
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:

Bofællesskabet Biskop Svanes Vej

Biskop Svanes Vej 63
3460 Birkerød
Tlf.: 46113377
E-mail: llpe@rudersdal.dk
Hjemmeside: socialpaedagogiskcenter@rudersdal.dk

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

Rene Lykke Jensen (Socialtilsyn Hovedstaden)

11-08-2016

Pladser i alt: 13

*Målgrupper: 50 til 85 år (udviklingshæmning)

50 til 85 år (medfødt hjerneskade)

1. Stamoplysninger

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

Socialtilsynet har været på et driftsorienteret tilsyn den 25. maj 2016.
Bofællesskabet Biskop Svanes Vej er et tilbud med plads til 13 borgere efter almenboliglovens § 105, stk. 2, hvor 
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Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Godkendt

borgerne får støtte efter servicelovens § 85. Målgruppen er udviklingshæmmede borgere i alderen 50- 85 år. 
Hovedparten af borgerne har behov for både pædagogisk og sundhedsfaglig indsats, hvilket socialtilsynet konkluderer, 
at tilbuddet imødekommer ved at sikre fagligt kompetente medarbejdere. Tilbuddets målsætning, målgruppe og 
anvendelse af metoder og tilgange konkluderer socialtilsynet er samstemmende med stedets ydelseskatalog. 

Der har været arbejdet relevant med hovedparten af udviklingspunkterne fra tilsyn 2015.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har fokus på de ændringer der kan forekomme i målgruppen og dermed behov 
for viden der retter sig mod de behov, og der er opmærksomhed på behov for opkvalificering af medarbejderne fx 
omkring aldring og evt. begyndende demens.

Tillige konkluderes, at der fra ledelsens side er fokus på den skriftlige dokumentation og er mulighed for yderligere 
udvikling af dokumentationen på effekten af faglige metoder og tilgange, samt tydeliggørelse af hvordan borgerne er 
inddraget i opsætning af mål. 

I forhold til tilbuddets økonomi konkluderes det, at den er bæredygtig og gennemsigtig, og alle udviklingspunkter 
omkring budgettets detaljeringsgrad er imødekommet.
 
Socialtilsynet konkluderer videre, at tilbuddets faglighed genspejles i de fysiske rammer. Indretning er udført efter 
pædagogiske principper, hvor der blandt andet er fokus på, hvordan borgernes sanser påvirkes.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Oplysningsskema
Kopi af vikarregnskab
Borgere pr. 1.4.-16
Stikprøver i to borgersager; herunder omsorgsplan, pædagogisk plan, handleplan, status, ADL-vurdering og 
dagborgsnotater.
Beredskab for at forebygge old og magtanvendelser.
4 referater fra personalemøder
APV Handleplan 2013-14.
Liste over pårørende der kan kontaktes.
Budget 2016.

Observation

Interview Leder:
Daglig leder Susanne Svare

Medarbejdere:
Pædagog og social- og sundhedsassistent ansat i 4 år, erfaring med demente
Pædagog og social- og sundhedshjælper ansat i 4 år
Pædagog og social- og sundhedsassistent ansat i 2 ½ år

Borger boet i tilbuddet i 4 år.
Interviewkilder
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Beboere
Ledelse
Medarbejdere

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 25-05-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 25-05-16: Biskop Svanes Vej 63, 3460 Birkerød

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Christina Dahl

Rene Lykke Jensen

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Hele kvalitetsmodellen og særligt udviklingspunkter i temaerne Målgruppe, metoder og resultater samt Økonomi 
fra tilsyn 2015.
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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

4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med udgangspunkt i 
de mål der er for de enkelte borgere, og under hensyn til 
borgernes behov og forudsætninger, understøtter 
borgernes deltagelse i dagtilbud. For de borgere som har 
fravalgt dagtilbud, er det socialtilsynets vurdering, at 
tilbuddet sikrer andre aktiviteter og dagsstruktur ud fra 
borgernes ønsker og behov. I deres indsats over for den 
enkelte borger, tages der hensyn til at flere er ældre 
borgere med ændret behov vedrørende til uddannelse 
og beskæftigelse. Der udvises respekt overfor de borgere 
som har valgt at gå på pension. 
Tilbuddet kan med fordel fortsat sikre, at alle borgere i 
tilbuddet har en aktiv og meningsfuld hverdag, i takt 
med at flere af dem ændrer deres behov og ønsker for 
uddannelse og beskæftigelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse, 
og vægter at borgerne skal have en aktiv hverdag. Dette gælder både dem som har dagtilbud, samt de borgere 
som har valgt at gå på pension. Der er lagt vægt på, at hovedparten af borgerne er i beskæftigelse eller har fast 
dagsstruktur med praktiske opgaver i bofællesskabet. Tillige indgår, at der sker opfølgning både omkring mål for 
beskæftigelse samt daglige aktiviteter i tilbuddet med henblik på at have en aktiv og meningsfuld hverdag for 
borgere, som er pensioneret.

