
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
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Dronninggårds Alle

Dronninggårds alle 24
2840 Holte
Tlf.: 46113370
E-mail: llpe@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.Socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk

ABL § 105, stk. 1 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig)

Charlotte Valkonen Akrim (Socialtilsyn Hovedstaden)

26-02-2016

Pladser i alt: 29

*Målgrupper: 18 til 65 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse)

1. Stamoplysninger

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

*Samlet vurdering:
Denne tilsynsrapport er skrevet på baggrund af et uanmeldt tilsyn den 6. januar 2016. Der har ved dette tilsyn været 
fokus på kvalitetsmodellens indikatorer 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b, 9.a, 9.b, 9.c, 10.a og 10.b. Tilsynsprocessen i 2016 har 
ikke givet årsag til at ændre i rapportens øvrige temaer, kriterier og indikatorer, der derfor i denne rapport er 
enslydende med rapporten fra 2015, som danner baggrund for tilsynsbesøgets samlede vurdering.
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Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt

I forhold til socialtilsynets score af indikatorer i kvalitetsmodellen, skal det skal for god ordens skyld bemærkes, at 
Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans, for ethvert tilbud udløser 
laveste score. Der er således ikke nødvendigvis tale om retvisende sammenhæng mellem de faktiske forhold og den 
opnåede score.

Dronninggårds Allé er et tilbud efter Almenboligloven §105 stk. 1, hvor der ydes service efter Serviceloven §85.
Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer og at 
der er tale om et velfungerende tilbud til målgruppen. For beskrivelse og vurdering af tilbuddets kvalitet i forhold til 
kvalitetsmodellens temaer henvises der til temavurderingerne andet sted i tilsynsrapporten.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Indberetninger på Tilbudsportalen.
Tilbuddets hjemmeside.
Oversigt over kommende uddannelse i tilbuddet.
Oversigt over medarbejderes uddannelsesplaner.

Observation Socialtilsynet har iagttaget samspil mellem medarbejderne og borgerne, medarbejderne i mellem og borgerne i mellem.

Interview Interview af leder
Semistruktureret interview af tre medarbejdere
Semistruktureret interview af to borgere
Semistruktureret telefoninterview af to sagsbehandlere fra anbringende kommuner

Interviewkilder Anbringende kommune
Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 06-01-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 06-01-16: Dronninggårds alle 24, 2840 Holte (Uanmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Charlotte Valkonen Akrim

Lars Thomsen

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Kvalitetsmodellens indikatorer 3a - 4b, 9a - 10b samt kriterium 3, 4, 9 og 10. Desuden Tema 3, 4 og 5.
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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.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder 
aktivt på at understøtte borgernes mulighed for at 
komme i uddannelse, beskæftigelse eller på anden vis 
føre dem tættere på arbejdsmarkedet. I tæt samarbejde 
med borgerne arbejder tilbuddets medarbejdere 
systematisk og individuelt med borgernes konkrete mål, 
der med afsæt i det enkelte borgers behov og 
forudsætninger forventes at kunne stimulere til 
borgernes udvikling og læring. 

Socialtilsynet lægger mærke til, at seks ud af 29 borgere 
ikke har beskæftigelses- eller uddannelsesrettede mål. 
Medarbejderne fortæller, at det forventes, at det for 
nogle af de seks borgerne over tid, vil være muligt at lave 
direkte uddannelses- og beskæftigelsesrettede mål. Alle 
borgere har imidlertid opstillede mål, der er relevante for 
dem.

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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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

Samlet set bedømmer Socialtilsynet at tilbuddet set i forhold til målgruppens forudsætninger, understøtter 
borgerne på relevant vis. 

Der er lagt vægt på, hvordan medarbejderne beskriver deres samarbejde med borgerne om pædagogiske planer. 
Herunder hvordan de arbejder systematisk og individuelt med hver enkelt borgers konkrete mål, og i samarbejdet 
med borgerne opstiller mål, der er relevante for dem. Ved gennemgang af de pædagogiske planer fremgår det, at 
planerne ajourføres løbende. Endvidere er der opstillet anvisning til den pædagogiske indsats i forhold til hver 
enkelt borger.

Det bemærkes imidlertid, at seks ud af 29 borgere ikke har direkte beskæftigelses- eller uddannelsesrettede mål. 
Der opstilles dog parallelle mål for de seks borgere, der p.t. er relevante for dem, idet vejen til uddannelse og 
beskæftigelse vurderes til at være længerevarende.
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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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på 
medarbejdernes udsagn om, hvordan der udarbejdes individuelle og konkrete mål for alle borgere, 
og hvordan de løbede evalueres jf. foreviste pædagogiskes planer. Det ses endvidere, at der er 
opstillet anvisning til den pædagogiske indsats i forhold til hver enkelt borger. De interviewede 
borgere bekræfter desuden, at de alle har individuelle mål, og disse evalueres løbende sammen med 
deres kontaktpersoner.  

Der lægges ydermere vægt på at omkring seks borgere under 65 år ikke er i gang med skole, 
uddannelse eller beskæftigelse. For dem opstilles der mål, der er relevante for dem pt. 
Medarbejderne forventer, at nogle af de seks borgerne over tid vil få uddannelses- eller 
beskæftigelsesrettede mål.

