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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

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 er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Økonomi
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra 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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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Bofællesskabet Birkerød Parkvej

Hovedadresse Birkerød Parkvej 18
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf: 46113377
E-mail: toko@rudersdal.dk
Hjemmeside: http://socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk/

Tilbudsleder Torben Koue

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper ABL § 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig)

Målgrupper 18 til 67 år (angst, depression, personlighedsforstyrrelse, alkoholmisbrug)

Pladser i alt 8

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Bofællesskabet 
Birkerød Parkvej 18

Birkerød Parkvej 18
3460 Birkerød

8 almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Pladser på afdelinger 8
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Denne tilsynsrapport er skrevet på baggrund af et anmeldt tilsyn den 1. oktober 2016. Der har ved dette tilsyn 
været fokus de temaer, kriterier og indikatorer fra Kvalitetsmodellen, som det beskrives under "Særligt Fokus". 

Bofællesskabet Birkerød Parkvej er godkendt i henhold til ABL § 105 stk.2/SEL § 85 til 8 borgere mellem 18 til 67, 
og som er typisk er præget af angst, depression, personlighedsforstyrrelse og alkohol- og medicinmisbrug. 
Borgerne skal desuden have et støttebehov som ikke kræver døgndækning.

Tilbuddets faglige tilgang er relationspædagogisk, mens metoderne er værdsættende samtale (Appreciative 
Inquiry), jeg-støttende samtale og narrativ metode.

Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet grundlæggende har den fornødne kvalitet i forhold til den beskrevne 
målgruppes behov, men at kvaliteten og borgernes trivsel aktuelt er udfordret af, at der er visiteret borgere til 
tilbuddet med et højere behov for støtte end rammer og økonomi for tilbuddet kan tilgodese. 

Socialtilsynet vurderer i samme forbindelse, at tilbuddets medarbejdere grundlæggende har relevant uddannelse og 
erfaring med målgruppen, men at de til en vis grad, ligeledes er udfordret set i forhold til ovenstående.

Tilbuddets ledelse udviser initiativ til at håndtere den aktuelle situation relevant, og det er socialtilsynets 
forventning, at der indenfor en begrænset perioden vil være genskabt en tryg stemning i tilbuddet til gavn for 
borgernes trivsel og udvikling, hvilket socialtilsynet vil følge.
Socialtilsynet er desuden i forbindelse med høringssvar orienteret om, at der er blevet initiativ til at tilrette tilbuddets 
målgruppe, et nyt fagligt fokus samt samarbejdet med lokalt misbrugscenter for at øge kvaliteten og dermed 
borgernes trivsel og udvikling i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer derudover, at tilbuddets fysiske rammer er velegnede til formålet og i det hele taget fremstår 
velholdte, rene og pæne, samt at tilbuddets økonomi grundlæggende understøtter tilbuddets drift og udvikling, set i 
forhold til målgruppen.

For beskrivelse og vurdering af tilbuddets kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer henvises der til 
temavurderingerne andet sted i tilsynsrapporten.

Særligt fokus i tilsynet

Kvalitetsmodellens tema 3 - målgruppe, metoder og resultater.
Kvalitetsmodellens tema 4 - ledelse og organisation
Kvalitetsmodellens tema 5 - kompetencer
Underliggende kriterier og indikatorer til de nævnte temaer.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Lars Thomsen (Tilsynskonsulent)

Marianne Daugaard Jensen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 01-09-16: Birkerød Parkvej 18, 3460 Birkerød (Anmeldt)
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Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet er opmærksom på den konkrete situation i tilbuddet, hvor borgernes trivsel og udvikling er truet på 
grund af flere borgeres adfærd i form af trusler, overgreb og misbrug.
Socialtilsynet udbeder sig på den baggrund, at tilbuddets ledelse løbende informere socialtilsynet om, hvordan 
situationen håndteres.
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang 
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at 
tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt 
og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, 
der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på aktivt at støtte borgerne i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse - herunder komme i samværs- og aktivitetstilbud i de tilfælde, borgerne selv ønsker det. Borgerne 
har mulighed for at deltage i it-kurser, gruppeforløb ift. Social Færdighedstræning, kurser i forbindelse med 
ugentlige husmøder og de har mulighed for at blive tilknyttet væresteder og andre fællesskaber. Det er imidlertid 
socialtilsynets umiddelbare vurdering, at tilbuddets målgruppe er borgere, der er præget af alvorlig psykisk sygdom, 
herunder dobbeltbelastning, og at der i forhold til dette emne ses en udfordring, borgernes forudsætninger taget i 
betragtning.
Alle indskrevne borgere i tilbuddet modtager førtidspension.

Gennemsnitlig vurdering 3

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet på relevant vis støtter borgerne i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse set i forhold til målgruppens forudsætninger samt tilbuddets målsætning.

Af udsagn fra borgere, medarbejdere og ledelse fremgår det, at cirka halvdelen af borgerne i tilbuddet er i 
beskæftigelse eller aktivitetstilbud i form af kurser eller tilknytning til et værested.

Af beskrivelser på Tilbudsportalen fremgår det ikke tydeligt, at der er tale om borgere, som er så belastede af deres 
psykiske lidelser, som de viser sig at være under tilsynsbesøget.  Af interview med medarbejdere fremkommer 
oplysning om, at alle borgere modtager førtidspension efter den gamle ordning.

Socialtilsynet anerkender, at borgerne kan være udfordret i hverdagen grundet deres psykiske lidelser, herunder 
dobbeltbelastninger, og dermed i nogen grad har begrænsede forudsætninger. Socialtilsynet vurderer imidlertid, at 
tilbuddet i mindre omfang har fokus på at udfordre disse borgere i forhold til uddannelse og beskæftigelse i ordenes 
bredeste forstand og med fordel i højere grad kan have fokus på dette med udgangspunkt i borgernes 
forudsætninger.

Af hørringssvaret fremgår, at det nu er 6 af 8 borgere, som enten har deltaget, er i gang med eller er tilmeldt Social 
færdighedstræning - et gruppeforløb for psykisk sårbare borgere.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Ledelse og medarbejdere oplyser, at cirka halvdelen af de borgere, der er indskrevet i tilbuddet, har konkrete mål i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse, hvilket også er det, borgerne giver udtryk for. For socialtilsynet at se, er 
borgerne i tilbuddet så psykisk belastede, at beskæftigelse ikke vil være det område, som ligger indenfor nærmeste 
udviklingszone. Set i lyset af ovenstående bedømmes indikatoren til i middel grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i middel grad at være opfyldt. Bedømmelsen beror på, at cirka halvdelen af 
tilbuddets borgere går på kurser eller er tilknyttet et værested. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i højere grad 
kunne tænke beskæftigelse i bred forstand ind i borgernes planer.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som
muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse 
med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at 
borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale 
relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter 
er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets 
adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og 
involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på at støtte borgerne i forhold til styrkelse af deres 
selvstændighed og relationer ud fra borgernes ønsker og forudsætninger.