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 er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at der gennem dialog med medarbejdere, 
borgere og leder i 2015 fremgår, at borgerne har mål der relaterer sig til deres dagtilbud eller de 
aktiviteter og dagsstrukturer borgerne har. Ud fra stikprøve af borgernes handleplan i indeværende 
tilsyn, ses der opstillet konkrete mål for borgernes beskæftigelse, eller dagsstruktur for borgere som 
er pensioneret. Det fremstår ikke tydeligt, i hvilket omfang borgerne er inddraget i opsætningen af 
målet. Tilbuddet gør i høringssvar opmærksom på "Flere borgere i tilbuddet er grundet 
funktionsniveau ikke selvstændigt i stand til at opstille mål. mål sættes på handleplansmøder udfra 
borgers eventuelle ønsker, personalets mangeårige kendskab og observationer". Der bliver fulgt op 
på målene i status og dokumenteret i dagbogsnotater. Tilbuddet respekterer, at hovedparten af 
borgerne er ældre og flere ønsker en rolig hverdag, fremfor fokus på beskæftigelse.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at hovedparten af borgerne har tilbud i 
dagtimerne. Medarbejder og leder fortæller i 2015, at to borgere har valgt at gå på pension, men går 
fx i dagscenter samt har ansvar for flere praktiske opgaver i bofællesskabet, hvilket borger under 
indeværende tilsyn bekræfter. 
Gennem samtalen med medarbejdere i 2015 fremgår det, at medarbejderne har fokus på, at alle 
borgere skal have en aktiv hverdag, ud fra deres behov og ønsker.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter
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*Selvstændighed 
og relationer

4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i deres indsats 
understøtter udvikling af borgernes selvstændighed og 
sociale relationer. Alle borgere har opsat mål der 
relaterer sig til at øge eller bevare deres selvstændighed 
og opretholde eller opnå nye relationer. Tilbuddet 
understøtter borgerne i at deltage i sociale aktiviteter og 
fællesskaber, og understøtter borgernes behov og 
ønsker for kontakt og samvær med familie og venner.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, hvilket 
stemmer overens med tilbuddets formål.
Der er lagt vægt på, at der opstilles konkrete mål vedrørende borgernes sociale kompetencer og selvstændighed 
og anvendes informationstavler i fællesrummet samt individuelle planer i borgernes hjem med visualisering for at 
understøtte disse og styrke borgernes selvstændighed. 
Tillige vægtes det, at tilbuddet i deres indsats støtter op om og sikrer, at borgerne har sociale fællesskaber, både i 
og udenfor tilbuddet, ud fra borgernes forudsætninger og ønsker, samt har kontakt til familie ud fra egne behov.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at der i ydelseskataloget for tilbuddet, 
samt på tilbudsportalen fremgår tydeligt, at tilbuddets formål er at arbejde med borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed. Eksempelvis er det nævnt som et vilkår for at bo i tilbuddet, at 
ønske det sociale fællesskab, samt forvalte en stor grad af selvstændighed. 

Der er tillige lagt vægt på, at der i borgernes handleplaner er opstillet konkrete og individuelle mål 
for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Eksempelvis, fokus på at deltage i 
fællesskabet og vedligeholde færdigheder. Det fremgår ikke tydligt, hvordan borgerne er inddraget i 
opsætning af målene. Der ses fulgt op i status og dagbogsnotater.

Endvidere indgår det, at der gennem samtale med borgere, leder og medarbejder i 2015 gives flere 
praksis eksempler på mål der handler om at øge borgernes selvstændighed og sociale kompetencer, 
ud fra borgernes individuelle forudsætninger og ønsker. Medarbejderne beskriver, at alle borgere i 
tilbuddet har mål der relaterer sig til selvstændighed og sociale kompetencer, tilpasset borgernes 
funktionsniveau og ønsker. En borger fremviser sin dagsstruktur hvor dele er visualiseret. Borgeren 
giver udtryk for, at dette bevirker at vedkommende selv kan håndtere praktiske opgaver og 
personlig pleje.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at det i 2015 beskrives at borgerne tager 
på ferie sammen. Videre er det i en borgers handleplan beskrevet, at vedkommende deltager i 
lokale arrangementer, og tilbuddet prioriterer at understøtte borgernes mulighed for deltagelse i 
arrangementer. 