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 i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen vægter at størstedelen af 
borgerne ca.  23 ud af 29 borgere er i gang med formelle uddannelses- eller beskæftigelsestilbud jf. 
interviews med medarbejdere. Borgerne bekræfter dette.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

5 Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne støttes i at 
vedligeholde og oprette netværk i og uden for tilbuddet. 
Støtten kan for eksempel bestå i en påmindelse om at 
ringe til en pårørende. Det er væsentligt for tilbuddets 
medarbejdere, at de tager afsæt i borgernes egne ønsker 
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og behov, som kan ændres over tid og i perioder.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at den måde medarbejdere arbejder på at styrke borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed er central for borgernes mulighed for at vedligeholde eller etablere netværk uden 
for tilbuddet.

Der opstilles desuden individuelle konkret mål, som der arbejdes systematisk med at nå. Borgerne beskriver også, 
hvordan de oplever at blive støttet i at vedligeholde deres sociale netværk eller etablere nye.

Under besøget observeres det også, at der er mulighed for at benytte aktivitetsrummet, som blandt andet er 
tiltænkt borgere, der i perioder ikke ønsker eller ikke kan benytte aktivitetsfaciliteter i det omgivende samfund. 
Aktivitetsrummet indgår i tilbuddets og borgernes fællesareal og kan som sådan selvsagt også benyttes af borgere, 
der i øvrigt gerne indgår i aktiviteter i det omgivende samfund.  

Tilbuddets styrkelse af borgernes selvstændighed og relationer ses også ved, at det imødekommer borgernes ønske 
om at pårørende ikke deltager under Socialtilsynets besøg.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på 
medarbejdernes beskrivelser af, hvordan der udarbejdes individuelle og konkrete mål for hver 
borger, disse indskrives i pædagogiske planer, og der følges op på dem løbende. Desuden fortæller 
medarbejderne, hvordan alle borgere inddrages aktivt i processen. Borgerne bekræfter, at der 
opstilles konkrete mål og uddyber, hvordan de hver især understøttes i at nå dem.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på borgernes 
fortællinger om, hvordan de støttes i at vedligeholde kontakten til familie, venner og andre netværk 
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og netværk i det omgivende 
samfund

opfyldt) uden for tilbuddet. Rent formelt kommer det til udtryk ved, at de udfylder en samtykkeerklæring, 
når de ønsker kontakt til familie, venner eller andre netværk. Medarbejderne fortæller også, at 
tilbuddet understøtter, at borgerne skaber sociale relationer uden for tilbuddet samt vedligeholder 
allerede etablerede relationer, samt beskriver hvordan de gør det.

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. Der er lagt vægt på, at medarbejderne 
under interviewet kan beskrive, hvordan de konkret understøtter kontakt mellem borgerne og deres 
pårørende, hvilket bekræftes i borgernes beskrivelser af støtten de modtager.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,9 Socialtilsynet vurderer, at den pædagogiske 
referenceramme på tilbuddet med udgangspunkt i 
anerkendelses- og strukturpædagogik kombineret med 
blandt andet en recovery- understøttende tilgang er 
velegnet til målgruppen, som er beskrevet som voksne 
borgere mellem 18 og 65 år med psykiske vanskeligheder 
(angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, 
personlighedsforstyrrelse).

Medarbejderne kan på faglig vis redegøre for, hvorledes 
de pædagogiske tilgange udfoldes i hverdagen ud fra en 
vurdering af den enkelte borgers behov. Et væsentligt 
aspekt ved den pædagogiske indsats er borgeren i 
centrum, hvorfor borgeren inddrages i alle aspekter af 
indsatsen. Det betyder også, at borgeren er med til at 
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formulere sine mål til såvel § 141-handleplanen som de 
pædagogiske planer.

Socialtilsynet vurderer, at der er relevant sammenhæng 
mellem § 141-handleplanen og de pædagogiske planer 
og mål, samt at Dronninggårds Alle kan fremvise positive 
resultater på baggrund af indsatsen. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med den faste 
struktur for løbende opfølgning på mål og inddragelse af 
borgerne i evalueringer har skabt et godt fundament til 
at kunne effektdokumentere resultaterne, som de vil gå i 
gang med.
I relation til borgernes selv- og medbestemmelse 
vurderer socialtilsynet, at der arbejdes meget relevant 
hermed, hvilket kan tilskrives værdigrundlaget, som 
omsættes ensartet i dagligdagen qua mange refleksioner 
over, hvad de enkelte værdiord betyder. Borgerne har 
desuden mulighed for formel indflydelse på de kollektive 
rammer i tilbuddet gennem husmødet , hvor borgerne 
selv udarbejder dagsorden og referat. Medarbejderne 
støtter ved behov.

Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre 
borgernes sundhed og helbred dels gennem relevant 
samarbejde med læger, hjemmesygepleje og andre 
sundhedsfaglige instanser, ligesom tilbuddet har tilbud 
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om motion. 

Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets 
ledelse og medarbejdere arbejder med relevant fokus på 
såvel magtanvendelser som overgreb. Der er procedurer 
for håndtering/imødegåelse af begge dele og disse er 
kendte af medarbejderne. Socialtilsynet noterer sig at 
medarbejderne drøfter magt og magt i gråzonen samt 
overgreb og forebyggelse heraf fast på teammøderne for 
at sikre løbende læring og kvalitet i indsatsen.

