
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

Praktiske oplysninger
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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-
18 i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud

Side 1 af 38

Tilbud: Botilbud Ebberød



*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Botilbud Ebberød

Sophie Magdelenes Vej 12
3460 Birkerød
Tlf.: 46114941
E-mail: ansch@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.botilbudebberoed.rudersdal.dk

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne)

Christina Dahl (Socialtilsyn Hovedstaden)

02-10-2016

Pladser i alt: 125

*Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning)

1. Stamoplysninger

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

Socialtilsynet har været på driftsorienteret anmeldt tilsyn den 17. og 18. august 2016 på Botilbud Ebberød.
Botilbud Ebberød er et tilbud efter serviceloven § 108 og § 104, til borgere med multiple funktionsnedsættelser uden et 
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*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Godkendt

talesprog, med bevægevanskeligheder og sansefunktionsnedsættelser. Botilbuddet har flere enheder med forskellige 
målgrupper. Fælles for borgerne er, at de har brug for en højt specialiseret indsats indenfor såvel det 
socialpædagogiske område, det pleje- og omsorgsmæssige område samt det kommunikative område. De faglige 
kvalifikationer på Botilbud Ebberød er bredt sammensat for at tilgodese borgernes behov. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har haft fokus på og arbejdet med udviklings- og opmærksomhedspunkter 
påpeget ved seneste tilsyn.
Tilbuddet arbejder i positiv retning på at implementere nye faglige tilgange og metoder og afprøve 
velfærdsteknologiske løsninger, for at sikre større selvstændighed til borgerne. 
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har en bred målgruppe, hvor den pædagogiske referenceramme med 
Kvalikombo er bærende og tydelig i omgangen med borgerne.
Tilbuddet benytter herudover flere forskellige metoder og tilgange for at sikre borgerne understøttes i deres behov og 
udvikling. 
Socialtilsynet konkluderer, at ledelsens fokus på nærhed og organisering med faglige koordinatorer har givet positive 
reaktioner og synlig effekt i organisationen. 
Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har et dokumentationssystem, som kan udfoldes yderligere, for at sikre en 
systematisk og veldokumenteret indsats. Den faglige dokumentation kan samtidig medvirke til øget læring og 
forbedring af indsatsen i de faglige refleksioner. 
 
Socialtilsynet er opmærksom på, at tilbuddets fysiske rammer er utidssvarende.
Tilbuddet står overfor opførsel af nyt byggeri, hvor første del forventes ibrugtaget i 2017.  Socialtilsynet har særlig 
opmærksomhed på, at de fysiske rammer og den kultur, der er opbygget her, ikke giver anledning til begrænsning i 
borgernes frie bevægelighed i daglige gøremål.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Bilag 1: Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn
Bilag 2: Bilagsoversigt vedr. tilsyn til Socialtilsynet.
Bilag 3: Liste over borgere.
Bilag 4: Liste over afdøde og fraflyttede borgere.
Bilag 5: Var ikke vedlagt - er eftersendt jf. nedenfor
Bilag 6: Timeløn 
Bilag 7: Opgørelse vikarbureau.
Bilag 8: Liste over medarbejdere der har deltaget i Interne metodekurser.
Bilag 9: Kompetenceudvikling i Botilbud Ebberød i 2016/2017
Bilag 9A: Beskrivelse af øvrige kompetencer i Botilbud Ebberød.
Bilag 10: Intern Håndbog for Botilbud Ebberød.
Bilag 11: Arbejdsmiljørapport 2016
Bilag 12: Handleplan APV
Bilag 13: Straks-påbud fra Arbejdstilsynet
Bilag 13A: Handleplan på Straks-påbud
Bilag 14: Påbud fra Arbejdstilsynet
Bilag 14A: Oplæg til handleplan for påbud.
Bilag 15: Grøn smiley fra Arbejdstilsynet på Sophie Magdelenes Vej 2H.
Bilag 16: Refleksion over pårørendeundersøgelse 2016
Bilag 17: Sundhedsfaglig rapport fra ekstern konsulent 2016
Bilag 18: Virksomhedsplan 2016

Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet skal være opmærksomhed på borgernes ret til fri bevægelighed i egne og fælles 
rammer.
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Bilag 19: Økonomistyreplan
Bilag 20: Tids- og handleplan vedr. whistleblowerklage
Bilag 21: Eksamensbevis pædagoguddannelse – centerleder
Bilag 22: Eksamensbevis fleksibel diplom centerleder
Bilag 23: Eksamensbevis systemisk coachuddannelse centerleder
Bilag 24: CV centerleder
Dagbogsnotater, pædagogisk plan, handleplan og status vedrørende 8 borgere fordelt på alle afdelinger.
Budget 2016
Tids- og handleplan Sydvest samt to strukturplaner

Observation Socialtilsynet talte med flere borger under rundvisningen og fik fremvist boliger af nogle borgere i 2H.

Interview Ledere:
Centerleder, pædagog Annette Schubert ansat 6/2014
Stedfortræder, sygeplejerske  ansat 6/2016 
Afdelingsleder, pædagog ansat  8½ år afdelingsleder for 2H, Bøgen samt enkeltmandsprojekter  
Afdelingsleder pædagog, ansat 7½ år, afdelingsleder for Hus 12 samt enkeltmandsprojekt
Afdelingsleder pædagog, ansat i 2015  , afdelingsleder for Hus 10
 
Medarbejdere:
Omsorgsmedhjælper ansat 12 år heraf 2½ år i 2H
Pædagog ansat ca.  2 år i Hus 12 
Omsorgsmedhjælper ansat 14 år i Hus 12.
Social. og sundhedsass.  ansat 3 år i  2H og senest i Hus 12 
Socialpædagog ansat 9½ i Hus 12 
Pædagog/ ansat 4 år 4 mdr. pæd./heraf 2 år, som faglig koordinator 
Pædagog ansat 1/2016 i Hus 10  
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Omsorgsmedhjælper ansat 14 år  i Hus 10 
Pædagog ansat 5½ år på Bøgen 
Pædagog ansat i 13 år. Heraf 12 år på bøgen /faglig koordinator 1 år på 2H /Bøgen og 2 enkeltmands. 
Pædagog ansat 8/2016 i Hus 10. Tidl. vikar

Pårørende , medlem af pårørenderåd

Sagsbehandler:
To fra Rudersdal kommune, som har samarbejdet med tilbuddet i henholdsvis 2 og 9 år.