Tillige indgår oplysninger fra 2015, hvor leder fortæller, at de understøtte fællesskabet, ved at sikre 
at der sker aktiviteter i det daglige. Der gives flere eksempler på aktiviteter, både i og udenfor 
tilbuddet. De borgere socialtilsynet taler med, fortæller om indbyrdes relationer i tilbuddet og 
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hvordan de tager på ture i tilbuddets bus. 

Endvidere indgår det, at borger, medarbejder og leder fortæller, hvordan der benyttes forskellige 
aktivitetstilbud for at understøtte borgernes mulighed for at indgå i sociale relationer og 
fællesskaber. Endvidere afholdes traditionelle sammenkomster i tilbuddet, så som jul og 
fødselsdage. Medarbejderne og borgerne beskriver, at flere af dem kan færdes selvstændigt i 
området, og leder fortæller, at der er et godt naboskab og bofællesskabet er med i 
grundejerforeningen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at der i samtale med pårørende i 2015 fremgår 
at medarbejderne understøtter mulighed for samvær. Eksempelvis opfordres pårørende til at 
deltage i arrangementer, hvor borgerne er glade for pårørendes deltagelse. 

Tillige indgår, at medarbejdere fortæller, at borgerne i varierende grad har netværk og flere 
borgerne selv tager kontakt til fx pårørende. Borgere som ikke har familie har netværk i 
pensionistklubben eller i sine medbeboere samt kommer i aktivitetscentret i SPC (Socialpædagogisk 
Center) En borger socialtilsynet taler med i 2015, fortæller om sin relation til familien og har kontakt 
efter egne ønsker.  Medarbejder og leder fortæller i 2015, at pårørende er velkomne i tilbuddet, dog 
er der af hensyn til borgerne i tilbuddet, fastsat regler for pårørendes ophold i fællesrummet.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,5 Socialtilsynet vurderer, at der tilbuddet er et klart formål 
med indsatsen, og at tilbuddets tilgange og metoder er 
relevante og med til at understøtte borgernes udvikling 
og trivsel. Tilbuddets systematiske dokumentation sikrer, 
at tilbuddet kan dokumentere positive resultater for 
borgerne, men der kan udvikles yderligere omkring 

Tilbuddet kan med fordel:
- dokumentere de faglige tilgange og metoder samt 
effekten heraf 
- implementere metoder og tilgange der anvendes til 
den ældre del af borgerne, herunder opmærksomhed på 
eventuelt udvikling af aldersrelaterede sygdomme. 
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dokumentation på de faglige tilgange og metoder. 
Socialtilsynet finder det relevant for målgruppen, at 
tilbuddet implementerer viden om alderdommens 
sygdomme i den pædagogiske og socialfaglige tilgang. 
Ydermere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet 
respekterer og har fokus på borgernes medinddragelse, 
medbestemmelse og indflydelse vedrørende 
beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. 
Bl.a. ved at tilbuddet sikrer formelle fora, hvor borgerne 
har mulighed for at udtrykke ønsker og behov. 
Endvidere vurderes det, at tilbuddet forebygger brug af 
magt og overgreb blandt borgerne og der sker løbende 
refleksion over emnet, samt er nedskrevne retningslinjer 
og beredskab på begge områder.

