til noget.

udfordringer og behov, samt under hensyn til den enkelte beboers integritet.
professionelt samarbejde med tilbuddet.
Indikator 03.a
Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til

ressourcer, udfordringer og behov og de valgte faglige tilgange og metoder.

og af interview med en beboer i tilbuddet.

Indikator 03.b

Tilbuddet udarbejder meget relevante statusrapporter, der beskriver resultater af indsatsen i relation til visiterende
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Indikator 03.c
kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Indikator 03.d

orienterer visiterende kommuner og sender statusrapporter. Eksempelvis intensiveres samarbejdet og de
kontinuerlige orienteringsmails og -sms
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Vurdering af temaet
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i

autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra

Vurdering af tema

magtanvendelser sted i Solisterne.
individuelle behov i forhold hertil.

Gennemsnitlig vurdering

4,8

Udviklingspunkter

Kriterium 04
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Indikator 04.a

kontaktpersonen.

advarsler som den unge har mulighed for at

kombination med en ringe erkendelse af egne udfordringer, idet skriftligheden underbygger beboerens integritet

Indikator 04.b

Kriterium 05

tilbuddet, og at der er en god relation mellem kontaktperson og beboer.

Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.
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Indikator 05.b

5.

er relevant.

Indikator 05.c
modsvarer borgernes behov.

ordineret medicin.

Kriterium 06

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

at socialtilsynet ikke har modtaget indberetninger om magtanvendelser fra Solisterne nogensinde, ligesom der er

skulle finde magtanvendelser sted.
Indikator 06.a
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foretaget en magtanvendelse.
Indikator 06.b

beboerens udvikling.
I overensstemmelse med de omfattende refleksioner, dokumentationen indeholder, er det Socialtilsynets
en evt. forbedring af den generelle og konkrete indsats.
Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

alene kommer i lejligheden efter aftale med beboeren.
af tiden uden kontakt med tilbuddets medarbejdere. Socialtilsynet vurderer i den forbindelse, at tilbuddet har fokus
sociale relationer.
beboeren.
Indikator 07.a
overgreb i tilbuddet.

3 til 4
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lejligheden i situationer, hvor kontraktpersonen er bekymret for beboerens tilstand.
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Vurdering af temaet
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig
daglige drift.

Vurdering af tema

de unge i tilbuddet, og at der er tydelig ansvars- og rollefordeling mellem medarbejdere og ledelse.

indtjening i 2018
indsats, ligesom Socialtilsynet er betrygget i forhold til tilbuddets fortsatte drift.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, og at der er en udstrakt fleksibilitet, hvor
vurderer, at dette kommer de unge til gode.

Gennemsnitlig vurdering

4,5

Udviklingspunkter

skyldige udgifter.

Kriterium 08

Tilbuddet har en kompetent ledelse
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samarbejdsparter og i forhold til de unge.

Dog viser regnskab for 2018

206.000.

oplyser leder, kan reguleres. Leder vurderer derfor ikke, at der er risiko for tilbuddets eksistens og dermed heller
ikke for beboernes sikkerhed i tilbuddet.
Indikator 08.a
Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

andet ledelsesuddannelse.
Indikator 08.b

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for
ledelse og medarbejdere.
3 (i middel grad opfyldt)

2 til 3
hinanden.
Leder oplyser, at hun har modtaget supervision i 2018, mens medarbejder har modtaget supervision i anden

Kriterium 09

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Socialtilsynet vurderer, at der er en udstrakt
fleksibilitet i den daglige drift, og at medarbejderne, sammen med de unge, har meget vide rammer til selv at

ferie.
Endelig vurderer Socialtilsynet, at leder sikrer overblik og kontakt til alle beboere i det omfang, det er relevant og
Indikator 09.a
relevante kompetencer.
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beboere.

modsvarer hans behov.
hendes behov.
Endvidere beskriver en beboer, hvordan tilbuddet har sikret relevant back up for kontaktpersonen i dennes ferie,
Indikator 09.b
sammenlignelige arbejdspladser.

2018

0 %.

sikret vikar for den enkelte kontaktperson ved dennes ferier.
Indikator 09.c
arbejdspladser.
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Vurdering af temaet
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
retssikkerhed.
Vurdering af tema

Socialtilsynet konstaterer i den forbindelse, at medarbejderne i tilbuddet er veluddannede og har lang erfaring med

Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 10
behov og tilbuddets metoder

medarbejdere har relevante efteruddannelser og erfaring.
indsats og samarbejdet med tilbuddet.
velovervejede skrivestil, kontaktperson har lagt for dagen i forhold til en beboer med relativt lille erkendelse af egne
Indikator 10.a

Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og
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medarbejdere om hver enkelt ung.
Indikator 10.b
Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har
relevante kompetencer.

om deres opfattelse af samspillet med deres kontaktperson.
En beboer giver udtryk for at trives med kontaktpersonen, der opleves som en ven, der bare er lidt hurtigere end
beboeren selv.
roser beboeren for den, hun er, hvilket beboeren er meget taknemmelig for.
kompetencer.
Kriterium 11

Kriterium 12

Kriterium 13

23

Tilsynsrapport
Vurdering af temaet
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

udvikling og trivsel, at lejlighederne er personligt indrettede, og at lejlighederne i praksis fungerer som beboernes
hjem, og hvor beboerne trives.

Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 14

Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

4 til 5
udsagn om, at de er tilfredse med lejlighederne og trives i dem.

Eneste mindre positive udsagn omhandler placeringen i stueetage, hvilket ikke er helt tilfredsstillende.
Indikator 14.b
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frem for Socialtilsynet, der konstaterer, at den er indrettet helt i overensstemmelse med beboerens udtalte behov

tilfredsstiller hendes behov for kreativitet. Hun giver udtryk for, at det har tilgodeset hendes udvikling og haft stor

Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem.

at lejligheden er deres aktuelle hjem.
Socialtilsynet har set den ene lejlighed, som beboeren er yderst tilfreds med, og som han har indrettet helt efter
blivende hjem, har han ikke indrettet den fuldt ud.
En anden beboer beskriver i en skriftlig tilbagemelding til Socialtilsynet, at lejligheden er indrettet af hende selv med
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2018
2019.

2019. Tilbuddet budgetterer med en
90-95
leder, at tilbuddet er i stand til at tilpasse udgifter til det aktuelle behov jf. antallet af indskrevne. Det kan ske dels
realistisk.
2018.
2018 negativ med 22,95 %. Tilbuddet
20%, idet erfaringen viser,
Adspurgt om mulighederne for fortsat drift oplyser leder, at tilbuddet er i stand til at ressourcetilpasse jf. ovenfor
beskrevet. Socialtilsynet vurderer derfor ikke, at der er usikkerhed om fortsat drift.
lejeudgifter.

hvorledes der kan ressourcetilpasses, hvorfor Socialtilsynet har tillid til, at indsatsens kvalitet fastholdes.

2018
godkendt af tilbuddets revision.
2018.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Dokumenter

Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn
Handleplaner og to statusrapporter for to borgere
Opdateret oversigt medarbejdere
Opdateret oversigt indskrevne
Tilbudsportalen
Budget 2019
2018

Observation
beboerens som kontaktpersonens forklaringer. Beboeren viser beredvilligt
rammer, som han selv holder og anvender eksempelvis til daglig madlavning.
Interview

Interview med leder og en medarbejder
Samtaler med en beboer
Anmodet om oplysninger hos to sagsbehandlere/ familieplejekonsulenter, og har

Interviewkilder

Anbringende kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere

fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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