Interviewkilder Anbringende kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 17-08-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 18-08-16: Sophie Magdelenes Vej 12, 3460 Birkerød (Anmeldt)
17-08-16: Sophie Magdalenes Vej 2 H, Dagtilbud Bøgen og Karpevænget 3, 3460 Birkerød (Anmeldt)
17-08-16: Sophie Magdelenes Vej 12, 3460 Birkerød (Anmeldt)
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Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Christina Dahl

Kirsten Ølshøj

Dagtilbud Bøgen

Sophie Magdalenes vej Hus 12

Boligen Karpevænget 3

Sophie Magdalenes Vej Hus 2H

Boligen Sophie Magdalenes Vej 13

Sophie Magdalenes Vej Hus 10

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Udviklingspunkter fra tilsyn 2015 i temaerne Målgruppe, metoder og resultater, Organisation og ledelse, 
Kompetencer og Fysiske rammer.
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Side 8 af 38

Tilbud: Botilbud Ebberød



 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet stimulerer borgernes 
udvikling og læring med henblik på at understøtte 
paratheden og mulighederne for uddannelse eller 
beskæftigelse. Der ses ikke opsat mål for beskæftigelse 
vedrørende alle borgere, og inddragelse i målsætning 
fremstår ikke tydelig, hvilket ledelsen er opmærksom på. 
Der er fra botilbuddet et udvidet samarbejde med det 
interne dagtilbud omkring fx motorisk test og fokus på at 
koordinere indsatsen, hvilket afspejles i den daglig 
dokumentation og målsætning på området omkring 
selvstændighed og sociale relationer.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan opsætte 
mål i samarbejde med borgerne omkring beskæftigelse. 
Herunder synliggøre i hvilket omfang borgeren er 
inddraget.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Kriterium 01: Tilbuddet støtter 
borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse. 
Tilbuddet har fokus på, at borgerne er i beskæftigelse samtidig med at de respektere de borgere, som giver udtryk 
for, at de ikke ønsker at deltage i aktiviteter. 

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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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Socialtilsynet vurderer, tilbuddet kan synliggøre indsatsen for de borgere, som er i botilbuddet i dagtimerne 
yderligere.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, 
uddannelse eller beskæftigelse, 
og der følges op herpå

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Det vægtes, at medarbejdere på Bøgen oplyser, at der opstilles fokuspunkter i forhold til 
sanseintegration, kommunikation og socialt samvær. Det er ikke altid at borgerne er enige. Samtidig 
bliver det oplyst, at borgerne er inddraget i det omfang, de kan udviklingsmæssigt. Der er fokus på 
vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder og udviklingspotentiale.   
Det indgår ligeledes i bedømmelsen, at ledelsen oplyser, at Bostedsystemet er udviklet siden sidst, 
og det har betydning for, at der er opstillet mål.
Det vægtes, at ved analyse af fremsendte stikprøver fremgår det ikke af alle sager, at der er opstillet 
mål, eller hvordan borgerne er inddraget i opsætning af mål. Ligesom det ikke kan ses, at der er 
opstillet en fast struktur for de borgere, som ikke har uddannelse eller beskæftigelse.
En pårørende oplyser, at der bliver opsat mål for borger og denne deltager i handleplansmøder med 
pårørende om dette.
Sagsbehandlere fra visiterende kommune oplyser, at tilbuddet støtter op om borgernes beskyttede 
beskæftigelse i det borgeren magter deltagelse.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til høj grad at være opfyldt. 
Det vægtes, at medarbejdere oplyser, at der er flere borgere, som ikke er i beskæftigelse ud af 
huset,  eksempelvis på 2H, hvor nogle er folkepensionister og andre ikke har lyst. I de tilfælde, hvor 
borgerne ikke har lyst, finder tilbuddet på andre aktiviteter, enten med støtte fra personale eller fra 
ledsager. Afdelingen har ligeledes borger, som er i afklaringsforløb. 
I hus 12 er alle borgere i beskæftigelse, men i hus 10 er der 2 borgere som ikke er, heraf har den ene 
klart sagt fra. Borgeren har i stedet andre tilbud i form af fysioterapi og ridning. 
Ved rundvisning i enkeltmandsprojekter erfarer socialtilsynet, at nogle borgere ikke har lyst til 
aktiviteter, og der derfor ligger et større motivationsarbejde hos medarbejderne. 
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Ledelsen oplyser, at alle borgere i beskæftigelse.
I bedømmelsen indgår ligeledes oplysning fra 1.a, hvor det fremgår at der ikke er opstillet mål eller 
opstillet fast struktur for de borgere, som ikke har uddannelse eller beskæftigelse

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4,7 Socialtilsynet vurderer, at borgerne i høj grad indgår i 
sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Tilbuddet 
opsætter mål med borgerne omkring selvstændighed og 
sociale kompetencer med henblik på at deltage i 
aktiviteter i tilbuddet eller det omkringliggende 
samfund. Der vægtes faste traditioner og arrangementer 
i den forbindelse. Der har været arbejdet med den 
faglige udvikling af arbejdet med målsætning og 
borgerinddragelse siden tilsynet i 2015 og afprøves 
velfærdsteknologiske løsninger. 
Det vurderes endvidere, at tilbuddet ud fra den enkelte 
borgers behov understøtter kontakt til og samvær med 
familie og øvrigt netværk.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der 
opsættes mål på området i samarbejde med borgerne, og der afprøves forskellige velfærdsteknologiske løsninger 
for at sikre størst mulig selvstændighed. Tilbuddet har opmærksomhed på at tilrettelægge aktiviteter og  inddrage 
borgerne i fællesskaber, både med ligestillede og i nærområdet.
Socialtilsynet vurderer, tilbuddet er med til at understøtte borgernes kontakt med pårørende, ved både at 
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arrangere traditionelle sammenkomster ved højtider, som støtte til eksempelvis kommunikation via Skype. For 
uddybende vurdering henvises til indikator 02.b og c.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår oplysning fra medarbejdere om, at der er stort fokus på borgernes 
inddragelse samt dokumentationsredskab. Medarbejdere oplyser, at det dokumenteres, hvordan 
borgerne er inddraget. I de fleste afdelinger er der mulighed for at deltage i sociale aktiviteter, som 
fisketure og Ebberød festival. Der gøres ligeledes brug af ledsageordninger. I 2H stuen oplever 
medarbejderne, at der kan være begrænsning i aktiviteterne, grundet få medarbejdere. I Hus 12 er 
der afdeling, som har prioriteret, at der sættes ressourcer ind lørdage, så borgerne kan deltage i 
sociale aktiviteter udenfor tilbuddet. 
Tilbuddet afprøver i øjeblikket velfærdsteknologiske løsninger, i form af spiserobotter og støttearm, 
for at borgerne i højere grad kan blive selvhjulpne.
Ved gennemgang af indsendt dokumentation konstaterer socialtilsynet, at tilbuddet opstiller mål i 
forhold til sociale kompetencer og selvstændighed. Tilbuddet følger ligeledes op i Bostedsystem med 
delmål.
Pårørende oplyser, at der bliver opsat mål for borger og denne deltager i handleplansmøder med 
pårørende om dette.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår udover nedenstående oplysninger også oplysninger fra tilsyn i 2015. 
Flere deltager i musikcafe hver tirsdag, som enten foregår på området eller andet sted i 
Nordsjælland. 
Ledelsen oplyser ligeledes, at tilbuddet deltager i Ebberød musikfestival, og der arrangeres 
juletræstænding og juletræsfest for naboer.
En pårørende fortæller, at borger elsker musik og får støtte fra personalet til at komme til koncerter.
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Tilbuddet har fået uddannet frivillig kaptajn og piloter, som kører rundt i området og tilbyder ture 
med richshaw. 
Borgerne deltager i fisketure sammen med ligestillede fra Ølstykke. 
Borgerne får ligeledes støtte til at gøre egne indkøb i byen.
Det vægtes, at tilbuddet i forbindelse med pårørendeundersøgelse, er blevet opmærksom på at 
dokumentere aktiviteter, som borgerne deltager i.

Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Det vægtes, at der har været en pårørendeundersøgelse ifølge fremsendt materiale. Som noget 
positivt kan nævnes, at de pårørende føler sig velkomne i Botilbud Ebberød, og at mødet mellem 
borger, pårørende og medarbejder er tilfredsstillende.

I bedømmelsen indgår oplysning fra pårørende om, at der er et godt samarbejde med 
medarbejderne, og pårørende kan altid komme på besøg. Pårørende ved at nogle ønsker flere 
aktiviteter for deres pårørende, men der er grundet regler for at borgerne ikke må opkræves 
betaling herfor, mindre muligheder, hvilket pårørende finder uhensigtsmæssigt, især for de borgere 
der har opsparing til at kunne betale ledsagelse selv.

Det indgår ligeledes, at borger i enkeltmandsprojekt har tæt kontakt til familie, samt at tilbuddet har 
opmærksomhed på traditioner med sommerfest for pårørende. Ved tilsyn i 2015 oplyser tilbuddet, 
at kontakten til pårørende vægtes højt.
Under rundvisning orienterer tilbud om, at borgerne understøttes i kommunikationen med deres 
pårørende ved brug af computer og Skype.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 

3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med en 
bred målgruppe, hvor hovedparten af borgerne er 

Socialtilsynet ser tilbuddet med fordel kan 
- arbejde med videre med dokumentation af den faglige 
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resultater udviklingshæmmede med multiple handicaps og nogle 
med et stort plejebehov. 
Tilbuddet kan redegøre for de faglige metoder og 
tilgange, som benyttes, og socialtilsynet konstaterer et 
stort engagement og interesse for at tilegne sig viden og 
implementering i den daglige praksis, for at sikre 
borgernes trivsel og udvikling.
Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddets ledelse har 
opmærksomhed på stabilitet og kvalitet i den faglige 
indsats, blandt andet ved at udpege pædagogfaglige 
koordinatorer. 
Tilbuddet er i udvikling med implementering af ny 
dokumentation af den faglige indsats. I den forbindelse  
vurderer socialtilsynet, at tilbuddet kan arbejde med 
dokumentation af de faglige refleksioner og opfølgning 
på den pædagogiske indsats. Socialtilsynet vurderer, 
tilbuddet har en opgave i at sikre, at dokumenter og 
aftaler vedr. den enkelte borger fremstår samlet og 
opbevares forsvarligt. 
Tilbuddet sikrer borgernes inddragelse, og socialtilsynet 
vurderer projekt med uddannelse og udpegning af 
hygiejne ambassadører blandt borgerne, er et tiltag som 
giver borgerne mulighed for indflydelse og ejerskab på 
forhold i hverdagen.
Socialtilsynet konstaterer, at ledelsen på Botilbud 
Ebberød har opmærksomhed på indberetning i forhold 
til magtanvendelse og overgreb. Tilbuddet er åben for en 

indsats herunder også de faglige refleksioner
- sikre at dokumenter og aftaler vedr. den enkelte borger 
fremstår samlet og opbevares forsvarligt
- sikre mulighed for at borgerne i størst muligt omfang 
kan færdes i boligerne uden begrænsninger. 
- fortsat arbejde på at opstille et generelt beredskab i 
forbindelse med overgreb mellem borgere samt sikre 
lokal procedure i forbindelse med magtanvendelse 
indarbejdes i intern håndbog.
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drøftelse af, om der fortsat er forhold som kan sikre 
mindst mulig indgriben i den enkelte borgers hverdag.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 
og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

Socialtilsynet vurderer, at Botilbud Ebberød rummer en målgruppe med forskellige handicaps og i de fleste tilfælde 
et stor plejebehov.
Socialtilsynet vurderer tillige, medarbejderne italesætter og benytter faglige metoder og tilgange på relevant vis i 
dagligdagen. 
 
Tilbuddet har organiseret sig med pædagogfaglige koordinatorer, som har medvirket til større fokus på den faglige 
indsats samt implementering af metoder, som er relevante i forhold til de enkelte borgeres behov. 
Socialtilsynet vurderer, der er en positiv energi i forhold til at dele viden flere steder, og tilbuddets ledelse støtter 
op ved organisering af bl.a. netværk, som sikrer vidensdeling samt opstilling af ledelsesmæssige strategier for at 
angive retning og stabil forankring. 

Socialtilsynet vurderer, tilbuddet har et dokumentationsredskab, som i høj grad kan understøtte såvel de faglige 
refleksioner som dokumentation af den pædagogiske indsats. Samtidig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet kan 
kvalificere indsatsen yderligere. Særligt i forhold til at få synliggjort de faglige refleksioner, herunder den 
skriftlighed, som forventes i de daglige noter for at udarbejde en status som bygger på fagligt fundament. Ligeledes 
vurderer socialtilsynet, at tilbuddet yderligere kan sikre, at aftaler i forhold til den enkelte borger fremstår samlet 
og er opbevaret forsvarligt.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i forhold til borgere med særlig indsats, har fremvist nogle positive resultater, 
som også kommuner har bemærket.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 
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anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

opfyldt) Af Tilbudsportalen fremgår det, at målgruppen er udviklingshæmmede med multiple handicaps. Der 
bor udviklingshæmmede borgere med stort plejebehov. Botilbuddet til gruppen af 
udviklingshæmmede er efter servicelovens § 108 og aktivitets- og samværstilbuddet efter § 104.
Afdeling 2H rummer, udover hjem for 11 borgere, også enkeltmandsprojekt samt har 1 
aflastningsplads, som deles af 3 borgere, som kommer jævnligt i tilbuddet fra forældrehjem. 
Tilbuddet har i øjeblikket en ledig plads.  Målgruppen på 2H bedømmer socialtilsynet til at være 
meget forskellig. Enkelt har en særforanstaltning, som kræver særlige tilgange og metoder i forhold 
til øvrige. 
I samme bygninger ligger Bøgen, som er et aktivitetstilbud, hvor borgerne fortrinsvis har 
halvdagsbeskæftigelse. 
Hus 12 har i det ene afsnit primært yngre borgere boende. Flere af disse frekventerer STU forløb, 
som bevirker at de har en dag, som starter tidligt. 
I hus 10 bor der 15 borgere i Sydvest og 12 i Nord, ligesom der huses en særforanstaltning.
Tilbuddet har opstillet faste rammer for indsatsen med blandt andet skema for indsats i løbet af 
dagen. Flere borgere har autistiske træk, som kræver en struktureret hverdag uden for megen 
forstyrrelse.
Afdelingen er i gang med implementering af kommunikationspas på de borgere, som ikke selv kan 
udtrykke sig. 

