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Navn
 Soltoppen

ID-nummer
 UZK-8457

Tilbudstype

midlertidigt botilbud til voksne/§ 107

almindeligt længerevarende botilbud til voksne/§ 108
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Virksomhedsform

Virksomhedsform og kontaktperson

Tilbuddets leder

Fornavn
 Dorthe Therece

Efternavn
 Rasmussen

E-mailadresse
 thra01@frederiksberg.dk

Telefonnummer
38215085

Tilbuddets kontaktperson for henvendelser

Samme som ovenstående

Ja

Tilbuddets hjemmeside

Tilbuddets hjemmesideadresse
www.frederiksberg.dk/soltoppen www.bostedetsoltoppen.dk

Tilbuddets etableringsår

Hvilket år blev tilbuddet etableret?
2005

Tilbuddets Virksomhedsform

Hvilken form for virksomhed er tilbuddet?

Kommunalt tilbud

Driftsherre og driftsaftaler

Hvem er driftsherre for tilbuddet?

Frederiksberg Kommune

Hvis tilbuddet har en driftsaftale, hvem er aftalen så med

Hvis tilbuddet har en eller flere aftaler om fast køb af pladser, hvem er aftalen/aftalerne med?

Målgrupper

Her kan du beskrive målgruppen eller målgrupperne nærmere
Målgruppen er mennesker med en svær sindslidelse, og komplekse problemstillinger, med nedsat funktionsevne og som har behov for megen støtte
til at klare et hverdagsliv. Mange af vores beboere har en psykiatrisk lidelse samtidig med ADHD, ADD, OCD, spiseforstyrrelse m.m.
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Målgruppe

Målgruppe

Aldersgruppe

Oplys hvilken alder målgruppen har (fra)
 18

Oplys hvilken alder målgruppen har (til)
50

Målgruppe

Vælg den eller de målgruppekategorier, der tilsammen beskriver en specifik målgruppe, som tilbuddet er godkendt til

andre psykiske vanskeligheder

personlighedsforstyrrelse

forandret virkelighedsopfattelse

depression

Samarbejdsrelationer

Samarbejdsrelationer

Samarbejdsrelationer

Er tilbuddet VISO-leverandør?

Ja

Vælg hvilke andre parter tilbuddet har en formel samarbejdsrelation med

Andre

Kommunale sagsbehandlere

Kriminalforsorg

Sundhedsplejerske

Ekstern psykolog

Ekstern ergoterapeut/fysioterapeut

Misbrugsbehandling

Distriktspsykiatri

Speciallæger

Alment praktiserende læger

Sundhedscentre

Sygehuse

Kulturforeninger

Idrætsforeninger

Arbejdspladser (fx praktiksteder, fleksjob, skånejob)

Specialundervisningsinstitutioner

Ungdomsuddannelser

Andre pårørende

Forældre/værge

Har du valgt 'Andre', skal du beskrive, hvem I har samarbejdsrelationer med
 Aktivitets/væresteder for sindslidende i København og Frederiksberg kommuner

Beskriv indholdet i de angivne samarbejdsrelationer
Følgeskab sammen med beboeren. måske pga angst/psykose for turen derhen. Aftalte møder med personalet hos eksterne samarbejdsparter som
fx: aktivitetshuse, F86, Misbrugscentret, diætist, psykolog, kriminalforsorg, DPC, speciallæger m.m. Det kan handle om udskrivning/indskrivning eller

 omkring beboerens socialehandleplan samt vanskeligheder som beboeren gerne vil have hjælp til at få fortalt.

Vedhæftet materiale om samarbejdsrelationer
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Råd

Råd

Råd på tilbuddet

Hvilke råd er der på tilbuddet?

Bruger-/beboerråd
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Fysiske forhold

Fysiske forhold

De fysiske forhold på tilbuddet

Beskriv tilbuddets beliggenhed
Soltoppen ligger på toppen af Søndre Fasanvej, lige over for Zoo og Søndermarken, samt Frederiksberghave lige om hjørnet. Den hyggelige Valby
Langgade med masser af butikker og cafeer ligger kun et par minutters gang herfra. Der er 10 min. gang til Valby St. og bus 4A og 6A stopper lige

 uden for døren. Huset er en almindelig beboelses ejendom, hvor vi råder over fire etager i nr. 42.

Beskriv tilbuddets fysiske rammer og faciliteter
Huset er en almindelig stor hjørne beboelses ejendom fra 1930, hvor vi råder over fire etager i nr. 42. I stuen, 1. og 2. sal er der 6 lejligheder på hver
etage. Alle lejligheder består af et stort lyst værelse med eget stort badeværelse, samt en entre med klædeskab og egen hoveddør. Der er tilknyttet
fællesfaciliteter på hver etage: en fælles tv stue, lys og venlig spisestue samt et meget stort og lyst fælleskøkken. I stueetagen er der endvidere
indrettet et male/tegne aktivitetsafdeling. I kælderen er der køkken, fælles spise- og opholdsrum, samtalerum, møderum samt motionsrum.
Derudover er der etableret vaskemaskiner og tørretrumbler, et lille værksted samt elevator til alle etager. Gården er hyggeligt indrettet med

 havemøbler, grill, blomster samt cykelskur m.m.

Værelsestyper på tilbuddet

Selvstændig bolig/lejlighed

Enkeltværelse

Beskriv værelsernes/boligernes indretning
En entre med klædeskab og udgang til et stort baderum. Et lyst værelse med stort vinduesparti hvor der er plads til seng, hyggemøbler samt

 køleskab m.m.

Boligernes/værelsernes størrelse i antal m2
 40

Handicaptilgængelighed og handicapindretning for brugergrupper

Handicaptilgængelighed og handicapindretning

Tilgængelighed for kørestolsbrugere

middel

Tilgængelighed for gang-, arm- og håndhandicappede

middel

Tilgængelighed for synshandicappede

under middel

Tilgængelighed for hørehandicappede

middel

Tilgængelighed for astmatikere/allergikere

god

Tilgængelighed for udviklingshandicappede

middel

Tilgængelighed for læsehandicappede

middel
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Aktiviteter

Aktiviteter og spiseforhold

Aktiviteter og spiseforhold

Beskriv de aktiviteter, borgerne tilbydes
På husmøder bliver det bestemt hvilke aktiviteter, udflugter og ferier der skal være. Der er en fast festmiddag samt udflugtsdag hver måned. Ellers
er der løbende aktiviteter som fx. træning i fitness, gå/løbehold, fodbold, badminton, forskellig Krea, kunstgruppe. Desuden har vi fast afspænding i
gruppe/individuelt samt Nada, øreakupunktur. Derudover er der fokus på individuel ADL træning. Den enkelte beboer har som oftes et ugeskema

 med deres individuelle ønsker til støtte i hverdagen, såsom rengøring, køkkenhjælp osv

Beskriv tilbuddets mad- og spiseforhold
Alle der bor på Soltoppen indgår i en kostpakke. Morgenmad og frokost er fælles et par gange om ugen ellers efter individuelle aftaler.
Aftensmåltidet indtages både i små grupper på etagen, samt fælles i kælderen. Man skal deltage i en fast madgruppe en gang ugentlig, hvor man
laver aftensmad sammen med en anden medbeboer eller en pædagog. Menuerne bliver bestemt på Husmøderne.