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og 
systematisk arbejder med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Det vægtes, at 
medarbejderne selv under et uanmeldt tilsyn er fagligt bevidste om tilbuddets målgruppe og kan redegøre for de 
anvendte pædagogiske tilgange og metoder. Medarbejderne fortæller, at det pædagogiske arbejde og kontakten 
mellem borgerne og medarbejderne bygger på tillid og tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang. Leder, 
medarbejdere og borgere fortæller, at der arbejdes med borgernes håb og muligheder som en del af recovery-
tilgangen. Medarbejderne beskriver, hvordan en del af tilgangen sigter mod at motivere borgerne til at agere aktivt 
for derigennem at udvikle sig. En medarbejder giver eksempel på, hvordan de arbejder miljøterapeutisk ved at 
støtte borgerne i tilbuddets kostgruppe i at få lavet en madplan til hele ugen, samt guider dem i hele processen.

Den faglige dokumentation indeholder såvel § 141-handleplan som pædagogiske planer, hvori mål og indsatser er 
beskrevet. Tilbuddet kan tillige dokumentere positive resultater for borgerne.

Under interview med borgere og sagsbehandlere fra visiterende kommune orienteres socialtilsynet om, at borgere 
rummes i tilbuddet. Sagsbehandlere fortæller endvidere, at der foregår en løbende evaluering i samarbejdet om 
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placering af de enkelte borgere stadig er relevant i forhold til borgeren behov, og der foretages løbende ændringer.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Ifølge indberettede oplysninger på Tilbudsportalen beskrives tilbuddets målgruppe som voksne 
borgere mellem 18 og 65 år med psykiske vanskeligheder (angst, depression, forandret 
virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse).

Af indberetninger på Tilbudsportalen fremgår ligeledes, at tilbuddet anvender følgende tilgange og 
metoder: Anerkendende tilgang, miljøterapeutisk tilgang, recovery- understøttende tilgang, 
rehabiliterende tilgang og strukturpædagogisk tilgang.  Der arbejdes efter følgende metoder: 
psykoedukation, jeg-støttende, miljøterapeutisk og DAT (dialektisk adfærdsterapi), hvilket vurderes at 
være relevante for tilbuddets målgruppe. 

Af interview med såvel medarbejdere som leder bekræftes anvendelsen af ovenstående, ligesom 
borgere giver udtryk for, at det er de beskrevne tilgange og metoder, der anvendes. Det fremgår også 
af den tilfældigt udvalgte dokumentation, socialtilsynet kiggede på under tilsynet samt af det 
eftersendte materiale.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddet i følge Tilbudsportalen udarbejder pædagogiske 
planer på baggrund af den enkelte borgers § 141 handleplan. Socialtilsynet har foretaget en 
stikprøvekontrol i forhold til gennemgang indholdet af to tilfældigt udvalgte borgeres journaler, som 
bekræfter ovenstående. Ved denne gennemgang ses, at tilbuddet i samarbejde med borgerne har 
udarbejdet relevante, faglige pædagogiske planer indeholdende både korte og langsigtede mål i 
tilbuddets elektroniske journaliseringssystem, Bosted, og at disse mål løbende evalueres. Der 
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udarbejdes status en gang om året til opfølgning af indsatsen. Der anvendes et fagligt og etisk 
sprogbrug.

Derudover er processen for udarbejdelse af status en gang årligt samt den løbende opfølgning på 
indsatsen og målene i den pædagogiske plan beskrevet.

Leder oplyser endvidere, at tilbuddet skal til at arbejde med effektdokumentation.
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 at være opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at leder og medarbejdere under interview fortæller, at 
hovedparten af borgerne i tilbuddet har en §141 handleplan. En gang årligt afholdes et møde med 
borgeren, borgerens sagsbehandler og tilbuddet, hvor handleplanen revideres. De fortæller 
endvidere, at alle borgere har en pædagogisk plan, som er udarbejdet i samarbejde med borgeren 
og på baggrund af borgerens §141 handleplan. Dette for at sikre sammenhæng mellem de to planer. 
For de borgere, som ikke har ønsket en §141 handleplan arbejder tilbuddets medarbejdere ud fra 
målene, som de opstilles i borgerens bevilling.

Indberetninger på Tilbudsportalen bekræfter ovenstående, ligesom socialtilsynet af den tilfældigt 
udvalgte dokumentation kunne se en klar sammenhæng mellem borgeres §141 handleplan og 
borgernes pædagogiske planer.

Interview af sagsbehandlere fra visiterende kommuner bekræfter, at tilbuddet kan dokumenterer 
positive resultater til opfyldelsen af de mål, der er opstillet i samarbejdet mellem den enkelte borger, 
borgerens kommune og tilbuddet.

Indikator 03.d: Tilbuddet 
samarbejder aktivt med 

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren bedømmes til opfyldt i meget høj grad. 
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relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for 
borgerne opnås.

opfyldt) Til grund for bedømmelsen ligger, at leder som medarbejdere oplyser, at man i tilbuddet til stadighed 
sammen med borgerne har fokus på og samarbejder med eksterne aktører, som kan være med til at 
understøtte borgerne i opnåelse af deres mål i de tilfælde, det er relevant for borgeren. Leder 
nævner eksempelvis samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdag. Borgerne er selv med til at formulere indholdet af deres pædagogiske planer, som for de 
fleste borgeres vedkommende er udarbejdet på baggrund af §141 handleplanen. Der afholdes beboermøder hver 
14 dag, hvor borgerne kan drøfte og på demokratisk vis beslutte at ændre på tilbuddets leveregler, ligesom de på 
disse møder har indflydelse på at arrangere aktiviteter. Ydermere inddrages de borgere, der ønsker det, i at skrive 
om dem selv i tilbuddets journal system.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikator 4.a bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne giver udtryk for i meget høj grad at blive hørt, 
respekteret og anerkendt og at dette eksempelvis kommer til udtryk ved, at personalet bakker op 
omkring de idéer, de får  - for eksempel etablering af en madklub til tilbuddet. Medarbejdere 
fortæller, at de arbejder anerkendende i miljøet. Der er en høj grad af borgerinddragelse. 
Medarbejderne sikrer, at borgerne selv finder egne mål relevante og meningsfyldte. 