Medarbejdere redegør for Kvalikombo, der med en pædagogisk reference om menneskesyn, 
professionsberedskab og værdigrundlag, sætter en overordnet ramme for samspillet med borgerne. 
Medarbejderne giver eksempel på, hvordan der reageres, når tiltalen ikke anses for respektfuld.
Sagsbehandlere fra visiterende kommune bekræfter, at botilbuddet arbejder ud fra Kvalikombo 
metoden.

Flere medarbejdere har deltaget i neuropædagogisk grunduddannelse og fortæller om, hvordan 
uddannelsen bliver nærværende og kommer de enkelte borgere til gode,  når der tages afsæt i viden 
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om dem i selve uddannelsen.  Tilbuddet laver ikke selvstændige screeninger, men flere borgere er 
taget op i forbindelse med uddannelsen. En afdeling har eksempel på, at borger er begyndt at spise 
selv, og det er ved at blive implementeret i dagtilbud. 
Den nye viden bliver også benyttet i praksis og italesat i forhold til low arousal. Her drøfter 
medarbejderne bl.a., hvordan en borger skal vækkes. Er også begyndt at tale med borgerne om det. 

Metoden med sanseintegration, som ved sidste tilsyn meget blev brugt på Bøgen, er blev suppleret 
med metodeanvisninger og indgår nu også i delmål i boafdelingerne. 

Tilbuddet har opmærksomhed på, at der er behov for fokus på større viden om tilgange og metoder 
i forhold til målgruppen af borgere med demens.

Tilbuddet har flere borgere med psykiatrisk overbygning. Til denne målgruppe efterlyser 
medarbejderne mere viden. Tilbuddets nye stedfortræder kommer med en viden fra 
psykiatriområdet i forhold til recovery tankegang. Ledelsen vurderer, at det er en tænkning, som kan 
gøres mere kendt i organisationen. 

I enkeltmandsprojekt er der tanker om at benytte haptiske tegn (Med haptisk kommunikation og 
taktile signaler kan man modtage informationer på sin ryg, arm eller lår ved hjælp af bestemte tegn, 
mens man taler. Nogle af tegnene er lånt fra tegnsprog, andre er specielt udviklet til haptisk brug)

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår det dokumentationsredskab, som tilbuddet er i gang med at implementere. 
Tilbuddets medarbejdere oplyser om metode med farveskift i dokumentationsredskab, som sikrer at 
der sker opfølgning. 
Samtlige borgere har fået opstillet 3 overordnede mål med underliggende delmål. Tilbuddet oplyser, 
at der hele tiden skal være 3 delmål at arbejde med i forhold til den enkelte borger. 
Ledelse og medarbejdere oplyser samstemmende, at tilbuddet har arbejdet med og finder fortsat 
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potentiale i at notere faglige refleksioner ind i dokumentationsredskabet. Socialtilsynet bedømmer, 
på baggrund af de fremsendte dokumenter, at for nuværende er notater præget af beskrivelse af 
trivsel samt tolkning på adfærd og i enkelte notater ses faglig refleksion. I dokumentation af den 
faglige indsats noterer socialtilsynet, at der ses få handleanvisninger og opfølgninger på disse.

For nogle afdelinger sker overlevering mundtligt eller ved referat på teammøder. Det sker ifølge 
medarbejderne også at aftaler vedr. borgerne skrives ind i referat og enkelte gange skrives de 
samtidig ind i Bostedsystem.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for borgernes 
ophold

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår neuropædagogisk forløb, hvor sagsbehandler overfor medarbejdere i 
forbindelse med handleplansmøde, gav udtryk for positive resultater. 

Pårørende og borgeren deltager så vidt det er muligt ved handleplansmøde.  
Sagsbehandlere fra visiterende kommune oplyser, at ved hvert handleplansmøde revideres det 
enkelte mål i handleplanen for at vurdere og målet er nået, eller om målet skal fortsætte.

Indikator 03.d: Tilbuddet 
samarbejder aktivt med 
relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for 
borgerne opnås.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Det vægtes, at ledelse og medarbejdere oplyser om samarbejde med STU, eksterne fysioterapeuter, 
zoneterapeuter, neurologer, psykiatere, VISO og andre fra sundheds- og psykiatriområdet, for at 
sikre mål for borgerne understøttes og opnås.
Sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at komme i botilbuddet flere gange om måneden.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet, ud fra borgernes behov, ønsker og under hensyntagen til borgernes individuelle måde at 
kommunikere på. 
Socialtilsynet vurderer samtidig, at tilbuddet kan øge opmærksomheden på de udfordringer der er, ved at 
dokumentation, opbevaring af personfølsomme data og i nogle tilfælde faglige drøftelser og andet snak, som er 
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den enkelte borger uvedkommende, sker i samme lokale, hvor borgerne opholder sig i dagtimerne. Ligesom 
begrænsninger jf. indikator 06.a i borgernes bevægelighed i botilbuddets køkkener og toiletter bør have en 
opmærksomhed.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 04.a: Borgerne bliver 
hørt, respekteret og anerkendt

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen giver eksempler på, hvordan etik herunder 
menneskesyn bliver inddraget i blandt andet opstilling af mål. Medarbejdere giver ligeledes 
eksempel på, hvordan de reagerer når de oplever, at borgere tiltales i et sprog, som de finder 
uværdigt for voksne personer.
Under rundvisning observerer socialtilsynet, at medarbejderne har opmærksomhed på borgerne, 
når de henvender sig.
Det vægtes i bedømmelsen, at der ved gennemgang af fælleslokaler i en afdeling, observeres 
medarbejdere som er optaget ved skrivebord og drøfter emner, som er borgerne uvedkommende, 
mens flere borgere opholder sig i rummet. Det observeres ligeledes, at der ligger data på borgere 
fremme på skrivebord i fælleslokaleopsyn af personale.
I bedømmelsen indgår, at pårørende fortæller, at borger bliver inddraget og spurgt, til trods for at 
pågældende ikke kan svare. Pårørende hjælper med at vælge for borger i samarbejde med 
personalet. Pårørende oplever, at personalet er gode til at forstå borger.
Sagsbehandlere fra visiterende kommune oplever, at borgerne bliver inddraget og hørt i det omfang 
de magter og har forudsætninger for at samarbejde. De oplever, at personalet har en forståelse for 
borgerens fagter, udtryk og lyd m.m., som bidrager til inddragelse.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i 
overensstemmelse med deres 