Adresse

Adresse
Søndre Fasanvej 42
2000 Frederiksberg

Adressetype

Leveringsadresse

Hovedadresse

P-nummer
1012144373

Pladser

Soltoppen Soltoppen

almindeligt
længerevarende botilbud
til voksne (§ 108)

midlertidigt botilbud til
voksne (§ 107)

Pladser i alt 18

12 6

Pladser

Her kan du angive, om nogle af pladserne er særlige pladstyper

Hvor mange af de samlede pladser på botilbuddet er aflastningspladser/akutpladser
 0

Hvor mange af de samlede pladser på tilbuddet er skærmede pladser?
0

Faggrupper
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Faggrupper og timetal

Ansættelsesforhold

Skriv antallet af ansatte
 18

Skriv gennemsnitlig medarbejderanciennitet angivet i hele år
11

Frivillige

Skriv antallet af frivillige
 0

Skriv antallet af frivillige årsværk
0

Personaleforhold

Leder, forstander, bestyrer

Antal ansatte (ledelse af hovedaktiveteten inden for det sociale område)
 1

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (ledelse af hovedaktiveteten inden for det sociale område)
37

Administrativ medarbjeder

Antal ansatte (HR-, regnskabs- og bogføringsarbejde)
uoplyst 

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (HR-, regnskabs- og bogføringsarbejde)
uoplyst

Sekretær

Antal ansatte (almindeligt sekretærarbejde)
 1

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (almindeligt sekretærarbejde)
20

Læge, psykiater

Antal ansatte (almindeligt- og speciallægearbejde)
 0

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (almindeligt- og speciallægearbejde)
0

Psykolog

Antal ansatte (arbejde inden for psykologi)
 0

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (arbejde inden for psykologi)
0

Sygeplejerske, sundhedsplejerske samt elever

Antal ansatte (sygeplejerskearbejde)
 1

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (sygeplejerskearbejde)
37
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Lærer, faglærer, støttepædagog, talepædagog

Antal ansatte (undervisning og specialpædagogisk arbejde)
 0

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (undervisning og specialpædagogisk arbejde)
0

Socialrådgiver, socialformidler

Antal ansatte (socialrådgivningsarbejde)
 0

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (socialrådgivningsarbejde)
0

Fysioterapeut, ergoterapeut, fodplejer, fodterapeut

Antal ansatte (fysio- eller ergoterapeutisk arbejde)
 0

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (fysio- eller ergoterapeutisk arbejde)
0

Pædagog, socialpædagog, omsorgsassistent samt praktikanter og pædagogstuderende

Antal ansatte (specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede)
 7

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede)
259

Pædagogmedhjælper

Antal ansatte (pædagogisk medhjælp)
 0

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (pædagogisk medhjælp)
0

Social og sundhedsassistent, plejeassistent, handicaphjælper, plejer o.l. samt elever

Antal ansatte (assistent)
 4

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (assistent)
148

Hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper

Antal ansatte (medhjælpere)
uoplyst 

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (medhjælpere)
uoplyst

Økonoma, økonomaassistent, diætist, ernæringskonsulent, husholdningskonsulent samt elever

Antal ansatte (kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner)
 0

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner)
0
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Kok, køkkenleder, køkkenassistent

Antal ansatte (køkkenchef og kokkearbejde)
 1

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (køkkenchef og kokkearbejde)
32

Rengøringsassistent, køkkenmedhjælper

Antal ansatte (rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.)
 0

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (rengøring, afrydning, medhjælp i køkken mv.)
0

Pedel, vicevært, ejendomsfunktionær, håndværker, mekaniker, kommunalarbejder

Antal ansatte (ejendomsinspektør- og pedel arbejde)
 0

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (ejendomsinspektør- og pedel arbejde)
0

Øvrige personalegrupper

Antal ansatte (øvrige personalegrupper))
 3

Samlet antal arbejdstimer pr. uge (øvrige personalegrupper)
 111

Øvrigt personale
2 teamleder og 1cand.scient idræt
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Timetal

Soltoppen
(timer i alt)

Soltoppen

almindeligt
længerevarende botilbud

til voksne (§ 108)

midlertidigt botilbud til
voksne (§ 107)

Læge, psykiater 0

0 0

Psykolog 0

0 0

Sygeplejerske, sundhedsplejerske
samt elever

37

24,6 12,3

Lærer, faglærer, støttepædagog,
talepædagog

0

0 0

Socialrådgiver, socialformidler 0

0 0

Fysioterapeut, ergoterapeut,
fodplejer, fodterapeut

0

0 0

Pædagog, socialpædagog,
omsorgsassistent samt
praktikanter og
pædagogstuderende

259

172,6 86,3

Pædagogmedhjælper 0

0 0

Social og sundhedsassistent,
plejeassistent, handicaphjælper,
plejer o.l. samt elever

148

98,6 49,3

Øvrige personalegrupper 111

73,9 36,9

Borgerrettede timer fra andre
faggrupper end ovenstående

uoplyst uoplyst uoplyst

Ugentlige timer i alt 555 369,7 184,8

Antal pladser på tilbudstypen 18 12 6

Normeringstal 30,8 30,8 30,8

Vælg hvilken type af nattevagt,
der er på afdelingen/tilbuddet

Sovende

nattevagt

Sovende

nattevagt
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Ledig plads

Soltoppen Soltoppen

almindeligt
længerevarende botilbud

til voksne (§ 108)

midlertidigt botilbud til
voksne (§ 107)

Pladser i alt 18 12 6

Ledig plads 0

0 0

Ledige Pladser

Her kan du angive, om nogle af pladserne er særlige pladstyper

Hvor mange af botilbuddets aflastningspladser/akutpladser er ledige
 0

Hvor mange af de skærmede pladser på tilbuddet er ledige
0

Årsrapport

Årsrapport og budget
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Årsrapport

Hvad er tilbuddets omsætning for året?

Du mangler at oplyse tilbuddets omsætning for året.

uoplyst 

Hvad er tilbuddets overskud i forhold til omsætningen?

Du mangler at oplyse tilbuddets overskud i forhold til omsætningen.

uoplyst 

Hvad er tilbuddets lønomkostninger i forhold til omsætningen?

Du mangler at oplyse tilbuddets lønomkostninger i forhold til omsætningen.

uoplyst 

Hvad er tilbuddets lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen?

Du mangler at oplyse tilbuddets lønomkostninger til fast personale i forhold til omsætningen.

uoplyst 

Hvad er tilbuddets omkostninger til indkøb af særlig ekspertise i forhold til omsætningen?

Du mangler at oplyse tilbuddets omkostninger til indkøb af særlig ekspertice i forhold til omsætningen.

uoplyst 

Hvad er tilbuddets omkostninger til leder i forhold til omsætningen?

Du mangler at oplyse tilbuddets omkostninger til leder i forhold til omsætningen.

uoplyst 

Hvad er tilbuddets omkostninger til bestyrelseshonorarer i forhold til omsætningen?

Du mangler at oplyse tilbuddets omkostninger til bestyrelseshonorar i forhold til omsætningen.

uoplyst 

Hvad er tilbuddets omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen?

Du mangler at oplyse tilbuddets omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætningen.

uoplyst 

Hvad er tilbuddets ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen?