- løbende sikre sig at fælles regler for ophold i 
fællesarealerne imødekommer borgernes ønsker og 
behov.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at målgruppen er tydeligt beskrevet. Der er udarbejdet et  ydelseskatalog for tilbuddet, 
hvor både målgruppen, samt indsats fremgår tydeligt. Socialtilsynet konstaterer, at målgruppen i tilbuddet 
stemmer overens med beskrivelsen fra medarbejderne og lederen. 
Socialtilsynet vurderer, at øget fokus på behov i henhold til borgernes alderdom, herunder demens, kan være 
medvirkende til at løfte kvaliteten i tilbuddet, i henhold til brug af relevante metoder og tilgange. Tilbuddet gør 
opmærksom på følgende i høringssvar "personalet har viden om symptomer på begyndende demens. bliver 
borgeren dement i en sådan grad at borgeren ikke kan klare sig selvstændigt i de sene aften og nattetimer kan 
borgeren ikke længere bo i tilbuddet. Personalet holder sig løbende orienteret i forhold til aldersrelateret 
sygdomme i øvrigt".
Der er lagt vægt på, at der er gode praksisbeskrivelser og ses positive resultater i den daglige dokumentation og 
status, samt mundtlig refleksion og sparring. Dokumentationen kan med fordel tilføres beskrivelse af faglige 
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tilgange og metoder, for i detaljer at komme nærmere på hvilke tilgange og metoder, der støtter op om vejen mod 
målindfrielse, ligesom delmålsregistreringer kan benyttes mere i systemet.
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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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Målgruppen er ældre udviklingshæmmede borgere, enkelte 
borgere har erhvervet hjerneskade, hvor skaden er sket tidligt i livet. I dialogen med ledelsen og 
medarbejderne i 2015, konstaterer socialtilsynet, at der er bevidsthed om forskellen på disse to 
målgrupper, og en borger blev vurderet at have behov for andet tilbud. Borger er netop flyttet til 
andet tilbud. 
Målsætningen for tilbuddet er tydeligt beskrevet i ydelseskataloget og er med et overordnet fokus 
på borgernes selvstændighed, selvhjulpenhed og støtte til sociale relationer.

Der er lagt vægt på, at tilbuddet har en tydelig beskrevet målgruppe samt anvender relevante 
faglige tilgang og metoder som den anerkendende tilgang, værdsættende samtaler, erfaringsbaseret 
metode, strukturpædagogik og herunder visualisering. Leder beskriver, hvordan elementer af 
neuropædagogikken også anvendes, bl.a. er borgerne blevet screenet, hvilket skal danne grundlag 
for individuel målsætning.

Tillige vægtes det, at medarbejderne fortæller, at de løbende har etiske refleksioner fx omkring den 
løbende dokumentation, og de kan på relevant vis redegøre for anvendelsen af de enkelte tilgange 
og metoder gennem praksiseksempler og refleksion.

Socialtilsynet ser at fagligheden har et højt niveau og anbefaler at den teoretiske tilgang til tilgange 
og metoder yderligere undersøges for at styrke udviklingen af pædagogik i endnu højere grad. 

Både leder og medarbejdere fortæller i 2015, hvordan fokus på alderdommens sygdomme skal være 
et fremadrettet udviklingspunkt, både grundet borgernes alder samt der er borgere med risiko for at 
udvikle demens.

Indikator 03.b: Tilbuddet 4 (i høj grad Indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at det af tilsendte stikprøver i to borgeres 
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dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

opfyldt) statusplaner fremgår målsætninger (indsatsmål) for borgerne i henhold til overordnede mål for 
borgernes ophold fra visiterende kommuner. Der ses ikke delmål. Statusplanerne viser nogle gode 
og konkrete mål for borgerne og er godt beskrevet lavpraktisk anskuet. Der fremgår ikke direkte 
opfølgningsdatoer ved målene, eller hvorvidt eller i hvilken grad borgeren er inddraget. Endvidere 
ses der ikke konsekvent brug af konkrete beskrivelser af anvendte tilgange og metoder samt effekt 
heraf. I tilsendt uddrag af dagsrapporter for to borgere ses, at der skrives kontinuerligt og 
henførende til emneopdeling så viden om specifikt emne lettere kan indhentes. For den ene borger 
er der gode praksis eksempler med sprog og anvisende formuleringer, som kan forstås i den 
anerkendende tilgang, der motiverer borgeren, som ellers er beskrevet med udfordring på 
motivation i statusplan. 

Tillige vægtes det, at medarbejderne fortæller, at de sparrer meget med hinanden i praksis, og der 
sker registreringer af delmål i Bosted. De bekræfter, at det ikke er alle borgerne som har været med 
til at opsætte målene, og der sker opfølgning gennem dialog med borgere, der kan dette ellers ved 
observation. Der nævnes konkrete udfordringer omkring opsætning af langsigtede mål med 
borgerne.

Endvidere er der lagt vægt på, at leder oplyser, at der er udarbejdet en ny skabelon til pædagogiske 
planer som har sammenhæng med den kommunale handleplan med mål og delmål. Desuden 
opsættes der mål i omsorgsplanen med delmål.

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 er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at det ved stikprøve i statusnotaterne 
ses, at borgerne opnår positive resultater i forhold til de mål, som er beskrevet i den pædagogiske 
handleplan. Medarbejderne nævner ligeledes flere eksempler.