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår oplysning fra leder i enkeltmandsprojekt samt oplysninger fra tilsyn i 2015. 
Det vægtes, at afdelingsleder for enkeltmandsprojekt på Karpevænget oplyser, at der månedligt 
afholdes møde mellem beboer og leder, hvor forhold omkring dagligdagen tages op. 
Ligeledes indgår i bedømmelsen, at der kun holdes husmøder i nogle af afdelingerne, eksempelvis i 
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ønsker og behov 2H, hvor borgerne kan give tydeligt udtryk for, hvad de ønsker.
Det vægtes ligeledes, at leder ved tilsyn i 2015 oplyser, at der er et pårørenderåd. Med baggrund i 
borgernes funktionsniveau er der ikke nedsat et brugerråd.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet samlet set understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. 
Socialtilsynet lægger vægt på, at borgerne generelt trives, og der er opmærksomhed på de borgere, som har 
særlige udfordringer. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets tiltag med uddannelse af hygiejne ambassadører blandt borgerne er meget 
positivt både set i forhold til borgerinddragelse samt i forhold til at få uddannelse, ansvar og ejerskab blandt 
borgerne. 
Socialtilsynet vurderer, tilbuddet kan kvalificere arbejde i forhold til borgernes fysiske og mentale sundhed, ved 
systematisk at følge op på indsatsen.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Det indgår i bedømmelsen, at ledelsen oplever, at borgerne trives. Det kan ses i hverdagen, ved at 
borgerne opbygger relationer på tværs i tilbuddet og genkender hinanden og personalet. Ligeledes 
hører ledelsen fra pårørende, at de oplever borgerne trives.

Det vægtes i bedømmelsen, at medarbejderne oplever, at borgerne generelt trives, hvilket bl.a sker 
via kommunikation, som er målrettet den enkelte borger. 
Der er medarbejdere, som oplever, at nogle borgere trives mindre godt. I de tilfælde er der sat 
delmål op for at sikre større trivsel. Baggrund kan både ligge i forhold til, at borgeren har nogle 
handicap, eksempelvis korttidshukommelse, som at borger har andre udfordringer end de borgere 
vedkommende bor sammen med.

Sagsbehandlere fra visiterende kommune oplyser, der ved handleplansmøder udarbejdes 
individuelle mål for borgerens trivsel, som ligger udover de i ydelseskataloget nævnte ydelser.

Indikator 05.b: Borgeren har 
med støtte fra tilbuddet adgang 
til relevante sundhedsydelser

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår oplysninger fra ledelse både ved nærværende tilsyn samt ved tilsyn i 2015. 
Det er fremsat som budgettilpasningsforslag at sygeplejefunktionen nedlægges.
Hvis dette vedtages, ansætter Botilbud Ebberød egen sygeplejerske og reorganiserer social- og 
sundhedsassistenternes arbejde.
Der er ansat social- og sundhedsassistenter i tilbuddet, og generelt skal de nærmeste medarbejdere 
omkring en enkelt borger i følge ledelsen, lære at give insulin, for at sikre tryghed og kontinuitet.
Det vægtes i bedømmelsen, at tilbuddet har ansat en sygeplejerske som stedfortræder.
Det indgår ligeledes i bedømmelsen, at der fra medarbejdere er fokus på at, der både skal 
dokumenteres i forhold til pædagogfaglige som sundhedsfaglige ydelser.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
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pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

opfyldt) I bedømmelsen indgår, at tilbuddet er ved at uddanne egne hygiejne ambassadører blandt 
borgerne. 
Ved analyse af dokumentation ser socialtilsynet eksempler på, at tilbuddet har fokus på borgernes 
fysiske og mentale sundhed. Socialtilsynet bedømmer, at indsatsen kan kvalificeres yderligere, hvis 
der følges op med en evaluering af indsatsen. 
Det indgår i bedømmelsen, at der er opmærksomhed på uddannelse af forflytningsvejledere. 
I enkeltmandsprojekt er der opmærksomhed på at motivere borgere til gåture. 
I 2015 oplyste tilbuddet at der var en kostpolitik under udarbejdelse. 
Socialtilsynet oplever ved rundvisning, at der er fælles køkken for nogle afdelinger, men en afdeling 
har eget køkken. Borgerne er på forskellig vis aktive i forhold til forberedelse af maden. 
Det blev ligeledes i 2015 oplyst, at der tilbydes svømning 2 gange om ugen.
Ved rundvisning på Bøgen får socialtilsynet fremvist dels ny hestefold, hvor der vil tilbydes 
handicapridning fremadrettet, samt nyetableret tippi, som kan benyttes til flere forskellige formål, 
men ifølge leder imødekomme de borgere , som har særligt behov for at være ude i løbet af dagen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har opmærksomhed på forebyggelse og håndtering af magtanvendelser. 
Socialtilbuddet  støtter tilbuddets opmærksomhed på hvordan der lokalt arbejdes med indgreb i forhold til magt 
og vurderer at gråzoner og emner, som indgreb i borgernes selvbestemmelsesret bør drøftes i et formelt fora, for 
at sikre den pædagogiske indsats tilrettelægges, så magtanvendelser undgås, og i de tilfælde der kan være tvivl, 
eller det er sket, at der er en åben dialog og systematisk dokumentation med henblik på læring og forbedring af 
indsatsen.

Side 22 af 38

Tilbud: Botilbud Ebberød



Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
magtanvendelser så vidt muligt 
undgås

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår, at socialtilsynet har kendskab til i alt 8 indberetninger siden sidste tilsyn. 
De 5 vedrører samme situation, hvor medarbejdere har låst fire borgere inde på deres værelser, for 
at undgå at udadreagerende borger skader dem. 
Ledelsen er opmærksom på at indgrebet ikke er lovligt samtidig med, at de er bevidste om 
problemet og har taget forholdsregler for at undgå det fremover. 
I bedømmelsen indgår ligeledes dialog med medarbejdere om brug af strukturel magt i form af 
eksempelvis den forskel der er i rolle mellem borger og ansat medarbejder. 
Det vægtes i bedømmelsen, at medarbejdere oplyser, at Kvalikombo og de værdier som metoden 
afspejler er med til at sikre at magtanvendelser undgås.  
Ledelsen oplyser, der er nedsat en netværksgruppe i Botilbud Ebberød, som refererer til en 
netværksgruppe i Socialområdet vedr. magtanvendelse.
Ved rundvisning observerer socialtilsynet, at adgang til køkkener og toiletter i flere afdelinger ikke er 
tilgængelig for borgere, da der er opsat lukkemekanisme højt op på døre eller aflåsning, som 
begrænser den frie adgang. 