Du mangler at oplyse tilbuddets ejendomsomkostninger i forhold til omsætningen.

uoplyst 

Hvad er sygefraværet på tilbuddet?
 23

Hvad er personalegennemstrømningen på tilbuddet?
 0

Beskriv seneste års faglige udvikling på tilbuddet
 NLP (2 årig) Sikre hænder (medicin) (3 årig) Nada (løbende) Effektmåling (igangværende) Åben Dialog (3 årig)

Beskriv det kommende års faglige udvikling på tilbuddet
 Sikre hænder Åben Dialog Effektmåling Nada Misbrugs kompetance

Beskriv forventede større ændringer på tilbuddet i det kommende år
Effektmåling Sikre hænder Større samarbejde med sagsbehandleren på kommunen via møder/ &quot;Bostedet&quot;



Soltoppen

Budget og oplysninger bag takstfastsættelsen

De samlede direkte og indirekte omkostninger, der vedrører tilbuddet
 9697000

Løn, der kan henføres til tilbuddet
 6192850

Udvikling – uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud m.v.
 280000

Administration (materialer, varekøb, tjenesteydelser mv.)
 450000

Andel af central ledelse og administration.

Du mangler at oplyse omkostninger til central ledelse og administration.

uoplyst 

Tilsynstakst

Du mangler at oplyse omkostninger til tilsyn.

uoplyst 

Ejendoms- og kapitalomkostninger (vedligeholdelse/afskrivning m.v.)

Du mangler at oplyse ejendoms- og kapitalomkostninger (vedligeholdelse/afskrivning m.v.)

uoplyst 

Regulering for overskud eller underskud

Du mangler at oplyse, om der er reguleret i forhold til tidligere år (dækning af underskud/overskud).

uoplyst 

Hvilken belægningsprocent bruger tilbuddet i beregning af takster?
95

Budgetskemaer

Budget
Dato for budgetBudget

23-02-2015 Soltoppen.xlsx



Soltoppen

Grundlag

Værdigrundlag og målsætning

Værdigrundlag

Hvilke værdier har størst betydning i jeres arbejde?
Soltoppens målsætning er at skabe et levende hus, med de trygge rammer og kontinuitet, der er nødvendig for at beboeren kan udvikle sig hen
imod deres egne mål. På Soltoppen arbejder vi bevidst med at fremme beboernes selvstændighed og deres evne til at mestre et hverdagsliv. Derfor
tilstræber vi at beboerne er aktivt deltagende og medbestemmende i husets daglige gøremål. Soltoppens motto er: &quot;Sundhed i Balance&quot;.
Det betyder at vi arbejder bevidst fagligt med at skabe forståelse for vigtigheden af en sund levevis, og vores fokus ligger i høj grad på sund kost og
motion. Derudover støtter vi den enkelte beboer til selv at definere det sunde liv. På Soltoppen anerkender vi det hele menneske og arbejder med at
fremme beboernes ressourcer og støtter op omkring den enkeltes ønsker og håb, om et bedre liv. Vi støtter og opfordrer den enkelte beboer til at
skabe et netværk og anvende de tilbud af aktiviteter som tilbydes i det omkringliggende samfund. I samvær med beboerne udviser vi rummelighed,
tillid og respekt. Det er vores målsætning, at vi alle i huset har en respektfuld og tolerant omgangstone overfor hinanden.

Faglige målsætninger

Hvilke overordnede målsætninger har I på tilbuddet?
Kernen i det socialpædagogiske arbejde er relationen. Den gode relation styrker virkningen af såvel den terapeutiske, den medicinske og den
sociale behandling. Kontaktpersonen fungerer som en jeg-støttende rollemodel og KP arbejde er i høj grad præget af samtalen og dialogen som
redskab til at støtte op om de ressourcer, der rent faktisk er til stede. Personalegruppen har udover deres grunduddannelse, gennemgået en
uddannelse i kognitiv terapi, samt en uddannelse i NLP Coaching, der betyder at medarbejderne har gennemgået undervisning i faglig og personlig
udvikling og derfor mestrer at kommunikerer effektivt og præcist og kan arbejde med en special spørgeteknik. Derudover kan alle udføre NADA
øreakupunktur, samt gennemgået et 5 dages kursus i Mindfulness.

Borgerrettede målsætninger

Hvordan sætter tilbuddet mål for borgerne?
Inden beboeren flytter ind, afholdes et visitationsmøde. Her deltager beboeren, sagsbehandlere og evt pårørende samt en fra Soltoppen. Med
udgangspunkt i myndighedshandleplanen fastsættes målene for beboerens ophold. På baggrund af mødet udarbejder beboeren og dennes
kontaktperson fra Soltoppen en udviklingsplan. I denne plan beskrives hvordan man vil arbejde med at nå frem til det ønskede mål. Der afholdes
løbende møder med beboeren og KP omkring planen (mindst hver 3. måned) og en til to gange årligt bliver der afholdt fælles

 &quot;handleplansdag&quot; hvor hver enkelt bliver taget op uden at beboeren deltager.

Hvordan følger I op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen?
Løbende dialog/samtaler/justering KP/beboeren. Månedlige konference med husets psykiater. ½ årlige handleplansdage, hvor der bliver fuldt op på
hver enkel beboer. Skal afholde løbende møder med sagsbehandler/beboer/KP mindst en gang årligt. Vi har lige fået nyt it system hvor vi skal
dokumentere -denne proces er fortsat i opstartsfasen med dokumentation af effektmålinger for hver enkelt beboer. Hidtil og nu sideløbende, har vi

 skrevet ref. af handleplansmøder i bosted-doku mentationssystemet, samt nedskrevet det sammen med beboeren i deres egen handleplan.

Marker her, hvis tilbuddet anvender en eller flere af disse måle- eller udredningsmetoder til at dokumentere målopfyldelsen

Voksenudredningsmetoden

Akkreditering og kvalitetsmodeller

Er tilbuddet akkrediteret, eller arbejder tilbuddet efter en kvalitetsmodel eller lignende

nej

Ekstern supervision

Har medarbejderne på tilbuddet mulighed for at modtage supervision af en ekstern konsulent?

ja

Evalueringer af tilbuddet

Er der lavet effektevaluering af tilbuddet?

nej

Er der lavet brugerevaluering af tilbuddet?

nej
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Faglig tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Hvilken faglig tilgang baserer I jeres socialfaglige indsatser på?

Relationspædagogisk tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Hvilken faglig tilgang baserer I jeres socialfaglige indsatser på?

Kognitiv tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Hvilken faglig tilgang baserer I jeres socialfaglige indsatser på?

Kommunikationspædagogisk tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Hvilken faglig tilgang baserer I jeres socialfaglige indsatser på?

Recovery-understøttende tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Hvilken faglig tilgang baserer I jeres socialfaglige indsatser på?

Ressourceorienteret tilgang
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Faglig tilgang

Faglig tilgang

Faglig tilgang

Hvilken faglig tilgang baserer I jeres socialfaglige indsatser på?

Rehabiliteringstilgang

Metode

Metode

Metoder

Hvilken metode anvender I i jeres socialfaglige indsatser?