Jævnfør tilbuddets Ydelseskatalog er det målet for tilbuddet, at borgeren udvikler og vedligeholder sine færdigheder 
i forhold til at opretholde/udbygge sit sociale netværk  og indgå i det almindelige samfundsliv. 

Det er imidlertid socialtilsynets vurdering, at tilbuddets målgruppe både på Tilbudsportalen og i Ydelseskataloget er 
beskrevet som værende bedre fungerende, end hvad tilfældet er, hvilket i nogen tilfælde vanskeliggøre opfyldelsen 
af de mål, som er beskrevet i eksempelvis Ydelseskataloget.

Socialtilsynet bemærker, at borgerne oplever, de kan modtage støtte og vejledning i forhold til at tage/mindske 
kontakt med deres netværk afhængigt af borgernes individuelle ønsker og behov.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter
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Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Af interview med medarbejdere og ledelse fremgår det, at tilbuddet har fokus på, det, der fungerer for hver enkelt 
borger og styrker borgerne derudfra. 

Samtlige borgere har, i følge medarbejderne, nedskrevne mål i forhold til deres sociale færdigheder,  hvilket, 
jævnfør beskrivelser i Ydelseskataloget, er i tråd med tilbuddets mål med indsatsen. Her står blandt andet, at målet 
er, at borgeren udvikler og vedligeholder sine færdigheder til at indgå i sociale fællesskaber og 
opretholder/udbygger sit sociale netværk samt udvikler og vedligeholder sine færdigheder til at deltage i det 
almindelige samfundsliv. 

Socialtilsynet orienteres om, at der har været afholdt sommerfester, it-kurser, loppemarkeder, og borgerne har fået 
mulighed for at deltagelse i forløb "Styrk dit netværk" - et gruppeforløb for psykisk sårbare borgere, som blev 
udbudt bredt og ikke kun til bofællesskaberne.

Borgerne informeres om og tilbydes diverse tilbud på de ugentlige husmøder eller af deres kontaktperson.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er opmærksom på at præsentere hver enkelt borger for de væresteder 
og andre fællesskaber, som de har mulighed for at blive tilknyttet. 
Borgere og medarbejdere er af den opfattelse, at det langt fra er alle borgere, som vil være i stand til at få noget ud 
af at være tilknyttet eksempelvis et værested qua deres psykiske belastning, hvilket også er socialtilsynets 
umiddelbare vurdering.

Af tilbuddets otte beboere deltog cirka halvdelen i dette års sommerfest. Socialtilsynet kan blive i tvivl om, hvorvidt 
de borgere, der er i tilbuddet, kan leve op til forventninger om , hvad det kræver at bo i tilbuddet jævnfør 
beskrivelserne i Ydelseskataloget.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Borger, medarbejdere og ledelse oplyser samstemmende, at borgere i samarbejde med kontaktpersonen opstiller 
individuelle mål for borgerne - herunder mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, i de tilfælde, 
hvor dette giver mening for borgerne. Der samles op på disse mål minimum én gang årligt.

Af de tilfældigt udvalgte planer, socialtilsynet har set i forbindelse med tilsynet, ses eksempler på disse mål. 
Socialtilsynet bedømmer, at udfærdigelsen af de individuelle mål samt opfølgningen på målene, vil kunne angives 
mere målbare. Skabelonen til handleplanerne er nyligt taget i brug. Scoren af denne indikator skal ses i lyset heraf.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 
samfund i det omfang, de har lyst og forudsætninger for det. Medarbejderne oplyser, at de forsøger at motivere 
borgerne til at være en del af fællesskabet i tilbuddet for eksempel ift. den mad, der skal tilberedes i tilbuddet. Det  
er imidlertid socialtilsynets vurdering ud fra samtaler med borgere, medarbejdere og ledelse, at størstedelen af 
borgerne i tilbuddet er så psykisk belastede (en del af dem herunder dobbeltbelastede), at de ikke har overskud til 
at orientere sig udenfor tilbuddet. På baggrund af dette bedømmes denne indikator til i middel grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Af interview med borgere og medarbejdere fremgår det, at borgerne har kontakt til og samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen i det omfang, de har ønsker og behov for det.  På baggrund af ovenstående bedømmes 
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indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre 
for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet 
kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse 
af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling 
og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.
Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og 
sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende 
beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte 
borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og
overgreb.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klart defineret og afgrænset målgruppe, men at der aktuelt er visiteret 
borgere med et større støttebehov end rammerne for tilbuddet tilsiger. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet anvender relevante tilgang, -  relationspædagogik - og metode - 
værdsættende samtale - i forhold til tilbuddets målgruppe, og at medarbejdere og ledelse kan redegøre for disse. 
Derudover anvender tilbuddet jeg-styrkende metode samt narrativ metode, hvilket ikke fremgår tydeligt af 
indberetningerne på Tilbudsportalen.

Tilbuddet dokumenterer den daglige indsats og resultater med udgangspunkt i pædagogiske planer, som opstilles 
sammen med borgerne på baggrund af borgernes § 141 handleplaner.

Det er meget tydeligt for socialtilsynet, at borgernes medinddragelse og selvbestemmelse er i fokus. Det viser sig 
f.eks. ved, at flere ting vedrørende dagligdagen i tilbuddet tages op, drøftes og besluttes på de ugentlige 
beboermøder.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes sundhed og trivsel i tilbuddet. Det er borgernes 
oplevelse, at de i samarbejde med medarbejderne, fastholdes og støttes i at spise sundt.  Derudover vurderer 
socialtilsynet, at medarbejderne er opmærksomme på at følge borgere til eksempelvis tandlæge, læge eller 
lignende, hvis der er behov for det. 

Socialtilsynet vurderer dog samtidig, at borgernes trivsel kan være truet, idet der aktuelt er visiteret borgere med et 
større behov for støtte end tilbuddets rammer tilsiger. Disse borgere, som blandt andet har et konkret misbrug, har 
en adfærd, som skaber utryghed blandt de øvrige borgere i tilbuddet. Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at 
der i større eller mindre omfang opstår episoder i tilbuddet, som borgerne opfatter som overgreb, hvilket tilbuddets 
ledelse og medarbejdere ikke kan afvise.
Socialtilsynet er opmærksom på, at tilbuddets ledelse håndterer situationen og således beskriver, hvorledes man 
konkret agerer nu og på sigt. Socialtilsynet vil følge situationen i tilbuddet i den kommende tid.

Endelig vurderer socialtilsynet, at der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet, og at tilbuddet pædagogiske 
tilgang forebygger magtanvendelser.