Borgere, medarbejdere og leder oplyser under interview, at borgerne har mulighed for at være med 
at skrive om dem selv i egen journal i Bosted, ligesom de har mulighed for at deltage i de møder, der 
afholdes i tilbuddet dog under hensyntagen til emner med personfølsomme data, som de ikke har 
mulighed for at deltage i.

Der afholdes beboermøder hver 14. dag og her har borgerne mulighed for løbende at diskutere og 
drøfte emner som leveregler/husregler, aktuelle problemer mv. Borgerne har eksempelvis fornyeligt 
drøftet, hvorvidt de måtte indtage alkohol på fællesarealerne.

Trods tilbuddets IBG-skærme (elektronisk opslagstavle), hvor borgerne informeres om mange 
forskellige ting, som for eksempel medarbejdernes vagtplaner, aktiviteter i og udenfor huset mv., 
giver borgere udtryk for ønske om, at medarbejdere i højere grad minder dem om beboermøderne.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne giver udtryk for at have stor indflydelsen på 
beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet informeres af leder, 
medarbejdere og borgere om, at der afholdes beboermøder hver 14. dag, hvor borgerne på 
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demokratisk vis træffer beslutninger om forhold vedrørende dem selv i tilbuddet. Til eksempel kan 
nævnes udflugter ligesom tilbuddets husregler løbende drøftes Borgerne har for nylig truffet 
beslutning vedrørende indtag af alkohol i fællesarealerne. Adspurgt fortæller borgerne, at de 
inddrages i det hele.

Både medarbejdere og borgere fortæller, at der er et ugeplanlægningsmøde, hvor kontaktperson og 
borger gennemgår ugens forløb og kan komme med forslag til aktiviteter i løbet af ugen.

Leder og borgere orienterer om, at der er nedsat en boligbestyrelse i tilbuddet, og at der én gang 
årligt holdes møde med boligselskabet, der ejer bygningerne. På det seneste møde blev det 
eksempelvis på demokratisk vis besluttet, at skifte til en større TV-pakke.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i overvejende høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale 
sundhed og trivsel. Det vægtes, at såvel medarbejdere som borgere finder, at der er trivsel blandt borgerne. Der 
foregår samarbejde med forskellige parter i relation til borgernes sundhedsydelser, ligesom borgerne får den 
fornødne støtte til lægebesøg mv. Der er forskellige motionstilbud både indenfor og udenfor huset.

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

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet. Begge borgere 
Socialtilsynet har talt med, udtaler at være glade for at bo på Dronninggårds Alle. De roser blandt 
andet omgangstonen, maden og aktiviteterne. Endvidere er en borger meget glad for sit værelse. En 
borger fortæller, at vedkommende er glad for at kunne være i et tilbud som Dronninggårds Alle, men 
vil gerne på sigt flytte i egen bolig med bostøtte. Borgeren peger på, at fordelen ved at bo på et 
tilbud er de venskaber, man knytter med de andre borgere. Det er medarbejdernes oplevelse, at 
borgerne trives i huset.

Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgeren i meget høj grad har adgang til relevante 

Side 18 af 35

Tilbud: Dronninggårds Alle



støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

høj grad 
opfyldt)

sundhedsydelser. Borgerne fortæller, at de kan få al den støtte de har behov for men at de selv klarer 
besøg hos læge og tandlæge. En borger fortæller, at vedkommende har været indlagt to gange af 
forskellige årsager og at der var et godt samarbejde mellem sygehuset og tilbuddets medarbejdere. 

Medarbejderne fortæller, at de sygeplejefaglige optegnelser beskriver, hvem der har kontakt til læge 
og andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Ifølge medarbejderne er det typisk kontaktpersonen, 
der samarbejder med lægen omkring særlig sygeplejefaglige opgaver.
Hvis kontaktpersonen ikke lige er på arbejde en dag, hvor borgeren skal til læge, så er alle aftaler 
skrevet på en tavle med borgernes dagsstrukturer, som hænger i forkontoret. Dermed kan vikarer 
også hurtigt få et overblik.
Der samarbejdes i øvrigt med hjemmepleje og hjemmesygepleje ved behov, ligesom der er ansat to 
social- og sundhedsassistenter til at varetage de interne sundhedsfaglige opgaver. 

Medarbejder oplyser, at den rehabiliterende tilgang betyder, at borgerne i høj grad selv skal kunne 
varetage kontakt til læge, tandlæge mv. Derfor samtaler de med borgerne om, hvad det betyder at 
komme til læge eller tandlæge. Den motiverende samtale er særlig vigtig i forhold til borgere, som 
eksempelvis ikke har lyst til at komme til tandlæge.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad har fokus på forhold, som har betydning 
for borgernes fysiske og mentale sundhed. Når det gælder motion, fortæller medarbejderne, at der 
er en fast ugentlig motionsdag, hvor de er med som støtte til borgerne. Enkelte borgere bruger 
motionskælderen fast, mens andre gør det mere ad hoc. Medarbejdere og borgere oplyser, at de har 
haft en idrætskonsulent samt en diætistk tilknyttet, som har været gode sparringspartnere. 