Anden metode

Anden metode

Navn på anden metode
 Afspændings behandling

Metodetype

Socialpædagogisk metode

Beskriv metoden
psykomotoriske terapeuter har specielt fokus på bb fysiske og psykiske vanskeligheder. En stor del af Soltoppens bb har særlige vanskeligheder
omkring uro, angst, stress samt kropsbevidsthed. For at afhjælpe nogle af disse problemstillinger er der mulighed for, hvis bb ønsker dette, at indgå i
et afspændings behandlings forløb.
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Dokumentation af metode

Valg af metoden

Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r)
Metoden er valgt ud fra at krop-psyke og socialt liv udgør en helhed. Metoden er individuelt baseret og tager udgangspunkt i den enkeltes
problematikker, ønsker og formåen

Implementering af metoden

Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde?
Der er ansat 2 psykomotoriske terapeuter, der hver især benytter metoden. Der er både tilbud om akut psykomotorisk behandling ved eksempelvis
uro og angst og tilbud om individuelle forløb for dem der gerne vil arbejde med dette.

Metoderedskaber

Har I vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der hjælper med at sikre en ensartet gennemførelse af de aktiviteter,
arbejdsgange m.m, som er en del af metoden?

ja

Beskriv de vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der anvendes
1. samtale for at afdække psykiske og fysiske problematikker 2. instruktion i øvelser for at afhjælpe fysisk og psykisk ubehag samt øge
kropsbevidsthed. 3. eventuelt fysisk manuel behandling for at afhjælpe spændinger, stress og angst.

Effekter af metoden

Hvilke effekter vurderer I, at borgeren opnår ved, at I anvender metoden?
Metoden virker stress nedsættende, angst dæmpende og øger bb kropsbevidsthed og almen velbefindende

Dokumentation af effekter af metoden

På hvilken type af dokumentation bygger I jeres vurdering af, hvilke effekter borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Intern evaluering af indsatsen

Mundtlig opfølgning på resultaterne for borgerne

Skriftlig opfølgning på resultaterne for borgerne (fx journal, dagbog etc.)

Faglitteratur

Opfølgning

Hvor ofte følger I op på den effekt, borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Ugentligt

Hvordan anvender I opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?
Indsatsen bliver løbende evalueret på team og personale møder. Viden omkring hvordan personalet kan arbejde med enkelte øvelser som fx
vejrtræning - til at mindske gener som angst eller uro, videre formidles fra de psykomotoriske terapeuter til resten af personalet. Øvelser til at midske
fysiske gener videreformidles fra de psykomotoriske terapeuter til resten af personalet
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Metode

Metode

Metoder

Hvilken metode anvender I i jeres socialfaglige indsatser?

Akupunktur

Dokumentation af metode

Valg af metoden

Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r)
NADA-akupunktur kan anvendes ved fx angst, uro, søvnforstyrrelser, tankemylder og koncentrationsbesvær, hvilket størstedelen af Soltoppens
beboere lider af i mere eller mindre udtalt grad. NADA-metoden er desuden beregnet til at fungere i samspil med anden behandling, og der er
erfaring for at det fremmer Recovery og understøtter psykoterapeutisk arbejde og indsigt.

Implementering af metoden

Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde?
NADA-akupunktur er en integreret del af det samlede tilbud på Soltoppen og størstedelen af personalet er uddannet i denne metode, så der således
sikres en kontinuitet i tilbuddet. NADA tilbydes på fast ugentligt tidspunkt og derudover aftales individuelle forløb efter behov.

Metoderedskaber

Har I vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der hjælper med at sikre en ensartet gennemførelse af de aktiviteter,
arbejdsgange m.m, som er en del af metoden?

ja

Beskriv de vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der anvendes
Bogen: &quot;NADA-modellen&quot; af Lars Wiinblad, samt kursusmateriale fra kursus via www.nada-danmark.dk

Effekter af metoden

Hvilke effekter vurderer I, at borgeren opnår ved, at I anvender metoden?
Umiddelbart opnår beboeren især mindsket angst og uro; på længere sigt nedsættes behov for beroligende medicin, især bensodiazepiner; virker
desuden mod abstinenser og derfor også mod tilbagefald i misbrug.

Dokumentation af effekter af metoden

På hvilken type af dokumentation bygger I jeres vurdering af, hvilke effekter borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Intern evaluering af indsatsen

Ekspertudsagn/rådgivning

Faglitteratur

Forskning

Opfølgning

Hvor ofte følger I op på den effekt, borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Dagligt

Hvordan anvender I opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?
Der evalueres med beboeren efter hver gang, der er givet NADA. Der planlægges opfølgningskurser til NADA-uddannet personale.
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Metode

Metode

Metoder

Hvilken metode anvender I i jeres socialfaglige indsatser?

Kognitiv terapi

Dokumentation af metode

Valg af metoden

Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r)
Beboergruppen er alle kendetegnet ved uhensigtsmæssige tanker, følelser, handlinger, der kan være negative, urealistiske og bunder i hel -eller
delvis manglende sygdomserkendelse. brugernes &quot;verdens&quot; billed styres ofte af deres diagnose, de &quot;indre&quot; stemmer,
negative oplevelser, angsten eller en fastlåst klientrolle i et mangeårigt behandlingssystem. Den kognitive metode, handler om, at bryde antagelses
eller handlingens &quot;mønster&quot;, Erkendelsen af, at det er sygdommen der taler, at disse automatiske negative tanker skal vendes, ved
bevidst at se dem i øjnene, finde alternative og mere positive indgange eller løsninger, som over tid kan vende beboerens selvværd, selvtillid, tanke
række og adfærd, der kan lysne og højne deres livskvalitet.

Implementering af metoden

Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde?
Bostedet Soltoppen arbejder i Teams. Beboerne er knyttet til kontaktmedarbejdere, som har det overordnede kendskab til beboerne og deres
&quot;ve og vel&quot;. i arbejdet med den kognitive metode og det vil sige anvendelsen af den med en forventet ønsket effekt, må tilfalde
medarbejdernes &quot;know how&quot;, viden, relatione og indsigt i den enkelte beboers adfærd og holdnnger. medarbejderne observerer ofte et
gentagelsesmønster, og er disse præget af negativ art, modlyst og manglende tro på sig selv, så kommeer indsigten til gode.

Metoderedskaber

Har I vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der hjælper med at sikre en ensartet gennemførelse af de aktiviteter,
arbejdsgange m.m, som er en del af metoden?

ja

Beskriv de vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der anvendes
Alle Soltoppens medarbejdere har gennemgået et længerevarende kursus i &quot;Kognitive metoder og socialpsykiatrisk relationsarbejde&quot; ved
cand.psyk Allan H. Fohlmann i efteråret 2007.

Effekter af metoden

Hvilke effekter vurderer I, at borgeren opnår ved, at I anvender metoden?
Medarbejderne har alle forskellige bud på, hvordan beboernes tabker og adfærd ændres, og i det store hele er der en rød tråd i måden, den
kognitive metode anvendes på bostedet, så planlagte mål og hensigter nås i fuld overensstemmelse med teamet, kontaktperson og ikke mindst
beboerens ønsker.

Dokumentation af effekter af metoden

På hvilken type af dokumentation bygger I jeres vurdering af, hvilke effekter borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Mundtlig opfølgning på resultaterne for borgerne

Skriftlig opfølgning på resultaterne for borgerne (fx journal, dagbog etc.)