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår, at tilbuddet følger de overordnede retningslinjer i Rudersdal kommune, 
mens det ikke fremgår af den interne håndbog, hvordan dokumentation og opfølgning sker lokalt, 
når tilbuddet har indberettet en magtanvendelse. 
Medarbejderne bekræfter, at de kender regler vedrørende magtanvendelser.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har haft en større antal overgreb på medarbejdere, mens der ikke har fundet 
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forebygger overgreb systematisk dokumentation sted i forhold til overgreb mellem borgere i hele perioden siden sidste tilsyn og antallet 
derfor er usikkert.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets initiativ med større systematik samt opbygning af et beredskab, som også 
omfatter afdækning af forholdene omkring episoderne og faglige refleksioner, vil kunne skærpe opmærksomheden 
og kvalificere indsatsen yderligere.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats 
understøtter, at der ikke 
forekommer overgreb i tilbuddet

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår fra tilbuddets udfyldte oplysningsskema i forbindelse med tilsynsbesøget, at 
der har været 74 interne indberetninger vedr. vold og trusler mod medarbejdere i perioden 1.6.2015
-1.6.2016.
Tilbuddet arbejder på elektronisk skema til indberetning af episoder borgerne imellem. Det sker i 
samarbejde med andet tilbud i Rudersdal Kommune. Hidtil har der ifølge tilbuddet ikke været ført 
tydelig statistik over disse overgreb. Tilbuddet vurderer, at der har været 5 episoder mellem borgere 
i samme periode som var registreret for vold og trusler mod medarbejdere. 
Det vægte,s at medarbejderne bekræfter udviklingsarbejdet, og der er opmærksomhed på, hvordan 
borgerne påvirker hinanden.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Det vægtes, at tilbuddet har udarbejdet et beredskab, med fokus på overgreb, i forhold til enkel 
borger som har udadreagerende adfærd. Det vægtes samtidig, at tilbuddet ikke har udarbejdet et 
generelt beredskab i lighed med det, som er udarbejdet i den interne håndbog, i forhold til 
medarbejderne. 
I bedømmelsen indgår, at der er søgt om rådgivning hos VISO, for at forebygge overgreb fra borger 
samt at medarbejderne oplyser om, at der er tilført ekstra ressourcer til anden borger med 
uhensigtsmæssig adfærd.

Side 24 af 38

Tilbud: Botilbud Ebberød



Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

3,8 Socialtilsynet vurderer, botilbud Ebberød har organiseret 
sig med en ledelse som er bred og kompetent. 
Tilbuddet har en ansvarlig ledelse, som fagligt dækker 
bredt såvel i forhold til den strategiske udvikling som den 
daglige ledelse. 
Tilbuddet er styrket med udpegning af faglige 
koordinatorer tæt på dagligdagen og driftsteam, som 
sikrer stabilitet i borgernes hverdag. 
Socialtilsynet konstaterer, at ledelsen er åben for kritik 
og arbejder konstruktivt på at søge løsninger, som 
kvalificerer indsatsen til gavn for borgerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer, at botilbuddet Ebberød samlet set har en faglig kompetent ledelse med relevant 
uddannelse og erfaring. Ledelsen har fået større bredde i viden og kompetencer efter ansættelse af stedfortræder 
med sundhedsfaglige baggrund og erfaring indenfor psykiatrien. 
Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på såvel den strategiske udvikling, som den daglige ledelse for at sikre 
kvalitet og tryghed for borgerne. 
Der tilbydes supervision. Herudover vurderer socialtilsynet, at organisering med udpegning af faglige koordinatorer 
samt etablering af netværk er med til at øge kvaliteten i tilbuddet.

Side 25 af 38

Tilbud: Botilbud Ebberød



Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kompetencer i forhold 
til at lede tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Tilbuddets ledelse er siden tilsyn i 2015 blevet bemandet med stedfortræder med sygeplejefaglig 
baggrund. Flere i ledergruppen har diplomuddannelse i ledelse og centerleder påbegynder master i 
ledelse meget snart. 
Ledelsen har fokus på den dialog baserede tilgang, som bygger på tillid. 
Ledelsen har siden sidste tilsyn, arbejdet dels på at få ledelsesteamet etableret dels haft fokus på 
den sundhedsfaglige indsats. 
Driftteams bestående af en pædagogisk faglig koordinator, en sundhedsfaglig koordinator og en 
vagtplanskoordinator fungerer rigtig godt ifølge ledelsen. 
Ledelsen oplyser om afvikling af GRUS (Gruppe Udviklings Samtaler), som har handlet om det som 
ligger tæt på kerneopgaven. Ligeledes italesættes brug af Social Kapital og APV, som redskaber i den 
ledelsesmæssige indsats. 
Medarbejdere i tilbuddet giver udtryk for at der er blevet større tydelighed i ansvarsfordeling 
mellem centerleder, afdelingsledere og koordinatorer. Afdelingslederne er ifølge medarbejderne 
også blevet mere synlige i afdelingerne, nogle steder opleves de tættere på end andre.
Pårørende beskriver centerleder, som progressiv og fremadskuende og har indtryk af at den nye 
stedfortræder har samme egenskaber.
Sagsbehandler fra visiterende kommune oplever et konstruktivt samarbejde med ledelsen.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at leder har gennemført 1 årig systemisk anerkendende coachuddannelse som 
anvendes i sparring.
Ledere og medarbejdere oplyser om, at der er gennemført faglig supervision for alle 
medarbejdergrupper 4 gange årligt. Herudover er der mulighed for sparring og supervision på enkelt 
sager som fylder meget. Tilbuddet benytter sig ligeledes af VISO, i sager som kræver speciel 
udredning og indsats.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at driften i botilbud Ebberød varetages kompetent. Ledelsen har arbejdet strategisk og 
konstruktivt for at sikre, at alle borgere er omgivet af kvalificerede medarbejdere i dagligdagen. 
Samtidig vurderer socialtilsynet, at der fortsat er en opgave i at løfte den faglige kultur, så indsatsen i alle 
afdelinger i højere grad ydes ud fra et behov og faglig indsigt og i mindre grad ud fra skemaer og fastlagte 
tidsregistreringer.   
Tilbuddet er mærket af en større personalegennemstrømning i 2015, som har været forårsaget af forskelligt. 
Ledelsen har arbejdet med nedbringelse af sygefravær siden sidste tilsyn. Resultatet vurderer socialtilsynet er 
positivt, når der ses på de udfordringer, tilbuddet har stået med.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstrækkelig kontakt til 
personale med relevante 
kompetencer