Gennemsnitlig vurdering 3,4

Udviklingspunkter
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Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at tilbuddets ledelse tilretter ydelseskataloget, så oplysninger her er i 
overensstemmelse med tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen definerer en klar målgruppebeskrivelse og 
målsætning. Dette er dog  aktuelt er udfordret af, at der er visiteret borgere til tilbuddet med et noget større behov 
for støtte end rammerne i tilbuddet lægger op til.
Socialtilsynet vurderer, at dette medvirker til at true den samlede gruppe af borgeres trivsel.

Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at nogle borgere angiveligt har udviklet kroniske somatiske lidelser, og 
at dette er medvirkende til at udfordre tilbuddet samlede personaleresurser, selv om der også tilføres relevant syge- 
og hjemmepleje fra kommunen individuelt til den enkelte borger. 
Socialtilsynet noterer sig, at det i høringssvar fra tilbuddets ledelse fremkommer, at en borger med behov som 
beskrevet, er viderevisiteret til andet tilbud. 

Socialtilsynet vurderer ud fra ledelsens udtalelser, at der er et relevant ledelsesmæssigt fokus på at løse den 
aktuelle situation både på kort og lidt længere sigt. 

Derudover er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets metodiske og faglige tilgange er relevante i forhold til 
tilbuddets målgruppe og målsætning.
Socialtilsynet er dog i den forbindelse opmærksom på, at der i tilbuddets ydelseskatalog beskrives recovery og 
rehabiliterende tilgang. Det er ikke socialtilsynets vurdering, at dette omtales af tilbuddets ledelse og medarbejdere i 
forbindelse med tilsynet, og socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at tilbuddets ledelse tilretter ydelseskataloget, 
så oplysninger her er i overensstemmelse med tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen.

Det ses endvidere, at tilbuddet opstiller relevante mål på baggrund af handleplan og VUM - redegørelser for den 
enkelte borger. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats for så vidt fører til positive resultater for borgerne, men 
at det kun til en vis grad kan uddrages af dokumentationen, hvad der ligger til grund for denne udvikling hos 
borgerne.

Socialtilsynet vurderer endeligt, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne partnere omkring opfyldelse af 
borgernes mål i de situationer, hvor det giver mening.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Ifølge Tilbudsportalen er tilbuddets målgruppe voksne sindslidende, der ved indflytning er mellem 18 og 67 år og 
som lider af angst og/eller forandret virkelighedsopfattelse og som kan have et alkoholmisbrug. Tilbuddets faglige 
tilgange bygger på relationspædagogik og den metodiske tilgang er værdsættende samtale (appreciative inquiry), 
jeg-støttende samtale og narrativ metode, hvilket af socialtilsynet bedømmes at være relevant for målgruppen.

Det fremgår imidlertid af interview med borgerne, at der aktuelt opholder sig borgere i tilbuddet, som har en adfærd, 
der i høj grad udfordrer tilbuddet og de målsætninger, som tilbuddet har opstillet på Tilbudsportalen.

Dette bekræftes af medarbejderne, som endvidere beskriver, at flere af borgerne har kroniske somatiske lidelser, 
som hjemmesygeplejersker og hjemmehjælp er inde over, men som alligevel belaster medarbejderne med opgaver 
omkring pleje. Medarbejderne giver udtryk for, at de løser opgaverne, men at dette tager tid fra de kerneopgaver, 
som ligger i forlængelse af tilbuddets målsætning.

Tilbuddets ledelse anerkender, at der aktuelt er udfordringer omkring borgere, som har vist sig at have væsentligt 
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andre behov, end det umiddelbart er muligt at opfylde i tilbuddet. Ledelsen beskriver desuden konkrete tiltag for at 
løse situationer på både kort og længere sigt, og tilkendegiver samtidig, at man i høj grad tager forholdene meget 
alvorlige.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i lav grad.

Socialtilsynet er desuden i høringssvar orienteret om, at en borger med behov for væsentlig somatisk pleje er 
viderevisiteret fra tilbuddet.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Tilbuddets medarbejdere beskriver, at der som udgangspunkt udarbejdes klare og konkrete mål for borgernes 
ophold i tilbuddet. Det beskrives endvidere, at dette omsættes i en individuel plan. Den daglige pædagogiske 
praksis beskrives i elektronisk dagbog.

Dette understøttes af ledelsen, som samtidig beskriver, at der er et ledelsesmæssigt fokus på at understøtte en 
udvikling omkring tilbuddets dokumentation, bl.a. igennem kurser.

Medarbejdere og ledelse beskriver endvidere samstemmende, at der løbende foregår faglige drøftelser på 
baggrund af dokumentationen med henblik på læring og forbedring af indsatsen.
Det nævnes, at der ikke foregår en mere systematisk gennemgang af dokumentationen på overordnet plan til brug 
for at vurdere den samlede indsats og dermed få en mere struktureret tilgang til at bedømme tilbuddets 
pædagogiske metoder, set i forhold til alle borgernes behov og forudsætninger.

Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at tilbuddet dokumentere mål og delmål for 2 borgere udvalgt ved 
stikprøve under tilsynsbesøget, samt at den daglige indsats ligeledes er beskrevet. Dokumentationen bedømmes 
som lidt opremsende og springende i indhold, og der er kun i en vis omfang faglige refleksioner i teksten, selv om 
medarbejderne fremstår relevant fagligt reflekterende under samtalen.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det ved stikprøve af dokumentationen vedr. 2 borgere under tilsynsbesøget 
fremgår, at der er udarbejdet SEL § 141 - handleplan samt statusnotat til opfølgning. Det fremgår af 
statusnotaterne, at der til en vis grad evalueres på, om målene er opnået, men ikke hvordan. Der foreligger 
endvidere ikke overvejelser omkring indsatsen vedr. mål, som ikke er opnået.

Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, at målene også tager 
udgangspunkt i VUM - undersøgelse af borgerne, og at der mindst en gang årligt evalueres over borgernes ophold 
til brug for evalueringsmøde. På den baggrund udtaler ledere og medarbejdere, at der grundlæggende ses gode 
resultater omkring borgernes udvikling.

Endelig lægges det til grund, at borgerne udtaler, at de har udviklet sig i forhold til de mål og delmål, som der er 
opstillet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det af mål og delmål for borgernes ophold fremgår, at eksterne partnere kan 
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet. Borgerne oplever, selv at bestemme, hvad de ønsker at arbejde med, og dermed hvad der 
skal stå i deres respektive planer. Endvidere fortæller borgerne, at de jævnligt kigger på planen med deres 
kontaktperson, og at deres plan evalueres en gang om året.

I bofællesskabet er der en mulighed for at deltage i fællesspisning. Det er borgerne selv, som med hjælp fra 
personalet tilbereder maden. En borger oplyser, at personalet i perioder, hvor vedkommende ikke selv er i stand til 
at deltage ved tilberedningen af maden, tager over og klarer opgaven for vedkommende, hvilket borgeren sætter 
stor pris på.