Opfølgning

Hvor ofte følger I op på den effekt, borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Årligt

Hvordan anvender I opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?
Den kognitive metode er en naturlig implementeret del af det daglige arbejde med beboerne.
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Metode

Metode

Metoder

Hvilken metode anvender I i jeres socialfaglige indsatser?

Mindfulness Based Stress Reduction

Dokumentation af metode

Valg af metoden

Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r)
Kurset Mindfullnes er tænkt som en nødvendighed for at medarbejdernes mentale og faglige overblik styrkes og vedligeholdes, og ikke mindst er det
et bevidst valg mht at Mindfullness er med til at forebygge stress.

Implementering af metoden

Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde?
Når medarbejderne har lært og behersker metoden, er det meningen at der vil være Mindfullness for beboerne på Soltoppen.

Metoderedskaber

Har I vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der hjælper med at sikre en ensartet gennemførelse af de aktiviteter,
arbejdsgange m.m, som er en del af metoden?

nej

Effekter af metoden

Hvilke effekter vurderer I, at borgeren opnår ved, at I anvender metoden?
Ved at blive mere opmærksomme på tanker og følelser i forskellige situationer giver det mulighed for at slippe for automatiske tanke- og
reaktionsmønstre. Anerkende den aktuelle situation.

Dokumentation af effekter af metoden

På hvilken type af dokumentation bygger I jeres vurdering af, hvilke effekter borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Mundtlig opfølgning på resultaterne for borgerne

Opfølgning

Hvor ofte følger I op på den effekt, borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Årligt

Hvordan anvender I opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?
Når medarbejderne har lært og behersker metoden, er det meningen at der vil være Mindfullness for beboerne på Soltoppen.

Metode
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Metode

Metoder

Hvilken metode anvender I i jeres socialfaglige indsatser?

Motiverende samtale (MI)
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Dokumentation af metode

Valg af metoden

Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r)
På Soltoppen har man valgt at finde inspiration i Motivationssamtaler (MS), da denne metode kan bruges til at fremkalde bb indre motivation for
ændring. Tilbuddets målgruppe er kendetegnet ved bl.a. at føle deres liv kører i ring og de føler sig fastlåst i deres situation. De har en ambivalens ift
hvilke ændringer der skal foretages i deres liv, og her kan MS bidrage til at overvinde den ambivalens og bidrage til at bb gør noget andet end de
plejer (hvis altså den adfærd er uhensigtsmæssig). ST arbejder ud fra den forudsætning at de ændringer der kan bidrage positivt for en bb, skal
komme fra bb selv. Hermed er den indremotivation på plads og det er essentielt for en udvikling. Qua MS kan personalet i samarbejde med bb finde
frem til bedst mulige strategier. Man skal prøve at undgå de situationer hvor man med gode intentioner pådutter eller videregiver visdom eller indsigt
som bb ikke reelt kan bruge og derfor opnår negativ effekt. Det er bedre med en udforskende tilgang hvor man bekræfter klientens ret og evne til at
vælge selv og støtter et oplyst valg.

Implementering af metoden

Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde?
Metoden bruges på to forskellige plan, for det første er der en grundlæggende tankegang bag metoden, at interaktion bygger på samarbejde. Dette
grundvilkår bruges - dog ikke som en dissideret metode - dagligt i mange snakke med bb. Her prøver personalet at støtte bb i at ændre lidt på deres
tankegang og finde frem til hvad man kan gøre anderledes end det der ikke virker. På et lidt mere metodisk plan bruges metoden meget når der
laves handleplaner for den enkelte bb. Her prøver man at møde, anerkende, udforske og udarbejde en plan som kan hjælpe den enkelte og som er
motiverende og realistisk. For nogle bb er der endvidere en del samtaler hvor MS ånd spiller en stor rolle.

Metoderedskaber

Har I vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der hjælper med at sikre en ensartet gennemførelse af de aktiviteter,
arbejdsgange m.m, som er en del af metoden?

nej

Effekter af metoden

Hvilke effekter vurderer I, at borgeren opnår ved, at I anvender metoden?
Kort sigt: I den enkelte samtale skulle bb gerne opleve at blive mødt på et plan så de føler at de bliver hørt og accepteret uden at blive dømt,
kritiseret eller mødt med bedrejdelser. En sådan modstand vil naturligvis sætte en dæmper på den pågældende bb lyst til i fremtiden at arbejde med
sin ambivalens. Så på kort sigt er samarbejdet og trygheden i højsædet. Langt sigt: kan et godt samarbejde i trygge rammer være medvirkende til at
bb overvinder sin ambivalens og finde en vej de gerne vil gå - en vej som gerne skulle bringe dem videre i deres udvikling og bidrage på en positiv
måde til et bedre liv.

Dokumentation af effekter af metoden

På hvilken type af dokumentation bygger I jeres vurdering af, hvilke effekter borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Intern evaluering af indsatsen

Mundtlig opfølgning på resultaterne for borgerne

Skriftlig opfølgning på resultaterne for borgerne (fx journal, dagbog etc.)

Faglitteratur

Opfølgning

Hvor ofte følger I op på den effekt, borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Månedligt

Ugentligt

Dagligt

Hvordan anvender I opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?
Dagligt: dog ikke på den specifikke metode men på effekten af dagens kontakt. Har der været specielle samtaler med en eller flere bb vil der ofte
blive givet et statement om hvad der virkede i samtalen og hvordan man tænker andre kan bruge den viden. Ugentligt: på teammøder vil der ofte
blive kigget på om der har været en speciel kontakt med en bb som er værd at tage ved lære af - det være sig både godt som skidt.
Månedeligt/kvartalsmæssigt: på supervision bliver der ligeledes kigget nærmere på hvordan vi arbejder i relationen med bb og hvilke metoder der er
mest fordelagtigt at bruge. Det er forskelligt hvad der virker og vi tager gerne elementer fra forskellige metoder som vi har i vores
&quot;værktøjskasse&quot;
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Metode

Metode

Metoder

Hvilken metode anvender I i jeres socialfaglige indsatser?

Social færdighedstræning

Dokumentation af metode

Valg af metoden

Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r)
Soltoppens målgruppe har ofte problemer med at indgå i relationer til andre mennesker, især i lidt større sociale sammenhænge. Derfor vigtigt at
arbejde med at bedre kommunikaitonen - det vil på sigt kunne hjælpe bb til bedre kommunikation med venner, faml., offentlige enstanser m.m.
Vigtigt at kunne indgå i relation med andre mennesker for ikke at isolere sig.

Implementering af metoden

Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde?
Øve sig i small talck Arbejde med at indlede samt vedligeholde en samtale Aktiv lytning Håndtere uenigheder Accept af hinandens forskelligheder
Hensynstagenhed Støttes/hentes/følges til at deltage i møder, spisesituationer Særlige aftaler ift at kunne være i et rum sammen med andre
mennesker

Metoderedskaber

Har I vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der hjælper med at sikre en ensartet gennemførelse af de aktiviteter,
arbejdsgange m.m, som er en del af metoden?

ja

Beskriv de vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der anvendes
Strukturer i hverdagen som fx: spise i mindre gruppe på etagen spise i større grupper i fællesrum fællesture ud af huset husmøder med fast
dagsorden og medindflydelse støtte til at den enkelte bb udtrykker sine ønsker og behov

Effekter af metoden

Hvilke effekter vurderer I, at borgeren opnår ved, at I anvender metoden?
Kort sigt: større forståelse for hinanden samt tage hensyn overfor andre. Mod til at komme med egne ønsker og behov. Bedre sin kommunikation til
venner, faml. netværk Langt sigt: Bedre til at indgå i større socialesammenhænge. Større tro på sig selv samt udvikling af selvstændighed.