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Det vægtes i bedømmelsen, at tilbuddet har behandlet en klage vedr. utilstrækkelig kontakt til 
personale. Ledelsen har opstillet rammer i den aktuelle afdeling, for at sikre borgerne har kontakt til 
kompetente medarbejdere.
Ny medarbejder fortæller om introduktion i forbindelse med ansættelse. 
Ved rundvisning ser socialtilsynet, at borgerne kontakter medarbejdere og får en relevant og positiv 
respons. Tilbuddet har afsat ca. 10.% af det samlede budget til vikardækning, hvilket socialtilsynet 
bedømmer er sammenligneligt med tilbud af lignende størrelse.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Fra oplysningsskema fremgår, at der er fratrådt 21 medarbejdere i 2015. Baggrunden for 
fratrædelserne er en blanding af afskedigelser pga. sygdom, medarbejderes egne opsigelser helt 
generelt, og så nogle på baggrund af klagen jf. indikator 09.a..
Der er tiltrådt 16 nye medarbejdere, og der arbejdes pt. på at besætte de resterende ledige 
stillinger. 
I følge Tilbudsportalen er personalegennemstrømningen på 15.8 % i 2015 hvilket socialtilsynet 
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bedømmer ligger højere end på sammenlignelige arbejdspladser.
Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Det vægtes, at tilbuddet i 2015 fik et udviklingspunkt om at tilbuddets ledelse kan have fokus på 
nedbringelse af fravær. 
Fraværet er fra årsrapport i 2014 til 2015 nedbragt fra 23.75 dage i gennemsnit pr medarbejder til 
19,6 dage. 
Sammenholdt med oplysninger i indikator 09.b bedømmer socialtilsynet at der er arbejdet bevidst 
med nedbringelse af sygefraværet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 3,5 Socialtilsynet vurderer, at botilbud Ebberød har arbejdet 
målrettet på at opbygge en større faglighed. 
Tilbuddet har et strategisk fokus på hvilke kompetencer, 
generelle og specielle, der er nødvendige for at sikre 
borgerne kvalitet. 
Kvalikombo er det redskab, som sætter rammen for den 
etik, og det menneskesyn der er i hele tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

Kriterium 10: Tilbuddets 
medarbejdere besidder 
relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder

Socialtilsynet vurderer, at botilbud Ebberøds medarbejdere generelt besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. 
Socialtilsynet vurderer, at der er gjort en stor indsats for dels synliggøre de nuværende kompetencer samt højne 
det faglige niveau. 
Med dokumentation af nuværende kompetencer, opstilling af fremtidige planer samt etablering af fora, hvor viden 
forankres og deles på tværs, er tilbuddet med til at sikre stabilitet i indsatsen til gavn for borgerne. 
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Socialtilsynet vurderer, at ledelsen arbejder bevidst på at få en kultur i alle afdelinger i tilbuddet, som afspejler en 
anerkendende tilgang, som bygger på faglig indsigt og professionalisme.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

Indikator 10.a: 
Medarbejdergruppen har samlet 
set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring med 
målgruppen og tilbuddets 
metoder

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Det vægtes i bedømmelsen, at tilbuddet ved sidste tilsyn gav udtryk for en hensigt om at øge 
antallet af uddannede pædagoger i tilbuddet, og denne hensigt er opfyldt. 
Pårørende har overfor socialtilsynet tilkendegivet, at de har bemærket det faglige løft. 
Tilbuddet har fremsendt oversigt over kompetenceudvikling, som medarbejdere har deltaget i 
(internt og eksternt) de senere år. 

Socialtilsynet vægter, at der er en bred viden, som samlet set bedømmes at være relevant i forhold 
til målgruppe og metode. 
De pædagogfaglige koordinatorer bedømmer socialtilsynet, er med til at sikre ny viden bliver 
implementeret, og der sker deling af viden på tværs i tilbuddet. 
Der er ligeledes etableret netværksgruppe med henblik på at sikre vidensopsamling i forhold til 
arbejdet med neuropædagogik. 
Tilbuddet sikrer, at nyansatte gennemfører introduktionsforløb. Ved tilsynet oplyser nyansat, at 
særligt menneskesynet som er del af tilbuddets ramme via Kvalikombo, er meget tydelig. 
Medarbejdere efterlyser større viden om psykiatri og demens. Ledelsen er opmærksom på behovet, 
samt at uddannelse af seksualvejleder blev udsat sidste år, da der var for mange ansøgere.

Pårørende er informeret fra ledelsen om, at der er fokus på at få uddannet personale og har viden 
om implementering af neuropædagogik, som tilgang og aftalerne for dette

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at der ved rundvisning i tilbuddet ses en respektfuld tilgang til borgerne. 
Det sker blandt andet ved at respektere, at borger ikke ønsker at tale med tilsynet, og der derfor 
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relevante kompetencer ikke gennemføres interview og ved at understøtte borgere under besigtigelse af bolig. Her er 
medarbejderne opmærksomme på ved anerkendende tilgang at gøre borgerne trygge ved besøget. 
Pårørende oplever, at borgerne modtager god og kærlig pleje, og føler det fungerer godt. Det 
beskrives, at medarbejderne har en særlig evne til at være tålmodige, hvilket er en stor fremgang i 
forhold til kompetencer.
Socialtilsynet bedømmer, at der er afdeling, som er i proces for at sikre en god kontakt mellem 
borgere og medarbejdere. Ledelsen er aktiv i at understøtte denne proces.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er 
bæredygtigt. Socialtilsynet vurderer, at økonomien i 
tilbuddet sikrer en stabil drift, samt der er afsat midler til 
kompetenceudvikling af medarbejderne. Budget 2016 er 
gennemskueligt for socialtilsynet og de visiterende 
kommuner.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet bør anføre alle indsatser, 
også dem der er etableret som enkeltmandsprojekter 
med særlig takst. Desuden bør der ske afklaring af 
hvorledes aflastningspladserne er budgetlagt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt. Tilbuddet har en høj belægningsprocent og 
oplysninger om antal årsværk fremgår af budget 2016, dog mangler oplysninger om enkeltmandstilbud på Sophie 
Magdalenes Vej 13 samt aflastningspladserne.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller 
regionale tilbud. Da der således ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes 
indikatoren med scoren 3