Medarbejder-, leder og borgerudsagn oplyser, at der afholdes ugentlige husmøder, 

I tilbuddet er der en beboerforening, hvor en af borgerne er formand. Alle betaler til denne forening, som anvender 
pengene på ture til restaurant, julemarkeder og lignende.

Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at borgerne udtaler ønske om at blive hørt omkring ansættelse af nye 
medarbejdere, hvilket socialtilsynet finder relevant under hensyntagen til de rammer, som måtte opstilles af 
tilbuddets ledelse i den forbindelse med jobsamtaler og ansættelsesprocedurer i det hele taget.

inddrages i de sager, hvor dette er relevant.

Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere fremstemmende beskriver, hvorledes der samarbejdes 
med jobcenter, distriktspsykiatri og andre kommunale partnere i enkelte sager.
Dette bekræftes af udsagn fra borgerne.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med borgerne fremkommer, at de grundlæggende føler sig 
hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne giver eksempler på, hvordan de i hverdagen har en stemme i tilbuddet 
generelt, og at medarbejderne har fokus på, at de igennem tale og handlinger behandler borgerne som ligeværdige 
mennesker. En borger nævner, at medarbejderne kan se mennesket bag den psykiske lidelse.

Det lægges endvidere til grund, at borgerne også omtaler, at de føler sig mindre hørt og anerkendt i den konkrete 
situation, hvor en borgers adfærd udfordrer de andre borgeres trivsel. Borgere nævner konkret, at de ikke føler sig 
relevant inddraget omkring situationen.

Det lægges yderligere til grund, at medarbejderne beskriver, hvordan den daglige pædagogiske praksis tager 
udgangspunkt i en anerkendende tilgang, selv om det ikke er helt officielt beskrevet. Der gives konkrete eksempler 
på, hvordan anerkendelse og inddragelse af borgerne i hverdagen kan ses og forstås. 

Endelig lægges det til grund, at det i tilbuddets ydelseskatalog tydeligt fremgår, hvordan den enkelt og gruppen af 
borgere skal mødes anerkendende i hverdagen, og at dette også ligger i forlængelse af medarbejdernes udsagn.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Det fremgår af Tilbudsportalen, at tilbuddet arbejder med høj grad af borgerinddragelse, hvilket blev bekræftet 
under interviews med borgere, medarbejdere og ledelse. Det fremgår endvidere, at borgerne har indflydelse på 
handle- og indsatsplaner samt opstilling af mål for opholdet, og at de sætter pris på dette.  
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Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at borgernes trivsel  i tilbuddet er udfordret. Borgerne angiver selv, at det er en 
kombination af nedskæringer i medarbejderresurserne samt indvisitering af borgere med højt støttebehov og en 
særlig social adfærd, som er medvirkende til dette.

På baggrund af borgernes og medarbejdernes udsagn er det samtidig socialtilsynets vurdering, at medarbejderne 
har fokus på borgernes trivsel generelt og omkring de individuelle mål, som opstilles for borgerne. Det er endvidere 
socialtilsynets vurdering, at medarbejderne gør hvad de kan for at understøtte borgernes trivsel indenfor de givne 
rammer for tilbuddets drift.

Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets ydelseskatalog nøje beskriver, hvad borgerne kan 
forvente støtte til omkring ledsagelse til læge, psykiater, tandlæge og lignende, og at dette kan identificeres i 
udsagn fra borgere og medarbejdere.

Jævnfør tilbuddets Ydelseskatalog afholdes husmøder ugentlig, hvor borgerne kan få indflydelse på flere 
beslutninger i tilbuddet. Det fremgår ligeledes af Ydelseskataloget, at borgerne har mulighed for selv at ønske 
kontaktperson. Adspurgt giver borgerne udtryk for, at de grundlæggende finder at de har indflydelse på beslutninger 
vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 

På baggrund heraf bedømmes indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i lav grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne samlet giver udtryk for, at de ikke trives så godt som tidligere i 
tilbuddet.
Borgerne forklarer deres udsagn med nedskæringer i personaleresurser i tilbuddet, samtidig med at der er blevet 
visiteret borgere med store udfordringer omkring misbrug til tilbuddet. Dette har i følge borgerne givet en 
grundlæggende utryg stemning, især i perioder, hvor der ikke er personale til stede

Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne giver udtryk for, at de bliver kontaktet af borgere, som ikke føler 
sig trygge i tilbuddet i hverdagen, men at man samtidig arbejder relevant på at give den enkelte borger redskaber til 
at håndtere utrygheden, såfremt det er muligt.
Medarbejderne beskriver med udgangspunkt i tilbuddets målgruppe, at det for nogle af borgerne vil være en del af 
deres psykiske lidelse at føle en vis utryghed og angst. Der angives, hvordan medarbejderne håndterer dette i en 
pædagogisk praksis.

Endelig lægges det til grund, at socialtilsynet under tilsynsbesøget observere en forandret stemning hos de øvrige 
borgere i fælleslokalet, da en borger kommer ind. 

Socialtilsynet er opmærksom på, at der er tale om borgere, som er præget af lang tids alvorlig psykisk sygdom.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Borgerne og medarbejdere oplyser samstemmende, at borgerne, hvis de har behov for det, kan få følgeskab af 
personalet til læge, psykiater, tandlæge eller lignende. Det fremgår også af Ydelseskataloget.

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i sin pædagogiske tilgang til borgerne, bevidst arbejder på at forebygge 
magtanvendelser. Der er en nedskrevet procedure for håndtering af magtanvendelser, og denne er kendt af 
medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere er instrueret i at indberette og behandle 
eventuelle magtanvendelser i forhold til gældende lovgivning på området. 
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets ledelse vil have et øget fokus på området i den 
kommende tid.

Udsagn fra borgere og medarbejdere efterlader et indtryk af, at der er en fælles forståelse for, at der ikke skal 
forekomme magtanvendelser i tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udsagn fra medarbejdere og ledelse, at magtanvendelse er noget, der 
løbende drøftes i hverdagen, og at der foregår en refleksion og diskussion af begrebet magtanvendelser. 

Ledelsens udsagn om, at medarbejderne ved hjælp af anerkendelse af borgerne samt deres viden om og erfaring 
med konflikthåndtering undgår magtanvendelser, ligger i tråd med Socialtilsynets umiddelbare indtryk af forholdene 
i tilbuddet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Medarbejderne beskriver, hvordan de indenfor de givne rammer, arbejder relevant med den enkelte borger omkring 
fokus på sund mad og livsstil ud fra en forståelse af, at tilbuddets målgruppe generelt vil være udfordret på dette 
område. Der gives flere relevante eksempler på, hvordan dette operationaliseres i den pædagogiske praksis.