Dokumentation af effekter af metoden

På hvilken type af dokumentation bygger I jeres vurdering af, hvilke effekter borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Intern evaluering af indsatsen

Mundtlig opfølgning på resultaterne for borgerne

Skriftlig opfølgning på resultaterne for borgerne (fx journal, dagbog etc.)

Opfølgning

Hvor ofte følger I op på den effekt, borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Dagligt

Hvordan anvender I opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?
Deltager i supervision Vidensdeling på ugentlige teammøder Samtaler med bb om hvad vi som personale kan gøre bedre for at hjælpe. Evaluering
sammen med bb mht strukturen/metoden, kan eksempleksvis være Husmødets dagsorden som skal justeret



Soltoppen

Metode

Metode

Metoder

Hvilken metode anvender I i jeres socialfaglige indsatser?

Jeg-støttende samtale

Dokumentation af metode

Valg af metoden

Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r)
Den jeg-støttende samtale skal primært føre til, at beboeren føler sig styrket som et individ med evner, ønsker, drømme og vivioner og på sigt kan
handle på disse.

Implementering af metoden

Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde?
Jeg-støttende samtaler er en stor del af Soltoppens pædagogiske arbejde. Metoden bruges i det daglige; medarbejderne vælger ofte denne
samtaleform, når det vurderes som vigtigt for en observation og -eller for den gode relation. Beboerne ønsker tit tid til denne samtale hos den
primære kontakt eller den medarbejder der er på arbejde.

Metoderedskaber

Har I vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der hjælper med at sikre en ensartet gennemførelse af de aktiviteter,
arbejdsgange m.m, som er en del af metoden?

nej

Effekter af metoden

Hvilke effekter vurderer I, at borgeren opnår ved, at I anvender metoden?
Beboeren skal gennem den jeg-støttende samtale få tro på fremtiden og den nås gennem realistiske tiltag.

Dokumentation af effekter af metoden

På hvilken type af dokumentation bygger I jeres vurdering af, hvilke effekter borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Mundtlig opfølgning på resultaterne for borgerne

Skriftlig opfølgning på resultaterne for borgerne (fx journal, dagbog etc.)

Opfølgning

Hvor ofte følger I op på den effekt, borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Dagligt

Hvordan anvender I opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?
Via udarbejdelse af handleplaner sammen med beboerne.

Metode
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Metode

Metoder

Hvilken metode anvender I i jeres socialfaglige indsatser?

Neurolingvistisk programmering (NLP)

Dokumentation af metode

Valg af metoden

Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r)
NLP som arbejdsmetode er valgt ud fra den betragtning at det kan være med til at skabe en personlig udvikling og en positiv forandring i et
menneskes liv, ud fra den antagelse at sporg og sprogbrug spiller en vigtig rolle i at forme vores tanker og adfærd. Med valget af denne metode har
man ønsket at vi skulle få endnu et redskab som vi i praksis kan bruge til at støtte bb i en positiv udvikling. NLP besidder en del praktiske teknikker
der giver meget konkrete resultater. Et vigtigt element for os, er det at arbejde med sine mål og drømme. Hvor andre metoder også egner sig godt til
at motivere til dagligdags opgaver såsom madlavning, rengøring m.m. så er NLP rigtig godt til at finde frem til mål og drømme der kan arbejdes med.
Metoden er valgt ud fra en betragtning om at bb direkte vil have stor glæde og gavn af denne metode, men også at personalet får arbejdet med sig
selv på et plan så de kan forstå bb bedre og har flere værktøjer at tage frem. Som også med metoden &quot;Motivationssamtaler&quot;, handler det
om et samarbejde mellem personalet og bb hvor man finder frem til ting som bb ønsker at arbejde med og forandre. Motivation er igen meget vigtig
for at processen kan blive en succes. I nørdet NLP sprog handler det om at være i &quot;rapport&quot; med bb (på bølgelængde - at skabe og
opretholde et forhold af gensidig tillid og forståelse mellem to eller flere mennesker). Så det handler i stor grad om kommunikation, problemløsning
og målsætninger. Der findes en del NLP-forudsætninger som vi mener stemmer overens med den måde vi godt vil arbejde på, på Soltoppen... her er
et par stykker: Jeg oplever min egen model af verden. Jeg har respekt for andres model af verden. Det er mig der styrer mit sind og dermed min
egen tilstand og mine resultater. Betydningen af min kommunikation viser sig i den reaktion, jeg får. Bag enhver handlig er der en hensigt, som er
positiv for personen selv. Enhver situation indeholder flere valgmuligheder - hvis noget ikke virker, så gør noget andet!

Implementering af metoden

Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde?
I det daglige bruges metoden på forskellige plan. For det første bidrager det til den tankegang at bb er den som er klogest på sig selv og har størst
indsigt i sig selv. Derfor bruges NLP til at personalet bliver klogere på bb (som også bliver klogere på sig selv i processen). Da metoden er
&quot;Lingvistisk&quot; handler det i det daglige om at bruge sproget på en udfordrende, støttende og ny måde der påvirker omgivelserne positivt. I
nogle samtaler er det ligeledes kropssproget som kan være i fokus for at medvirke til at åbne op for samtalen. På et mere konkret plan bruges NLP
indimellem til at lave konkret øvelse med en bb som fx ønsker hjælp til en reslistisk plan for at starte med motion eller til at stoppe med at ryge m.m.
(fx med SMART-mål) Endvidere bruges metoden også i rent personalemæssigt regi til at blive klogere på situationer eller bb. Det kan være øvelse
med opfattelses positioner eller &quot;logiske niveauer for forandring&quot;

Metoderedskaber

Har I vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der hjælper med at sikre en ensartet gennemførelse af de aktiviteter,
arbejdsgange m.m, som er en del af metoden?

ja

Beskriv de vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der anvendes
14 medarbejder har gennemført en uddannelse i NLP Coaching Practitioner. Det betyder at de har gennemgået intensiv undervisning i faglig og
personlig udvikling og derfor mestrer at arbejde med: Spørgeteknik Målsætning Kommunikation Problemsøsning Lytning Coaching

Effekter af metoden

Hvilke effekter vurderer I, at borgeren opnår ved, at I anvender metoden?
Kort sigt: som beskrevet handler det i første omgang om at skabe og opretholde et forhold af gensidig tillid og forståelse mellem to eller flere
mennesker. bb skal føle sig mødt og forstået - og accepteret, således at de tør åbne op og indrage personalet for herved at skabe et samarbejde.
Det handler igen om at kunne bidrage til den enkelte bb positive udvikling. Langt sigt: kan metoden bruges til at bb udvikler sig i endnu højere grad
mod de mål de måtte have. Desuden bidrager metoden til at man kan ændre sine adfærdsmønstre bevidste såvel som ubevidste.

