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Basisinformation

Tilbuddets navn Egebækhus, CFD

Hovedadresse Egebækvej 159
2850 Nærum

Kontaktoplysninger Tlf.: 44391322
E-mail: coa@cfd.dk
Hjemmeside: http://www.cfd.dk

Tilbudsleder Conny Anette Møller

CVR-nr. 55280312

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Længerevarende botilbud, § 108
Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt 24

Målgrupper Anden fysisk funktionsnedsættelse
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Anden udviklingsforstyrrelse
Døvblindhed, erhvervet
Døvblindhed, medfødt
Hørenedsættelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Susanne Hellstrøm
Tanja Olsen

Tilsynsbesøg 08-11-2021 12:30, Uanmeldt, Egebækhus, CFD
08-11-2021 12:00, Uanmeldt, Dagcenteret
08-11-2021 11:30, Uanmeldt, Egebækhus, CFD
08-11-2021 11:00, Uanmeldt, 1. sal

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger

1. sal 12 Længerevarende botilbud, § 108

Egebækhus, CFD 1 Midlertidigt botilbud, § 107

11 Længerevarende botilbud, § 108
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Egebækhus CFD er et botilbud til 24 borgere, heraf er af 23 pladserne oprettet efter servicelovens § 108, og 1 midlertidig aflastningsplads som er
oprettet efter Servicelovens § 107. Tilbuddet har tidligere haft 4 dagtilbudsplader til eksterne borgere, som nu er lukket på grund af manglende
tilgang af borgere.                                   
Målgruppen er borgere, der alle er døve eller svært hørehæmmede, nogle borgere er også blinde eller svært synshæmmede. Der er borgere, der i
tillæg til deres sansehandicap desuden har aldersbetingede lidelser, som demens, fysiske lidelser eller følger af blodpropper/hjerneblødninger.
Andre borgere har i tillæg til deres sansehandicap psykiatriske lidelser, udviklingshæmning eller autisme. Flere borgere har desuden behov for taktil
kommunikation og haptisk kommunikation.
 
Socialtilsynet har været på uanmeldt tilsyn den 8.november 2021. Borgerperspektivet har været inddraget ved observation og ved interview med
borgerne med tolk.
Ved nærværende tilsyn er der fokus på en væsentlig ændring i form af nedlæggelse af de 4 dagtilbudspladser, som er oprettet efter SEL §104.
Derudover er der fokus på følgende 3 temaer i Kvalitetsmodellen, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.
 
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet samlet set, har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer. 
 
Borgerne oplyser, at de trives i tilbuddet, og at de får den hjælp som de har brug for, og at de får hjælpen og støtten, når de har behov for det og at
hjælpen ydes på en god måde.
Socialtilsynet konkluderer, at borgernes støttes i deres selvstændighed og sociale relationer, og ser at der er opsat konkrete mål for nogen af disse
indsatser.
 
Socialtilsynet konkluderer, at ledelsen har kompetencer til at drive den daglige drift og understøtte tilbuddets faglige udvikling til gavn for borgerne.
Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke højere end på sammenlignelige tilbud, men tilbuddet er aktuelt udfordret af et højt sygefravær, som
hoved sagligt dækkes af andre kollegaer, da det er vanskeligt at få vikarer, som har de nødvendige kompetencer i forhold til borgerne.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder er generelt dækkende for borgernes behov og at medarbejderne
tilsammen besidder kompetencer til at anvende disse. 

Det vurderes, at ledelsen fremover vil have opmærksomhed omkring udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til taktil kommunikation,
da tilbuddet modtager flere borgere, som har behov for dette.

Socialtilsynet vurderer generelt, at de fysiske rammer tilgodeser borgernes behov for privatliv i egen lejlighed og mulighed for samvær med øvrige
borgere, på fællesarealerne.

Socialtilsynet vurderer, henset til målgruppen alder og behov, at borgernes lejligheder er meget små, hvis man som borger har brug for store
hjælpemidler. Der er meget lidt plads til disse hjælpemidler og den manglende plads vurderes også at være en udfordring medarbejderne, når
borgerne skal hjælpes med den personlige pleje og omsorg. 

Socialtilsynet bemærker, at der aktuelt er 7 ledige boliger i tilbuddet og der ikke er borgere på venteliste. Denne udfordringer arbejder
virksomhedsleder og koncernledelsen, på at løse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Organisation og ledelse, Kompetencer, Fysiske rammer
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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Sanktioner
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