En medarbejder fortæller om en forening for folk med psykiske vanskeligheder, som er beliggende i 
Lyngby. Det er en forening, som skal fremme borgernes sociale liv gennem blandt andet boldspil og 
anden motion. Det nævnes, at personalet understøtter, at borgerne, såfremt de ønsker det, kan 
komme i denne forening.
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Medarbejdere og borgere fortæller, at de benytter lokalområdet til at gå ture i, blandt rundt om 
søen, som ligger lige udenfor tilbuddet. 

En borger tilkendegiver, at vedkommende ikke går op i motion, men foretrækker at meditere til et 
kassettebånd. Borgeren fortæller videre, at vedkommende er sikker på, at man vil kunne få hjælp, 
hvis man ønsker at leve sundere eller f.eks. stoppe med at ryge.

Socialtilsynet er opmærksom på, at tilbuddets målgruppe er præget af lang tids alvorlig psykisk 
sygdom, hvorfor det kræver en særlig pædagogisk indsats at motivere og støtte borgerne i forhold, 
som har betydning for deres fysiske og mentale sundhed.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Det 
vægtes, at medarbejderne har kendskab til procedurer og retningslinjer, samt at værdigrundlaget og den 
pædagogiske tilgang med bl.a. dialog er styrende for at undgå magtanvendelser. Magtanvendelser er et fast punkt 
på dagsordenen til teammøderne, hvor der drøftes såvel magt, magt i gråzonen og dilemmaer med henblik på at 
forbedre den pædagogiske indsats.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Indledningsvist oplyser leder såvel som 
medarbejdere, at alle medarbejderne er bekendte med regler og retningslinjer for magtanvendelser. 
Derefter henviser de til, at værdigrundlaget, som danner udgangspunktet for den pædagogiske 
indsats, medvirker til at undgå magtanvendelse, idet respekt for det enkelte menneske og dettes 
valg, ønsker og behov er vigtigt.

Medarbejderne drøfter dilemmaet mellem omsorgspligt, svigt og magtanvendelse, og understreger, 
at man kan komme i en situation, hvor man på baggrund af en faglig vurdering er nødt til at gøre 
nogle ting. Leder supplerer, at man eksempelvis har en borger, som ikke ønsker at få ryddet op, 
hvorfor der løbende er en dialog om konsekvenserne af manglende oprydning samt hvis normer skal 
være gældende; borgerens eller medarbejdernes. En medarbejder kommer tillige med et eksempel 
på en borger, som er nødt til at have seler eller bælte, da vedkommende ellers kan tabe bukserne, 
hvilket øger faldrisikoen i et hus med mange trapper. Medarbejderen forklarer, at vedkommende ikke 
kan tvinge borgeren til at tage bælte eller seler, og derfor taler med borgeren om de mulige 
konsekvenser ved ikke at have det på.
Medarbejderne italesætter ligeledes, at dialogen er vigtig i forbindelse at undgå magtanvendelser, 
samt at den skal foregå med udgangspunkt i den enkelte borger.

Borgerne tilkendegiver begge to, at de ikke har oplevet magtanvendelser.
Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, pga. at leder såvel som medarbejdere 
oplyser, at der meget sjældent foregår fysiske magtanvendelser på tilbuddet, samt at der ikke har 
været magtanvendelser i 2015. En medarbejder, som er med i MED-udvalget, fortæller, at der 
arbejdes på at få lavet et indberetningsskema til psykiske magtanvendelser. Selvom tilbuddet ikke har 
magtanvendelser, drøftes emnet alligevel fast på teammøderne for at fastholde emnet som faglig 
refleksion. Ifølge leder og medarbejdere skaber de teoretiske drøftelser indsigt og forbedring af 
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indsatsen og der gives eksempler herpå under interview med leder og medarbejdere.

 Socialtilsynet har ikke modtaget nogle magtanvendelses indberetninger fra tilbuddet i 2015.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad forebygger overgreb. Det vægtes, at der er faste 
procedurer for indberetning, ligesom tilbuddet har forholdt sig til og defineret, hvad overgreb er. Der foregår 
refleksioner over handlinger, som kan være eller opfattes som overgreb.

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I Lighed med magtanvendelser forklarer 
leder og medarbejdere, at værdigrundlaget og den pædagogiske tilgang med gensidig respekt, 
borgeren i centrum og dialog som centrale omdrejningspunkter er væsentlige for at undgå overgreb i 
tilbuddet. I interviewene med henholdsvis medarbejdere og leder spørger Socialtilsynet ind til 
tilbuddets husregler, og hvordan man sikrer, at disse tilgodeser borgernes selvbestemmelsesret? 
Ifølge ledelse og medarbejdere, er borgerne med til at definere og bestemme husreglerne, og at 
disse kan ændres, såfremt borgerne på et husmøde bliver enige herom. 

Leder oplyser, at der udarbejdes samtykkeerklæringer efter gældende lovgivning.