Dokumentation af effekter af metoden

På hvilken type af dokumentation bygger I jeres vurdering af, hvilke effekter borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Intern evaluering af indsatsen

Eksterne evaluering af indsatsen

Mundtlig opfølgning på resultaterne for borgerne

Skriftlig opfølgning på resultaterne for borgerne (fx journal, dagbog etc.)

Ekspertudsagn/rådgivning

Faglitteratur
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Opfølgning

Hvor ofte følger I op på den effekt, borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Månedligt

Ugentligt

Dagligt

Hvordan anvender I opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?
Dagligt: dog ikke på den specifikke metode men på effekten af dagens kontakt. Har der været specielle samtaler med en eller flere bb vil der ofte
blive givet et statement om hvad der virkede i samtalen og hvordan man tænker andre kan bruge den viden. Ugentligt: På teammøder vil der ofte
blive kikket på om der har været en speciel kontakt med en bb som er værd at tage ved lære af - det være sig både godt som skidt.
Månedligt/kvartalsmæssigt: på supervision bliver der ligeledes kigget nærmere på hvordan vi arbejder i relationen med bb og hvilke metoder der er
mest fordelagtigt at bruge. Det er forskelligt hvad der virker og vi tager gerne elementer fra forskellige metoder som vi har i vores &quot;
værktøjskasse&quot;. Et af de værktøjer fra NLP (bruges dog også i andre sammenhæng) som vi bruger meget i huset til at udvikle os af, er
&quot;Sandwich-modellen&quot;. den bruges ofte til at give en konstruktiv kritik som kan gøre os skarpere og bedre i vores fremtidige arbejde med
bb. Er NLP metoden blevet brugt ifb med bb handleplan, vil der blive fulgt op samt nedskrevet i handleplanen på handleplansmødet om hvordan det
går. Som med flere af de andre metoder vi har liggende i vores &quot;værktøjskasse&quot; så arbejder vi ikke kun med en konkret metode men
plukker fra hylden alt efter dagens opgaver og situationens karakter. Det er nemlig ikke altid man på forhånd kan sætte den ramme som en konkret
metode afkræver..

Metode

Metode

Metoder

Hvilken metode anvender I i jeres socialfaglige indsatser?

Anden metode

Anden metode

Navn på anden metode
 Krop og bevægelse

Metodetype

Terapeutisk metode

Beskriv metoden
Undervisning i motion, styrketræning og kropsbevidsthed i en lille gruppe som udføres af en psykomotorisk terapeut. Målgruppen er for alle bb og
personaler på Soltoppen og tager udgangspunkt i den enkelte beboer problematikker. Metodens formål er et håb om at bb på sigt vil/kan deltage i
idrætslivet i lokalområdet.
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Dokumentation af metode

Valg af metoden

Beskriv hvorfor I har valgt metoden, og hvordan metoden passer til tilbuddets målgruppe(r)
Metoden er valgt ud fra at krop - psyke og socialt liv hænger sammen og bygger desuden på vores viden omkring hvornår psykisk sygdom og
medicinering indvirker på den somatiske sundhed. Bb oplever glæde ved arbejde i en gruppe til musik, hvor der er plads til både alvor og grin og
hvor der er plads til at være den man er. Personalet deltager på lige fod med bb.

Implementering af metoden

Hvordan omsættes metoden til praksis i det daglige arbejde?
Tilbud om undervisning to gange om måneden. Der undervises i en lille gruppe hvor bb og personaler er sammen. Der tages udgangspunkt i bb
ønsker og behov.

Metoderedskaber

Har I vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der hjælper med at sikre en ensartet gennemførelse af de aktiviteter,
arbejdsgange m.m, som er en del af metoden?

ja

Beskriv de vejledninger, procedurer eller andre særlige redskaber, der anvendes
Undervisningen starter altid med stående blide øvelser. Derefter bliver øvelserne lidt mere udfordrende og tilsidst sluttes af med liggende
afspænding. Denne opbygning betyder at den enkelte bb kan gå til og fra undervisningen efter behov og formåen. Eksempelvis kan det for nogle bb
være angst provokerende at lave afspænding, mens andre bliver mere rolig.

Effekter af metoden

Hvilke effekter vurderer I, at borgeren opnår ved, at I anvender metoden?
Beboerne oplever bevægelsesglæde, får styrket deres kropsbevidsthed og nogle oplever at de får større styrke og bedre kondi. For nogle bb
betyder dette at de får lyst til at deltage i andre sportslige aktiviteter, såsom gåture, fodbold og badminton. Dette kan på længere sigt betyde at bb får
lyst og mod til at deltage i Forenings Idrætten eller i et Motionscenter.

Dokumentation af effekter af metoden

På hvilken type af dokumentation bygger I jeres vurdering af, hvilke effekter borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Intern evaluering af indsatsen

Mundtlig opfølgning på resultaterne for borgerne

Skriftlig opfølgning på resultaterne for borgerne (fx journal, dagbog etc.)

Faglitteratur

Opfølgning

Hvor ofte følger I op på den effekt, borgeren opnår ved, at I anvender metoden?

Ugentligt

Hvordan anvender I opfølgningen på arbejdet med metoden i udviklingen af tilbuddet?
Indsatsen bliver løbende evalueret på team og personalemøder. Viden omkring hvordan personalet kan arbejde med enkelte øvelser, til at mindske
gener fra eksempelvis angst eller uro videre formidles fra de psykomotoriske terapeuter til resten af personalet. Ligeledes med øvelser til at midske
fysiske gener.

Indsats

Indsatsnavn
Indsats A

Organisation
Soltoppen

Tilbudstype

almindeligt længerevarende botilbud til voksne/§ 108
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Ydelser

vedligeholdelsestræning

støtte til uddannelse og beskæftigelse

støtte til praktiske opgaver i hjemmet

støtte til personlig pleje

støtte til medicinhåndtering

støtte til kontakt og samvær

støtte til indkøb og kost

støtte til administration

praktisk hjælp

personlig hjælp og pleje

længerevarende ophold

terapi

Her kan du beskrive ydelsen eller ydelserne nærmere:
Ydelsen er meget individuel og kan skifte - alt afhængig af beboerens mål og ønsker for fremtiden.