Borgerne oplyser, at personalet har fokus på, at den mad, der tilberedes i tilbuddet, er varieret og sund, hvilket de 
sætter pris på. Borgerne udtrykker ligeledes tilfredshed med det idrætsprojekt, der har været i tilbuddet.
Borgerne gør dog samtidig opmærksom på, at der er blevet skåret ned på personaleresurserne i tilbuddet, hvilket 
efter borgernes udsagn har haft den betydning, at der ikke længere er så stort fokus på at støtte den samlede 
borgergruppe omkring sund kost og livsførelse, men at det alene er individuelle mål, som medarbejderne har tid til 
at fokusere på.
Medarbejderne bekræfter dette.

Det fremgår af tilbuddets dokumentation, at borgere kan få støtte til gennemførelse af idrætsaktiviteter eller indkøb 
med henblik på en sundere livsførelse, men at der ikke er egentlige fælles aktiviteter omkring sundhed. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægger socialtilsynet, at der generelt er en forståelse blandt medarbejdere og ledelse 
om, at magtanvendelser ikke skal forekomme i tilbuddet.
Dette italesættes i den pædagogiske praksis, og der gives under tilsynet eksempler på dette.
En medarbejder beskriver, at der i den senere tid har været en del fokus omkring magtbegrebet generelt for at 
skabe refleksion over de positioner, som medarbejdere og borgere kan have i samspillet.

Det lægges også til grund, at borgerne udtaler, at der ikke forekommer magtanvendelser i tilbuddet.
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Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set kun i meget lav grad  forebygger overgreb. 

Der lægges vægt på, at nogle borgere i tilbuddet udtaler, at de kan føle sig utrygge i hverdagen, især i perioder, 
hvor der ikke er personale tilstede i tilbuddet. Borgerne giver samtidig udtryk for, at der sker overgreb og trusler i 
tilbuddet.
Borgerne udtaler dog også samstemmende, at de føler sig passet på af medarbejderne, som borgerne oplever at 
gøre hvad de magter i den konkrete situation. 

Der lægges desuden vægt på, at medarbejdere giver udtryk for, at de kun vanskeligt kan håndtere situationen og 
forebygge overgreb, ligesom der nævnes konkrete episoder, hvor politiet har været inddraget. 

Der lægges yderligere vægt, at tilbuddets ledelse har taget flere initiativer til at understøtte, at der ikke forekommer 
overgreb i tilbuddet, samt at der fremadrettet vil ske ændringer i forhold til visitationen til tilbuddet, hvorfor det må 
forventes, at gruppen af borgere bliver mere homogen og at deres behov for støtte også kan tilgodeses i tilbuddet.

Socialtilsynet vil følge den konkrete situation i tilbuddet i den kommende tid, og opstiller desuden som 
opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelsen udarbejder en redegørelse til socialtilsynet omkring den konkrete 
situation, samt hvordan man helt konkret vil håndtere denne her og nu.

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

Bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget lav grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med borgerne fremkommer, at der foregår overgreb borgerne 
imellem. Borgerne angiver meget præcise beskrivelser af konkrete episoder, som socialtilsynet bedømmer kan 
karakteseres som overgreb.
Endvidere beskrives det fra borgernes side, at trusler om overgreb forekommer borgerne imellem.
Borgerne giver desuden udtryk for, at medarbejderne i de konkrete situationer forsøger at dæmme op for overgreb 
og trusler ved at italesætte, at den slags ikke må finde sted i tilbuddet eller at ville inddrage politiet. En borger 
udtaler, at medarbejderne, ikke har kompetencer eller resurser til at skabe tilstrækkelig ro i tilbuddet i forhold til de 
borgere, som aktuelt er visiteret til tilbuddet.

Det lægges endvidere til grund, at der ikke er modtaget indberetninger om magtanvendelser i tilbuddet i 2016.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Ledelse og medarbejdere udtaler samstemmende, at der forefindes anvisninger til, hvordan magtanvendelser 
indberettes og håndteres, og at medarbejderne er instrueret i dette.

Ledelse og medarbejdere udtaler ligeledes samstemmende, at episoder, som måske kunne være 
magtanvendelser, drøftes i personalegruppen. Der sker ikke en systematisk drøftelse, som mere sker ad hoc. 

Ledelsen udtaler desuden, at der har været et ledelsesmæssigt fokus på ovenstående episoder, og at der 
fremadrettet vil ske en opkvalificering af medarbejdere og procedurer for at sikre, at alle magtanvendelser bliver 
indberettet og behandlet korrekt. 
Som udgangspunkt foretages der ikke magtanvendelser i tilbuddet, og derfor sker der ikke opfølgning på 
magtanvendelser.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
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Borgerne nævner yderligere, at der er en del uro om natten, hvor nogle borgere forsøger at kontakte andre for at 
låne cigaretter eller alkohol. Der er ikke personale i tilbuddet om natten, men borgerne nævner, at de kan kontakte 
personale via en telefon. Der gives udtryk for, at det dog ikke hjulpet i de konkrete situationer, hvor der har været 
uro om natten. 

Det lægges endvidere til grund at medarbejderne giver udtryk for at kunne genkende borgernes udsagn og 
overgreb og trusler. En medarbejder giver udtryk for at have overværet overgreb borgerne i mellem, hvor 
situationen først løste sig, da medarbejdere så sig nødsaget til at kontakte politiet.
Medarbejderne beskriver, at der er udarbejdet retningslinjer for håndtering af overgreb rettet mod borgerne, og at 
de følges. Det udtrykkes dog samtidigt, at medarbejderne i forhold til den aktuelle borgergruppe, ikke mener at have 
pædagogiske redskaber til at håndtere en del af borgernes adfærdsmæssige ageren, som primært skyldes 
misbrug. 
Medarbejderne giver desuden udtryk for, at de ofte er alene på arbejde og på den baggrund har vanskeligt ved at 
håndtere situationer, hvor flere borgere reagerer.

Det lægges yderligere til grund, at tilbuddets ledelse giver udtryk for, at man er klar over, at der er særlige 
udfordringer omkring overgreb og et, til tider, voldsomt misbrug af nogle borgere i tilbuddet.
Det fremkommer under interview, at ledelsen aktuelt arbejder konkret på at finde et andet tilbud til en borger. Der 
nævnes også, at ledelsen har taget forskellige ledelsesmæssige tiltag såsom fælles supervision for borgere og 
medarbejdere samt  tilstedeværelse af daglig leder i tilbuddet. 
Ledelsen giver desuden udtryk for at have fokus på fremadrettet at sikre en mere homogen visitation til tilbuddet 
ved i højere grad end tidligere at have konkret indflydelse på, hvilke borgere som visiteres til tilbuddet.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i lav grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at tilbuddets ledelse og medarbejdere samstemmende udtaler, at tilbuddets 
målgruppe generelt vurderes som værende i risiko for overgreb, og at tilbuddets beredskab omkring overgreb skal 
afspejle dette.

Det lægges endvidere til grund, at borgere og medarbejdere i fællesskab har udarbejdet interne husregler for 
tilbuddet, som kan bruges i en fælles proces borgere og medarbejdere imellem for at forebygge overgreb.