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt.
I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at økonomien viser et balanceret forhold mellem 
indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable 
udgifter er fratrukket omsætningen. Ledelsen har uddybet hvad omkostningerne til øvrig 
administration indeholder i mail af 22.8.-16. Der mangler i budget 2016, at blive påført oplysninger 
om Sofie Magdalenes Vej 13, takst og udgifter til bygninger samt afklaring af budget vedrørende 
aflastningspladserne. Ledelsen er opmærksomme på dette ved budgetlægning for 2017. 
Socialtilsynet er ikke bekendt med, at tilbuddet planlægger større investeringer ud over den 
forventede flytning til nye bygninger i 2017.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for at opretholde den fornødne kvalitet i tilbuddet. 
Socialtilsynets vurderer, at taksten står i relevant forhold til målgruppen, og der er afsat midler til 
kompetenceudvikling.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der er afsat midler til kompetenceudvikling svarende til 7.491 
kr. pr. årsværk, samt tilbuddet har udviklet koncept for kompetenceudvikling i forhold til den 
enkelte medarbejder og tilbuddets overordnede målsætning for kompetenceudvikling. Medarbejder 
og ledelse fortæller om dette, at den planlagte kompetenceudvikling har været gennemført.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Der 
er modtaget gennemskueligt budget for 2016, og der er indberettet nøgletal for 2015. For uddybende vurdering af 
budget se indikator 11.b og kriterium 11.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
I bedømmelsen indgår, at tilbuddet har indberettet nøgletal til Tilbudsportalen under ”Årsrapport 
2015”. Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale 
eller regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning. Da der ikke 
foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 3.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 3 Socialtilsynet er opmærksom på, at tilbuddet står foran 
flytning til nybyggeri i 2017. 
De nuværende fysiske rammer konkluderer socialtilsynet 
fremstår utidssvarende og nedslidte med små værelser 
og flere, som deler bad- og toiletforhold. 
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Tilbuddet udnytter de eksisterende rammer, så de 
tilgodeser borgernes behov for sansestimulering, 
afskærmning og kreative udfoldelse.
Socialtilsynet konkluderer, at der for flere borgere vil 
være et stort udviklingspotentiale i at flytte i bolig med 
eget bad og toilet, og tilbuddet med fordel allerede nu 
kan arbejde på at tilrettelægge en pædagogisk indsats, 
som forbereder borgerne på de nye rammer. 
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet skal være 
opmærksomhed på borgernes ret til fri bevægelighed i 
egne rammer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets borgere synes at trives i nuværende rammer. Samtidig vurderer socialtilsynet, 
at planer om indflytning i nybyggeri i 2017 er afgørende for, at borgerne fortsat kan blive understøttet i deres 
udvikling. Socialtilsynet finder, at den fremtidige bolig vil have så mange muligheder, som gør det svært at 
forudsige, alle de potentialer der er for udvikling. 
Socialtilsynet finder tilbuddets egen refleksion, om allerede nu at arbejde pædagogisk med at forberede borgerne 
på de nye muligheder i den fremtidige bolig, er helt relevant. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan have opmærksomhed på, at den udsmykning og de ting som befinder sig i 
fælles opholdsrum skal give mening eller være til glæde for borgerne.  
Socialtilsynet vurderer, tilbuddet skal have særligt fokus på, at borgerne som udgangspunkt ikke må begrænses i 
deres frie bevægelighed i hele boligen.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Alle afdelinger bliver besigtiget under tilsynet. Enkeltmandsprojekterne bliver besigtiget fra fælles 
arealer og uden inddragelse af borgere, da det af ledelse vurderes at skabe for stor forstyrrelse. 
Der er i indretning taget hensyn til, at nogle har behov for at blive skærmet, når de spiser, og andre 
har behov for rammer, hvor der er mulighed for at udfolde sig kunstnerisk. 
Borgere i de besøgte afdelinger er enten ved at spise, sidder i opholdsrum eller i haven. 
Socialtilsynet bedømmer, at borgerne trives i de fysiske rammer, uagtet at rammerne er af ældre 
dato, nogle fremstår nedslidte og personalet varetager administrative opgave i samme lokaler.

Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen indgår, at tilbuddet generelt er af ældre dato, og der er byggeplaner i gang. Første 
etape forventes ibrugtaget i 2017. En pårørende oplyser at være inddraget i byggeprocessen. Der er 
to repræsentanter i byggeudvalget, som senest har været inddraget på byggemøde vedr. valg af 
skabe og gulve. Nogle er utilfredse med noget, men grundet byggeprocessen kan dette ikke ændres.

Borgerne bor på enkeltværelser, og for de flestes vedkommende deler de bade- og toiletforhold 
med andre borgere. 
Sagsbehandlere fra visiterende kommune beskriver, at de fysiske rammer er utidssvarende, og der 
er påbegyndt nye tidssvarende boliger til indflytning i 2017. Værelserne er små, der er fælles 
badefaciliteter, og pårørende er henvist til gruppekøkken, såfremt de ønsker at lave kaffe etc.
En pårørende påpeger, at der er udfordringer omkring rengøringen og det indgår, som et fast punkt 
på pårørendemødet. 

Det vægtes at flere afdelinger har opsat foranstaltninger, som begrænser borgernes frie 
bevægelighed. 
Eksempelvis er der ikke direkte adgang til frugt og væske og socialtilsynet bemærker, at borger ved 
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rundvisning klart giver udtryk for ønske til kaffe, som borgeren ikke umiddelbart har adgang til.
Et enkeltmandsprojekt forventes bibeholdt i nuværende rammer, da det ifølge medarbejderne 
tilgodeser borgerens behov.

Indikator 14.c: De fysiske 
rammer afspejler, at tilbuddet er 
borgernes hjem

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. 
Socialtilsynet vægter, at tilbuddet har arbejdet på at minimere medarbejderes brug af opholdsstuer 
til faglig sparring, dokumentation og opbevaring af personfølsomme oplysninger. En afdeling har 
flyttet overlap til at foregå i andre lokaliteter. 
Samtidig indgår i bedømmelsen, at socialtilsynet ved rundvisning observerer, at der fortsat sker 
faglig drøftelse i forbindelse med dokumentation og adgang til personfølsomme oplysninger midt i 
opholdsstue i en afdeling.  
Socialtilsynet ser under rundvisning i flere afdelinger, at der er ophængt tavler i fællesareal, uden 
relevans for borgerne. 
Der henvises til observation af begrænsning i borgernes frihed under indikator 14.b og 06.a.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 104. Afdeling: Dagtilbud Bøgen

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4

Side 37 af 38

Tilbud: Botilbud Ebberød



Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 107. Afdeling: Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 108. Afdeling: Sophie Magdalenes vej Hus 12

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 108. Afdeling: Sophie Magdalenes Vej Hus 10
Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 108. Afdeling: Sophie Magdalenes Vej Hus 2H

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 108. Afdeling: Boligen Sophie Magdalenes Vej 13

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 108. Afdeling: Boligen Karpevænget 3
Error: Subreport could not be shown.
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