Målgrupper
 alder: 18 til 50, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, andre psykiske vanskelighedermålgruppe:

Metoder
Jeg-støttende samtale
Social færdighedstræning
Motiverende samtale (MI)
Kognitiv terapi
Akupunktur
Afspændings behandling
Mindfulness Based Stress Reduction

Faglig tilgang
Rehabiliteringstilgang
Kognitiv tilgang
Relationspædagogisk tilgang
Recovery-understøttende tilgang
Kommunikationspædagogisk tilgang
Ressourceorienteret tilgang

Enhed

pr. døgn
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Niveau 1

Ydelser
Ydelser - voksne

træning
vedligeholdelsestræning

153

socialpædagogisk støtte

309

støtte til uddannelse og beskæftigelse
støtte til praktiske opgaver i hjemmet
støtte til personlig pleje
støtte til medicinhåndtering
støtte til kontakt og samvær
støtte til indkøb og kost
støtte til administration

praktisk hjælp

461

personlig hjælp og pleje

153

ophold
længerevarende ophold

309

behandling
terapi

153

Takst ialt 1538

kommentar

ovenstående beregninger er
anslået beløb - vil altid være
forskelligt fra menneske til
menneske

Indsats

Indsatsnavn
Indsats B

Organisation
Soltoppen

Tilbudstype

midlertidigt botilbud til voksne/§ 107

Ydelser

vedligeholdelsestræning

støtte til varetagelse af forældrerollen

støtte til uddannelse og beskæftigelse

støtte til praktiske opgaver i hjemmet

støtte til personlig pleje

støtte til medicinhåndtering

støtte til kontakt og samvær

støtte til indkøb og kost

støtte til administration

praktisk hjælp

personlig hjælp og pleje

midlertidigt ophold

terapi

Her kan du beskrive ydelsen eller ydelserne nærmere:
uoplyst
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Målgrupper
 alder: 18 til 50, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, andre psykiske vanskelighedermålgruppe:

Metoder
Jeg-støttende samtale
Social færdighedstræning
Motiverende samtale (MI)
Kognitiv terapi
Akupunktur
Afspændings behandling
Mindfulness Based Stress Reduction

Faglig tilgang
Rehabiliteringstilgang
Kognitiv tilgang
Relationspædagogisk tilgang
Recovery-understøttende tilgang
Kommunikationspædagogisk tilgang
Ressourceorienteret tilgang

Enhed

pr. måned

Niveau 1

Ydelser
Ydelser - voksne

træning
vedligeholdelsestræning

153

socialpædagogisk støtte

309

støtte til varetagelse af forældrerollen
støtte til uddannelse og beskæftigelse
støtte til praktiske opgaver i hjemmet
støtte til personlig pleje
støtte til medicinhåndtering
støtte til kontakt og samvær
støtte til indkøb og kost
støtte til administration

praktisk hjælp

461

personlig hjælp og pleje

153

ophold
midlertidigt ophold

309

behandling
terapi

153

Takst ialt 1538

kommentar

Dette er anslået beløb

Tilsyn

Tilsynsblanket

Myndighed

Oprettende myndighed
Socialtilsyn Syd
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Indberetningstype

Hvilken type af indberetning er der tale om

Godkendelse af et tilbud

Godkendelse

Vælg den type tilsyn, der har fundet sted

Godkendelse af eksisterende tilbud

Vælg hvilken afgørelse godkendelsen resulterede i

Godkendt

Dato for afgørelse

Dato for afgørelsen
14-09-2015

Samlet konklusion

Skriv konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud
Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12 - 18.
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Skriv konklusionen på de enkelte temaer i kvalitetsmodellen

Uddannelse og beskæftigelse
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter og stimulerer borgernes udvikling med henblik på at understøtte paratheden og muligheden for
beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samarbejder med mange forskellige typer beskæftigelsestilbud, og at uddannelse og

 beskæftigelse ofte er et langsigtet mål for en stor del af målgruppen.

Selvstændighed og relationer
Socialtilsynet vurderer, at Soltoppen understøtter, at borgerne indgår i sociale relationer. Tilbuddet har fokus på at støtte borgernes sociale
kompetencer dels internt i tilbuddet, hvor der bl.a. er mulighed for fællesspisning, dels i det omgivende samfund, hvor borgerne støttes i at træne de
sociale spilleregler. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i familie relationer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet
med at styrke borgernes selvstændighed. Ud fra den enkelte borgers ressourcer, opstilles i samarbejde med borgerne mål for borgernes sociale

 kompetencer og selvstændighed, og der evalueres regelmæssigt halvårligt.

Målgruppe, metoder og resultater
Socialtilsynet vurderer, at Soltoppen udarbejder pædagogiske handleplaner, der beskriver mål for den pædagogiske indsats, og at disse
handleplaner evalueres regelmæssigt hvert halve år. Socialtilsynet konstaterer positivt, at tilbuddet er i proces med at indhente indsatsmål fra
anbringende kommuner for fremover at arbejde efter disse, hvorved resultatdokumentation bliver tydeligere. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet på
baggrund af en bred målgruppebeskrivelse arbejder med mange relevante tilgange og metoder, men at tilbuddet i sit brede metodevalg bør forholde
sig til, hvordan de metoder der anvendes bidrager til opnåelse af de mål, der er for borgerne, samt hvordan praksis kan begrundes i relation til
metoderne. Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet er en anerkendende tilgang, respekt for borgerne og et fokus på at tilbyde sociale fællesskaber i
form af fællesspisning. Desuden er der fokus på motion og sund kost samt tilbud om samtaler. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter
borgernes medbestemmelse og indflydelse gennem inddragelse i udarbejdelse af pædagogsike mål og evaluering af disse samt mulighed for
deltagelse i beboermøder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelse og overgreb gennem en bevidsthed om, hvordan
konfliktsituationer pædagogisk forebygges. Socialtilsynet vurderer, at ovenstående bidrager til, at borgerne trives i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer,
at tilbuddet arbejder med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, og at der ikke i den pædagogiske tilgang og praksis er forskel på, om
borgeren er visiteret efter Lov om social service § 107 eller § 108, men at det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem tilbuddets

 godkendelse og det juridiske grundlag, borgerne er visiteret til.

Organisation og ledelse
Socialtilsynet vurderer, at Soltoppen er hensigtsmæssigt organiseret med en kompetent, ansvarlig og udviklingsorienteret ledelse. Socialtilsynet
vurderer, at støtten til borgerne er velorganiseret og tilbydes af en meget stabil medarbejdergruppe, der har mulighed for kontinuerlig læring gennem

 supervision og kollegial sparring. Sygefraværet er rimeligt og ikke arbejdsbetinget.

Kompetencer
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i meget høj grad har de nødvendige kompetencer i forhold til målgruppen. Medarbejdergruppen, der er
tværfagligt sammensat, har samlet set i høj grad relevante uddannelser og kurser målrettet arbejdet med målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at
medarbejdernes kompetencer kommer til udtryk i deres engagement og deres respektfulde og støttende samspil med borgerne. Socialtilsynet
vurderer, at der i tilbuddet er fokus på kompetenceudvikling og sikring af et fælles fagligt fundament, gennem planlagte kursusforløb. Der er fokus
på, at medarbejderne skal have de nødvendige kompetencer i forhold til den brede målgruppe og behovet for at medarbejderne kompetenceudvikles

 ved behov for nye indsatser.

Økonomi
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter der er på stedet, og at den giver

 tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe.

Fysiske rammer
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad er hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de fysiske rammer tilgodeser
borgernes trivsel ved at tilbyde lejligheder og velindrettede og funktionelle fællesarealer, så der gives mulighed for såvel privatliv som socialt
samvær. Fællesarealerne er indrettet, så der udover afslapning, madtilberedning og spisning kan tilbydes mange forskelligartede aktiviteter f.eks.
motion, maling af billeder og massage. Socialtilsynet vurderer, at borgernes lejligheder, hvor der ikke er køkken, understøtter tilbuddets indsats i
forhold til at motivere til socialt samvær. Dette på bekostning af at kunne tilbyde, at borgerne som led i træning til mere selvstændig husholdning har
mulighed for madtilberedning i egen lejlighed.