Det lægges yderligere til grund, at tilbuddets ledelse og medarbejdere samstemmende anerkender, at der aktuelt er 
særlige udfordringer i tilbuddet, samt at der er taget initiativer til at håndtere overgreb fremadrettet.

Socialtilsynet bedømmer dog samtidig, at det aktuelle beredskab i tilbuddet ikke er tilstrækkeligt til at håndtere og 
forebygge overgreb. Socialtilsynet vil derfor følge udviklingen i den konkrete situation nøje.

Der henvises endvidere til indikator 7a.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet 
fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets 
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige leder har relevant uddannelse og erfaring i forhold til at lede tilbuddet. 
Det er også socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende ledes faglig kompetent. 
Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at Rudersdal Kommune arbejder på at indføre en ny ledelsesstruktur 
med centerledelse og daglige ledere på de social tilbud, og at denne konstruktion i højere grad end tidligere vil 
søge at understøtte et ledelsesmæssigt fokus på tilbuddets drift og udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt kun til en vis grad har personalemæssige ressourcer, som 
svarer til borgernes særlige behov. Socialtilsynet lægger til grund for vurderingen, at borgere og medarbejdere kan 
omtale konkrete episoder, som truer borgernes trivsel og hvor der med udgangspunkt i tilbuddets normering, ikke 
har været medarbejdere til rådighed i tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter
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Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende ledes fagligt kompetent.
Socialtilsynet er endvidere informeret om, at der fremadrettet vil være en ny ledelsesstruktur, hvor daglig leder og 
centerleder i fællesskab vil have en meget højere indflydelse på visitation til tilbuddet. Det beskrives endvidere, 
hvordan man ønsker den ledelsesmæssige struktur i endnu højere grad kan understøtte tilbuddets drift og 
udvikling.

Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at borgere og medarbejdere udtrykker tillid til ledelsen, samtidig med at 
der udtrykkes en forventning om, at ledelsen vil kunne håndtere den aktuelle situation omkring uro og fremadrettet 
skabe en mere homogen beboersammensætning i tilbuddet. 

Socialtilsynet konstaterer, at daglig leder og medarbejdere tilbydes ekstern relevant supervision i forhold til 
henholdsvis ledelsesrollen og den daglige indsats i tilbuddet.

Socialtilsynet observerer desuden, at ledelsen samlet set fremstår imødekommende, reflekterende og 
dialogbaseret.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Socialtilsynet har ved tidligere tilsynsbesøg bedømt daglig leders kompetencer og erfaring med målgruppen som 
værende relevante for ledelsesrollen.

Det fremgår i interview med daglig leder og centerleder, hvordan der er en tydelig ansvars- og opgavefordeling. Det 
beskrives endvidere, hvordan ledelsen samlet har lagt en strategi for at håndtere store og små udfordringer i forhold 
til tilbuddets drift og udvikling. Endvidere beskrives det, hvordan ledelsesrollen udmøntes i det daglige, f.eks. ved at 
daglig leder italesætter forventning til dokumentation, og følger op på dette igennem at understøtte faglige 
drøftelser og konkret gennemlæsning af notater. 
Ledelsestilgangen skal forstås som tillidsbaseret og anerkendende, som skal kunne afspejles igennem hele 
organisationen.
Det omtales også, at daglig leder har prioriteret at være mere synlig i tilbuddet at støtte personalet i den aktuelle 
situation. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at den daglige leder også har ledelsesopgaver i andre 
funktioner i Rudersdal Kommune, hvilket kan medvirke til at udfordre ledelsen.

Medarbejderne udtrykker tillid til ledelsen generelt, og det udtales desuden, at man grundlæggende finder daglig 
leders anerkendende ledelsesstil motiverende. Medarbejderne udtrykker desuden tilfredshed med, at daglig leder 
prioritere at være så meget som muligt i tilbuddet.
Samtidig udtaler medarbejderne, at de har en klar forventning om, at ledelsen samlet set vil håndtere den aktuelle 
situation omhandlende borgere, som har et større behov for støtte og omsorg, og at der fremadrettet bliver en 
større sammenhæng mellem tilbuddets personaleresurser og målgruppens behov. 

Borgerne oplever, at daglig leder er mere synlig og tilgængelig i tilbuddet i hverdagen i forhold til tidligere, hvilket de 
giver udtryk for er godt. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Medarbejderne oplyser, at tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervisor, som personalet selv har været med til 
at vælge. Ledelsen oplyser, at der kan både være tale om sagssupervision og undervisning i særlige emner. Dette 
bekræftes af udsagn fra medarbejderne. Ledelsen modtager både enkelt- og fælles supervision på ledelsesrollen. 
Supervision modtages sammen med medarbejderne fra Bofællesskabet Gl. Holtegaard, et andet kommunalt tilbud 
under samme daglige leder.
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets daglige drift aktuelt er udfordret. Socialtilsynet vurderer, at 
borgernes muligheder, i forhold til deres behov, kun til en vis grad har tilstrækkelig mulighed for kontakt til 
medarbejdere med relevant uddannelse. 
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at dette især skyldes forhold omkring enkelte borgeres behov for 
pædagogisk støtte af et omfang, som tilbuddet ikke er normeret til. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at 
tilbuddets ledelse arbejder på at finde løsninger på den aktuelle situation.

På baggrund i ovenstående vurderes tilbuddets personaleomsætning og sygefravær som meget lavt, og 
socialtilsynet er her opmærksom på, at ledelse og medarbejdere i fællesskab arbejder med udfordringerne.

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i lav grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med borgerne fremkommer, at de finder, at de, i forhold til 
deres behov, kun til en vis grad har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Borgerne 
udtrykker, at det især er i aften- og nattetimerne, at der er behov for mere personale. Det omtales desuden, at der 
aktuelt er borgere i tilbuddet, hvis adfærd giver utryghed blandt de øvrige borgere, 

Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne udtaler, at de ofte er alene på arbejdet og at det i høj grad 
vanskeliggør at tilgodese den samlede borgergruppes særlige behov. Medarbejderne udtaler desuden forståelse for 
borgernes udsagn om utryghed i aften- og nattetimerne, men henleder samtidig opmærksomheden på, at der er 
mulighed for at borgerne kan kontakte medarbejdere i andre døgndækkede tilbud i kommunen.

Det lægges også til grund, at ledelsen udtaler, at det ikke kan afvises, at der i den aktuelle situation er for få 
resurser i tilbuddet, og at ledelsen på den baggrund har overvejelser om, hvordan man bedst muligt afhjælper 
situationen.

Endelig lægges det til grund, at det af tilbuddets budget for henholdsvis 2015 og 2016 kan ses en reducering af de 
samlede personaleresurser i tilbuddet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Personalegennemstrømningen er på dagen for tilsynet angivet at være 1, hvilket bekræftes af medarbejdere og 
ledelse, og må derfor vurderes ikke at være højere end sammenlignelige arbejdspladser.