Borgerne fortæller, at der er en god tillid og tryghed i huset, så man ikke behøver at frygte overgreb. 
En borger fortæller, at der tidligere har været en truende borger, som gjorde, at borgeren følte sig 
utryg. Sammen med medarbejderne blev der lavet indberetninger om overgreb. Borgeren giver 
udtryk for at have fået støtte fra medarbejderne til at håndtere situationen. Den truende borger er 
fraflyttet tilbuddet, og interviewede borger er nu tryg igen.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt grundet nedenstående. Ledelse og 
medarbejdere oplyser, at der er en fast nedskreven procedure for, hvordan overgreb indberettes. I 
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forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

opfyldt) indberetningsskemaet står også definitioner på, hvad overgreb kan være. 
Endelig fortæller medarbejderne, at de fast drøfter eventuelle episoder med overgreb eller 
teoretiske situationer, idet man har et punkt på teammøderne kaldet "forslag til forebyggelse." Det 
er medarbejdernes oplevelse, at det er vigtigt at få drøftet disse punkter.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,5 Socialtilsynet vurderer, at det er en kompetent og faglig 
ansvarlig ledelse, der driver tilbuddet med relevante 
grund- og efteruddannelser.  Desuden får både 
nærmeste leder og medarbejdere ekstern supervision. 
Socialtilsynet ser det som positivt, at tilbuddet søger at 
lave en tæt kobling mellem en metode anvendt i praksis 
og supervisionsformen, da det forventes at 
kompetenceløfte medarbejdere samlet set.

Socialtilsynet vurderer, at sygefraværet forekommer lidt 
højere end på sammenlignelige arbejdspladser, mens 
personalegennemstrømningen er lav.

Tilbuddet ledelse ønsker at yde støtte efter borgernes 
periodiske behov. Det betyder konkret at støtte kan 
variere fra én time til mange timer om ugen alt efter 
behovet. Nogle borgere må således forventes at få 
periodisk mere eller mindre støtte end den bevilligede 
ydelse jf. kriterium 9. Det anbefales systematisk at holde 
øje med og/eller dokumentere, hvorvidt dette fungerer i 
praksis.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse samlet set har de relevante grund- og efteruddannelser til at lede 
tilbuddet fagligt kompetent. Endvidere fremgår det af interviews med både nærmeste leder, medarbejdere og 
borgere, at der er en rød tråd mellem den ledelsesstil, leder ønsker at praktisere, og den ledelsesstil medarbejdere 
og borgere oplever. 
Her lægger Socialtilsynet særligt mærke til, at nærmeste leder er i stand til at vurdere hvilke opgaver, der passer til 
hver enkelt medarbejder i forhold til ståsted og kompetencer. 
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Desuden vurderes den eksterne supervision at være gavnlig for både medarbejdere og nærmeste leder. De 
påtænker at få DAT- supervision (dialektisk adfærdsterapi), som de netop er ved at implementere i praksis.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der lægges vægt på, at der er en klar 
sammenhæng mellem ledelsesstil, og den måde borgerne og medarbejderne beskriver, at den 
udmønter sig på.  Endvidere bedømmes indikatoren på baggrund af fremsendte materiale, hvor det 
fremgår at daglig leder og områdeleder har gennemgået lederuddannelser og har de faglige 
grunduddannelser og kompetencer til at lede tilbuddet.

Endelig lægges det til grund, at lederen fremstår energisk og imødekommende under det uvarslede 
tilsyn.

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. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
såvel daglig leder som medarbejdere udtaler, at de modtager ekstern supervision, og de har stor 
gavn af den eksterne supervisor, hvilket der gives eksempler på under interview.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Medarbejderne er synlige og tilgængelige. I 
hver vagt er der en medarbejder, som opholder sig i fællearealerne. Formålet med dette tiltag har netop været at 
fremme personalets synlighed. Borgerne oplever, at medarbejderne er opsøgende og tilgængelige.

Tilbuddet ledelse ønsker at yde støtte efter borgernes periodiske behov. Det betyder konkret, at støtten kan variere 
fra én time til mange timer om ugen alt efter behovet. Nogle borgere må således forventes at få periodisk mere 
eller mindre støtte end den bevilligede ydelse afhængig af deres behov. Socialtilsynet er åbne for dette tiltag, men 
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samtidig opmærksomme på, hvordan det kommer til at fungere i praksis, fordi det kan have betydning for, hvorvidt 
der er ressourcer nok til at tilgodese alle borgernes individuelle behov i en given perioden. 

Socialtilsynet har ved seneste tilsyn ikke tilstrækkeligt vurderingsgrundlag til at bedømme, hvorvidt tilbuddets tiltag 
med variable ydelser, i fulgt omfang, også kan tilgodese samtlige borgeres individuelle behov i en given periode. 
Eksempelvis hvis flere borgere samtidig har behov for særlige hensyn og personaleressourcer.

Socialtilsynet konstaterer, at personalegennemstrømning er meget lav, mens det vurderes, at sygefraværet er lidt 
højere end på sammenlignelige arbejdspladser.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgere enstemmig giver udtryk for at have tilstrækkelig kontakt 
til personale med relevante kompetencer. Borgerne har en oplevelse af, at medarbejderne er til at få 
fat på, de overholder aftaler, og spørger altid inden, de eventuelt har behov for at rykke en aftale til 
fordel for en anden akut ting, de skal tage sig af. En borger nævner, at personalet af og til er meget 
på kontoret.

Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne beskriver, at de endnu ikke har et fuldt overblik 
over, om den daglige normering er tilstrækkelig efter flytning til de ny fysiske rammer. 
Medarbejderne nævner helt relevant, at der kan være en risiko for at borgerne bliver mere isolerede 
i egne boliger, og at det i den forbindelse kan være lidt presset med personaleresurser i nogle 
situationer. 
.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 

5 (i meget 
høj grad 

Indikator 9.b bedømmes opfyldt i meget høj grad. 
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på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

opfyldt) Til grund for bedømmelsen ligger, at personalegennemstrømningen i følge indberetninger på 
Tilbudsportalen er angivet at være 0 procent og dermed ikke højere end på sammenlignelige 
arbejdspladser. Under interview erfarer socialtilsynet, at der er ansat medarbejdere indenfor det 
seneste år, hvorfor tilbuddet opfordres til at opdatere oplysningerne på Tilbudsportalen.

Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. 

I følge Tilbudsportalen er det samlede gennemsnitlige sygefravær angivet at være 10,4 dag pr. 
medarbejder. 

Leder oplyser, at sygefraværet er et resultat af barsel blandt medarbejderne samt en 
langtidssygemelding. 
Socialtilsynet konstaterer, at sygefraværet er lidt højere end på sammenlignelige arbejdspladser, og 
bedømmelsen af indikatoren skal ses i lyset heraf.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har de 
kompetencer, erfaringer og viden, der er nødvendige i 
forhold til at arbejde med tilbuddets målgruppe, og at 
tilbuddet har en kompetenceudviklingsplan, der sikrer, at 
medarbejdernes kompetencer til stadighed bibeholdes 
og udvikles således, at der skabes en ensrettet tilgang til 
borgerne i tilbuddet under hensynstagen til borgernes 
individuelle behov. Desuden vurderes det, at der 
arbejdes målrettet på at indtænke tilbuddets værdier og 
anvende de beskrevne metoder hensigtsmæssigt i 
forhold til de enkelte borgeres behov og forudsætninger.

Side 26 af 35

Tilbud: Dronninggårds Alle



Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddets medarbejdere vurderes samlet set at have relevante kompetencer til at 
imødekomme de enkelte borgeres behov. Dette dels grundet deres uddannelsesmæssige baggrund men også på 
baggrund af, hvordan medarbejderne og nærmeste leder interagerer med borgerne under besøget. Samtidig 
formår medarbejdere og nærmeste leder at vise, hvordan tilbuddets metoder og værdier indtænkes i deres daglige 
arbejde med borgerne.

Derudover orienteres socialtilsynet om, at tilbuddet sikrer, at ny viden deles, idet det er fast kutyme at tale om 
dette ved teammøder.

Af det eftersendte materiale fremgår desuden, hvordan tilbuddet sikrer, at alle nye medarbejdere introduceres til 
tilbuddets tilgange og metoder. Det sikres, at alle medarbejdere kommer på grundkursus/opfriskningskursus i DAT 
(Dialektisk Adfærds Terapi), ligesom halvdelen af den supervision, medarbejderne modtager i den kommende tid, 
vil have DAT som omdrejningspunkt. 

Tilbuddet har fokus på til stadighed at udvikle de kompetencer, der er i tilbuddet - Socialtilsynet orienteres om, at 
medarbejdere sendes på kursus i ADD/ADHD samt spiseforstyrrelse.
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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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Leder fortæller, at der i forbindelse med rekruttering af medarbejdere er lagt vægt på, at tilbuddet 
har DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) i arbejdet med rehabilitering og recovery. Medarbejdere 
bekræfter dette. De oplyser, at alle medarbejdere har været på DAT kursus eller 
genopfriskningskurser ift. DAT. Socialtilsynet orienteres ligeledes under tilsynet om, at der foreligger 
en fælles kompetenceudviklingsplan for det psykosociale område, hvilket efterfølgende er blevet 
eftersendt. Dette bekræfter udtalelser fra leder og medarbejdere. De oplyser, at tilbuddet løbende 
vedligeholder og understøtter allerede eksisterende viden - eksempelvis afholdes basiskurser i 
psykiatri og handicap på tre fastlagte datoer. ligesom der i tilbuddet gives mulighed for tilegnelse af 
ny viden - eksempelvis om stemmehørighed. Undervisning som gives til såvel medarbejdere som 
borgere.

Leder fortæller at man i tilbuddet lige har haft en "værdi-dag", hvor man har talt om anerkendelse, 
samt at der hver dag i dag- og aftenvagt planlægges og afsættes tid til faglig refleksion.

Borgerne beskriver medarbejderne som velmenende og støttende. En borger giver udtryk for, at 
medarbejderes positive tilgang af og til kan få vedkommende til at føle, at det problem, 
vedkommende har, ikke anerkendes med dets udfordringer. Borgerne oplever, at personalets 
tilstedeværelse og måde at være imødekommen på giver tryghed.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Leder fortæller, at der i forbindelse med rekruttering af medarbejdere er lagt vægt på, at tilbuddet 
har DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) i arbejdet med rehabilitering og recovery. Socialtilsynet 
bemærker, at de værdier, faglige tilgange og metoder, tilbuddet oplyser at arbejde ud fra, også er 
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dem, socialtilsynet kan observerer i interaktionen mellem medarbejdere og borgere.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 2 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi 
grundlæggende er bæredygtig, fordi der er umiddelbar 
balance mellem indtægter og udgifter. Økonomien giver 
endvidere også mulighed for den fornødne kvalitet og 
budgettet er gennemskueligt for socialtilsynet og de 
visiterende kommuner.

Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at der er 
afsat få midler til aktiviteter med borgerne, hvilket bl. a. 
har den betydning, at borgerne kan blive bedt om selv at 
betale for at deltage i fælles aktiviteter, hvilket kan 
udfordre borgere med en lav indtægt, som dermed kun i 
ringe grad vil få muligheder for deltagelse i aktiviteter, 
som ellers beskrives relevant for borgernes trivsel af 
leder, medarbejdere og borgere.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets leder og 
medarbejdere reflekterer over, hvorvidt borgernes 
deltagelse i fælles aktiviteter kan skyldes den enkelte 
borgers økonomi eller andre forhold.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt trods den lave score, idet budgettet for 2015 udviser 
en balance mellem de forventede indtægter fra takster og de forventede samlede omkostninger til tilbuddets drift. 
Budgettet fra tilbuddet dækker perioden fra 1. 4. 2015 til 31.12.2015, og det ses, at tilbuddet i denne periode kun 
har forventet en belægning på ca. 75 procent i forhold til de i alt 29 godkendte pladser. Vurderet ud fra budgettet 
har tilbuddet imidlertid formået at tilpasse sit udgiftsniveau til denne relativt lave belægning. 
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For så vidt angår 2015, må socialtilsynet tage det forbehold af vurderingen af tilbuddets økonomiske 
bæredygtighed, at der ikke er afsat midler i budgettet til at afholde udgifter til tilbuddets serviceareal (i form af 
husleje eller afskrivning på egne bygninger). I hvor høj grad dette påvirker balancen mellem tilbuddets udgifter og 
indtægter for 2015, er ukendt for socialtilsynet på nuværende tidspunkt, men vil fremgå af tilbuddets regnskab for 
2015. Socialtilsynet konstaterer dog endvidere, at tilbuddet har indregnet udgifter til serviceareal i budgettet for 
2016.

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

1 (i meget lav 
grad 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 1.

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

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. Endvidere er der 
afsat de nødvendige midler til fremtidige investeringer o.l..

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 

Socialtilsynet vurderer, at økonomien giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet. Det skyldes, at budgettet 
både afspejler tilbuddets planer for faglig udvikling og målgruppens behov. Socialtilsynet er dog opmærksom på, at 
der er afsat få midler til borger relaterede aktiviteter, hvilket bl.a. forudsætter at borgerne selv kan betale for deres 
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forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

mad til fællesspisning. Fællesspisningen er i følge Tilbudsportalen den aktivitet, som tilbuddet tilbyder borgerne.

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 bedømmes til i høj grad at være opfyldt, fordi tilbuddets budget afspejler tilbuddets 
målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling. Der er dog afsat få midler til 
borgerrelaterede aktiviteter. På baggrund af dette bedømmes indikatoren til i høj grad at være 
opfyldt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Trods den lave score vurderer socialtilsynet på det foreliggende grundlag, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig 
for socialtilsynet og de visiterende kommuner. I budgettet for 2015 mangler oplysninger om udgifter til tilbuddets 
servicearealer og om antallet af årsværk, der ligger til grund for lønbudgettet. Socialtilsynet konstaterer, at det 
indsendte budgetskema for 2016 er forbedret på disse punkter.

Socialtilsynet har endvidere bedt tilbuddets ledelse kvalitetssikre de i budgettet angivne tal for 
personaleomkostninger, idet der muligvis er tale om, at der ikke er indregnet pension i beløbene.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

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 1.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter
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*Fysiske rammer 4,7 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske 
rammer overordnet set tilgodeser borgernes behov for at 
udvikle sig selvstændigt og giver retten til privatliv samt 
fungerer som ramme om den indsats, der finder sted for 
den enkelte borger. 

Størstedelen af borgerne trives i tilbuddets rammer. 
Socialtilsynet anerkender, at der foregår en løbende 
evaluering i samarbejdet om hvor vidt placering af de 
enkelte borgere stadig er relevant i forhold til borgeren 
behov, og at der løbende foretages ændringer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer, opfylder borgernes behov, når det gælder muligheden for at 
udvikle sig selvstændigt og have et privatliv. De fleste borgere trives med de fysiske rammer. 

Borgere udtrykker stor tilfredshed med den grad af privatliv, som boligerne giver - at de har plads til og mulighed 
for at modtage besøg. Samtidig pointerer borgerne, at det er vigtigt, at dem der bor i tilbuddet kan håndtere den 
grad af selvstændighed, som denne boform kræver. Flere borgere giver udtryk for, at de netop er blevet mere 
selvstændige efter de er flyttet til Dronninggårds Allé.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne samstemmende udtrykker stor tilfredshed med deres 
boliger ift. til størrelse og indretning.  Leder og medarbejder er af samme opfattelse. Borgerne 
fortæller, at der, som ved alt andet nybyggeri, er nogle ting, som ikke virker - lyset og dørtelefonerne 
i en opgangene er i udu.

Ved rundvisning bemærker socialtilsynet, at der ses aflejringer omkring trækkanalerne i flere 
lejligheder, men ikke i fællesrum.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne udtrykker stor tilfredshed med de fysiske rammer og 
den grad af privatliv, boligerne giver - herunder mulighed for at få besøg. Borgerne pointerer, at det 
er vigtigt at dem, der bor der også er så friske, at de kan håndtere en sådan grad af selvstændig bolig.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på borgernes beskrivelser af, hvordan de oplever at have privatliv og 
kunne invitere gæster, når det passer dem. Både medarbejdere og ledelse har også indtryk af, at 
borgerne opfatter boligen som deres hjem.

Ved rundvisning kan socialtilsynet se, at borgerne har indrettet sig, som de ønsker. Også 
fællesarealerne fremstå hjemlige i det omfang, det er muligt, når der samtidig er plads til alle 
borgere, som bor i tilbuddet.
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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: ABL § 105, stk. 1.
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