 I lyset heraf bedømmes indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

I følge Tilbudsportalen er sygefraværet angivet til at være 4,75 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket vurderes 
at være lavere end på sammenlignelige arbejdspladser.
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Socialtilsynet er i den forbindelse særlig opmærksom på, at det er lykkedes at have et lavt sygefravær, selv om der 
aktuelt er en presset situation i tilbuddet. Socialtilsynet anerkender på den baggrund ledelse og medarbejderes 
indsats.

Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående at være opfyldt i meget høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de 
kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i 
forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender 
samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag 
og opvækst med nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er 
et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde 
forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder 
borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på 
borgernes retssikkerhed.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevante kompetencer - herunder 
uddannelser i og erfaringer med målgruppen samt kendskab til de faglige tilgange og metoder, der anvendes i 
tilbuddet.

I tilbuddet arbejdes der i meget høj grad med medinddragelse af borgerne for derigennem at sikre, at den enkelte 
borgers ønsker og behov imødekommes. Der er fokus på at øge trivslen for den enkelte borger med fokus på, at 
der er størst udviklingspotentiale, der hvor borgeren er mest motiveret for forandring. Tilbuddets medarbejdere er 
opmærksomme på at støtte borgerne i deres udvikling i forhold til at leve et så selvstændigt liv som muligt. 
Hovedparten af borgerne giver under interview udtryk for, at det også er sådan, de oplever, det forholder sig.

Socialtilsynet vurderer dog samtidig, at tilbuddets samlede faglige kompetence aktuelt er udfordret af varierende 
pædagogiske og praktiske behov hos flere borgere i tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at vurdere tilbuddets samlede målgruppe for på den 
måde at tilrettelægge kompetenceudvikling omkring tilbuddets målgruppe og metoder.
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Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante kompetencer, herunder 
relevant uddannelse og erfaring i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af observationer under tilsynsbesøget samt på baggrund af udsagn fra 
borgerne, at borgerne bliver mødt med respekt af medarbejderne, og at de oplever, at medarbejderne er dygtige og 
på relevant vis kan støtte og vejlede dem. 

Socialtilsynet vurderer dog samtidigt, at medarbejderne er udfordret i den faglige håndtering af enkelte borgere, 
som har større behov for støtte og kontakt end beskrevet omkring tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet er i den 
forbindelse særligt opmærksom på, at medarbejderne forsøger at løfte de pædagogiske og praktiske opgaver, men 
at de selv giver udtryk for at mangle specielle faglige kompetencer til en vis grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren  bedømmes til at være opfyldt i middel grad.

Det lægges til grund, at det i interview med ledelsen fremkommer, at der løbende udbydes fælles undervisning for 
alle medarbejdere indenfor det socialpsykiatriske område i kommunen. Ledelsen beskriver i interview, hvordan 
dette konkret iværksættes.

Dette understøttes af medarbejderne, som dog samtidig giver udtryk for, at tilbuddets aktuelle målgruppe giver 
faglige udfordringer, som medarbejderne fagligt set ikke ser sig helt parat til at kunne matche og på den baggrund 
mangler opdateret og konkret viden.
Medarbejderne beskriver samtidig deres uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund som relevant i forhold til 
tilbuddets målgruppe og metoder.

Det lægges yderligere til grund for bedømmelsen, at det i tilbuddets ydelseskatalog samt i fremsendt 
kompetenceudviklingsplan fremgår, at der løbende er fokus på at opdatere medarbejdernes viden om målgruppen 
og tilbuddets metoder igennem temadage med fagligt relevant indhold. Socialtilsynet bedømmer, at denne plan 
følges.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne i interview giver udtryk for, at de oplever medarbejderne er dygtige, 
og at medarbejderne grundlæggende er fagligt klædt på til at støtte dem med de ting, de måtte få behov for. 
Borgerne giver desuden udtryk for, at medarbejderne er i stand til at forstå borgernes situation og sætte sig ind i 
deres behov.
Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at borgerne nævner konkrete episoder, hvor medarbejderne er 
kommet fagligt til kort overfor borgere med behov, som ikke umiddelbart kan håndteres i tilbuddet. 

Det lægges endvidere til grund , at medarbejderne kan anvise tilbuddets faglige og metodiske tilgang samt giver 
eksempler på, hvordan denne operationaliseres i den pædagogiske praksis. Medarbejderne nævner dog også, at 
de i nogle situationer føler sig magtesløse overfor nogle borgere i tilbuddet, som har større behov for støtte end 
medarbejderne umiddelbart løfte. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at medarbejderne dette til 
trods beskriver, hvordan de relevant arbejder med de nævnte borgere ud fra den aktuelle situation og forsøger at 
bidrage til borgernes udvikling.
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      Vurdering af temaet 
Økonomi

Temavurdering

Økonomi

Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store 
konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske 
grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at 
tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at 
der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal 
derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med 
hensyn til gennemsigtighed i økonomien.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer på det foreliggende, at tilbuddets økonomi er bæredygtig.

Det vurderes på det foreliggende, at tilbuddets økonomi til en vis grad afspejler tilbuddets målgruppe og 
målgruppens særlige behov. 

Socialtilsynet konstaterer, at der er afsat midler til medarbejdernes kompetenceudvikling i budgettet. 

Det vurderes endvidere, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. 
Dog mangler der gennemskuelighed i forhold til tilbuddets ejendomsomkostninger. Af budgettet for 2015 fremgår 
ikke udgifter til tilbuddets servicearealer.

Gennemsnitlig vurdering 2,3

Udviklingspunkter

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer på det foreliggende grundlag, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

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

Bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.a

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 som opfyldt i meget 
lav grad.
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Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til 
prisen og tilbuddets målgruppe

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi som udgangspunkt giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet 
 i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at flere borgeres adfærd 
i tilbuddet aktuelt kan udfordre tilbuddets økonomi.

Der er afsat midler til kompetence udvikling i 2016, som stemmer godt overens med den beskrevne faglige 
udvikling på Tilbudsportalen.

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

Bedømmelse af kriterium

Det vurderes, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af 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.

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 12.a

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets budget samt en takst på 827 kr. pr. døgn kan være udfordret af de aktuelt 
visiterede borgere i tilbuddet, da det i interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at flere borgere har behov, 
som ligger ud over tilbuddets ramme.

Socialtilsynet bedømmer desuden, at tilbuddets afspejler metoder samt planer for faglig udvikling. Socialtilsynet 
noterer, at der er afsat midler til kompetenceudvikling.

På baggrund af dette bedømmes indikatoren til samlet set at være opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 13.a

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.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt 
hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens 
formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser 
borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre 
borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at 
opretholde sociale netværk.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, og 
at udsagn fra borgerne understøtter dette. Socialtilsynet ser endvidere en tydelig sammenhæng mellem tilbuddets 
indretning af fællesrum og medarbejdernes udmeldte tilgang om at skabe rum for aktiviteter og fællesskab med 
udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. 
 
Socialtilsynet vurderer på baggrund af rundvisning i tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår velholdte og rene både 
i fællesarealer og borgernes private boliger. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er 
særlige muligheder for, at borgerne kan lave mere individuelle aktiviteter i tilbuddet, og at en borger kompenserer 
for dette ved at bruge fælles gangareal til værktøj og høvlebænk. Socialtilsynet bedømmer endvidere, at personalet 
er opmærksomme på denne situation og forsøger at understøtte borgerens ønsker på bedst mulig måde. 

Socialtilsynet observerer, at borgernes boliger fremstår hjemlige og indrettet efter borgernes egne ønsker og behov. 
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er tilknyttet pulterkamre eller anden 
opmagasineringsmuligheder til boligerne.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter
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Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, 
og at udsagn fra borgerne understøtter dette. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at der er en tydelig 
sammenhæng mellem tilbuddets indretning af fællesrum og den af personalet udmeldte tilgang om at skabe rum for 
aktiviteter og fællesskab med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. 
 
Socialtilsynet bedømmer på baggrund af rundvisning i tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår velholdte og rene, 
både i fællesarealer og borgernes private boliger. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er 
særlige muligheder for at borgerne kan lave mere individuelle aktiviteter i tilbuddet, og at en borger kompenserer for 
dette ved at bruge fælles gangareal til værktøj og høvlebænk. Socialtilsynet bedømmer endvidere, at personalet er 
opmærksomme på denne situation og forsøger at understøtte borgerens ønsker på bedst mulig måde. 

Socialtilsynet observerer, at borgernes boliger fremstår hjemlige og indrettet efter borgernes egne ønsker og behov. 
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er tilknyttet pulterkamre eller anden 
opmargasineringsmuligheder til boligerne.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Daglig leder og medarbejdere udtaler, at borgerne efter 
deres mening trives med de fysiske rammer. Det lægges til grund for vurderingen, at bygningerne er bygget med 
det formål at være botilbud til psykisk syge borgere. Det omtales endvidere, at borgerne giver udtryk for at være 
glade for at bo i tilbuddet, og generelt fungerer godt i tilbuddet, selv om de kan være meget præget af deres 
psykiske sygdom. 
 
Flere borgere giver udtryk for, at vedkommende er glad for at bo i tilbuddet. Det omtales, at både fællesskabet og 
de individuelle lejligheder er godt for vedkommendes situation.

Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at borgerne benytter tilbuddets fællesområder og trives med det.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. På tilbudsportalen beskrives tilbuddet som en trelænget 
bebyggelse med 8 selvstændige lejligheder. I den midterste del af bofællesskabet er der fælles stue, køkken og 
brygger. Hver beboer har egen indgang til de private lejligheder, som indeholder dagligstue med et lille køkken, 
soveværelse, entré samt bad og toilet. Der hører en lille have til hver lejlighed.

Daglig leder og medarbejdere beskriver, at tilbuddets fællesområder fungerer som rammen for fælles aktiviteter for 
borgerne. Der er fællesspisning, hvor en medarbejder og borger i fællesskab sørger for madlavning. Desuden er 
der mulighed for at deltage i yoga og lignende, mens andre aktiviteter i fællesrummet opstår mere eller mindre ad 
hoc i forhold til, hvad borgerne giver udtryk for af ønsker. Under interview giver medarbejderne eksempler på, 
hvordan man med udgangspunkt i tilbuddets pædagogiske tilgang Recovery tilrettelægger aktiviteter i samarbejde 
med borgerne, for eksempel ved at medarbejderne understøtter borgerne til at vælge og igangsætte aktiviteter efter 
eget ønske og behov.
 
Det bliver omtalt, at der som udgangspunkt skulle have været indrettet aktivitetsrum i kælderen, men at de blev 
sløjfet i forbindelse med byggeriet. Medarbejderne omtaler, at det i nogle situationer begrænser borgerne, især i 
forhold til deres særlige behov for at vedligeholde håndværksmæssige færdigheder og fysiske aktiviteter. 
Medarbejderne giver udtryk for, at der i stedet udvikles andre muligheder i dagligdagen. Som eksempel nævnes, at 
der er mulighed for at deltage i havearbejde om sommeren.
Det omtales, at der afholdes husmøder, hvorigennem borgerne har muligheder for indflydelse på alle centrale 
elementer i forholdt deres ophold i tilbuddet. 

En borger omtaler, at både fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov, og giver i 
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interview eksempler herpå. Borgeren omtaler endvidere husmøder, og at der laves dagsorden og referat fra 
møderne, samt at der er bestyrelsesmøder i boligafdelingen 4 gange om året.

Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at enkelte borgere har taget fælles gangareal i brug for deres private 
aktiviteter, for eksempel en høvlebænk.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Daglig leder og medarbejdere giver udtryk for, at der er en 
kultur i tilbuddet, som understøtter, at tilbuddet er borgernes hjem. Der gives i interview eksempler fra den daglige 
pædagogiske praksis på, hvordan denne kultur kommer til udtryk og operationaliseres, for eksempel i forhold til 
medarbejdernes adgang til borgernes private lejligheder.
Det beskrives, at botilbuddet er opbygget med fællesrum og borgernes egne lejligheder. Det betyder, at botilbuddet 
fungerer som en selvstændig afdeling under et almennyttigt boligselskab med de rammer og regler, som dette 
afstedkommer, for eksempel afholdes der årlig generalforsamling. Socialtilsynet er under tilsynsbesøget forevist 
referater fra generalforsamling.

En borger udtaler, at vedkommende opfatter tilbuddet som hjem. Det gælder både egen lejlighed og 
fællesområderne, og at tilbuddet er trygt og godt.

Socialtilsynet er under tilsynsbesøget forevist fællesområder, som fremstår rene og velholdte, dog er der en tydelig 
lugt af cigaretrøg i gangarealerne, men ikke i fællesstue. Socialtilsynet er endvidere forevist en borgers lejlighed, 
som fremstår hjemlig og som en privat bolig, der er indrettet i forhold til borgerens eget valg og behov.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Tilbudsportalen
Rudersdals Kommunes hjemmeside
Tilbuddets ydelseskatalog
Dokumentation af visitationsgrundlag, mål, indsats og daglig praksis på 2 borgere, 
udtaget under tilsyn.
Intern kompetenceudviklingsplan for tilbuddet.
Interne husregler
Retningslinjer vedr. overgreb
Samtykkeerklæring

Observation Samspil mellem borgere under varslet tilsyn.
Samspil mellem borgere og medarbejdere under varslet tilsyn.

Interview Centerleder Lene Lilja Petersen
Daglig leder Torben Koue
2 medarbejdere med op til 4 års erfaring i tilbuddet
2 borgere, som har boet i op til 2 år i tilbuddet.

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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