Endvidere indgår det, at både leder og medarbejdere fortæller om de årlige handleplansmøde for at 
sikre opfølgning af indsatsen. Borgerne deltager i disse møder på forskellig vis. Leder beskriver, at 
der sker opfølgning i status og ved møde årligt, men leder ønsker at ændre dette til hvert andet år.
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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 er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at det ved stikprøve i statusnotaterne 
ses, at borgerne opnår positive resultater i forhold til de mål, som er beskrevet i den pædagogiske 
handleplan. Medarbejderne nævner ligeledes flere eksempler.

Endvidere indgår det, at både leder og medarbejdere fortæller om de årlige handleplansmøde for at 
sikre opfølgning af indsatsen. Borgerne deltager i disse møder på forskellig vis. Leder beskriver, at 
der sker opfølgning i status og ved møde årligt, men leder ønsker at ændre dette til hvert andet år.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at leder fortæller om samarbejde med flere 
eksterne samarbejdsrelationer fx VISO, sygeplejerske vedrørende aldring og demens samt 
inkontinens, fysioterapeuter og hjælpemiddelafdelingen i kommunen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at der organisatorisk er fokus på, at borgerne medinddrages og har indflydelse. I 
ydelseskataloget er det tydeligt og detaljeret beskrevet, hvordan tilbuddet skal understøtte den enkelte borgers 
mulighed for dette, samt gøre den enkelte borger opmærksom på egne rettigheder. Socialtilsynet vurderer, at 
tilbuddet relevant redegør for overvejelser om husregler for adgang til fællesarealerne, dog kan tilbuddet med 
fordel løbende sikre sig, at reglerne er ud fra borgernes ønske og behov, som også
sikres i høj grad løbende via ugentlige husmøder .

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at der i dokumentanalysen fremgår, at 
tilbuddet har fokus på at høre, respektere og anerkende borgerne. Eksempelvis arbejder tilbuddet 
med motivation, men er opmærksomme på, at borgernes mening er afgørende for, hvilke 
handlinger og tiltag som bliver sat i gang.
Leder fremhæver i 2015, at ydelseskataloget ikke skal ses som en begrænsning, men som et 
minimum af tilbud til borgerne.
Tillige vægtes det at medarbejderne og leder giver flere praksiseksempler på, hvordan de arbejder 
med den anerkendende tilgang og støtter borgerne i egne valg og ønsker. Formålet er i følge leder at 
få borgerne til at tage ansvar for eget liv, og medarbejderne oplyser, at de vægter at alt hvad 
borgerne kan selv skal de selv.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at der organisatorisk er opstillet formål for den 
enkelte borgers mulighed for selv- og medbestemmelse. Eksempelvis står det i ydelseskataloget 
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vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i 
overensstemmelse med deres 
ønsker og behov

beskrevet, at der skal afholdes husmøder, hvor borgerne skal have mulighed for medindflydelse og 
medbestemmelse på eksempelvis kost, indretning og ferieture. Disse møder skal afholdes ugentlig. I 
dokumentanalysen bliver det bekræftet at borgerne er inddraget og har stor indflydelse på 
beslutninger vedrørende sig selv. Disse beslutninger er både individuelle, eksempelvis i forhold til 
kost, hvor medarbejderne går ind og tager en vejledende rolle, men er samtidigt bevidst om 
borgernes selvbestemmelse. 

Tillige vægtes det at borger, medarbejdere og leder oplyser, at de afholder husmøde en gang 
ugentligt. Socialtilsynet fik i 2015 fremvist dagsorden, som også er visualiseret. Hvor fx regler for 
ophold i fællesarealerne er besluttet. Medarbejderne fortæller om de faglige overvejelser der har 
dannet grundlag for fastsættelse af regler for ophold i fællesrummet. Medarbejderne fremhæver, i 
forbindelse med afholdelse af husmøder, at det kan være nødvendigt med efterfølgende dialog med 
en borger, for at sikre sig at borgeren har forstået indholdet.

Endvidere er der lagt vægt på, at der gennem dialog med borger og observation under 
tilsynsbesøget, fremgår at borgerne har indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Fra 2015 
fremgår det at borgerne kan indgå i frivillig kostkasse og borgerne er ikke underlagt regler om 
sukkerfri kost eller andre restriktioner i kosten. Borgerne køber eller får støtte til at købe de varer 
som de ønsker. 

Ydermere indgår, at der ud fra observation under tilsynet, ses faglighed i medarbejdernes og leders 
interaktion med borgerne, særligt strukturpædagogikken anvendes og giver i følge leder tryghed og 
ro på dagens indhold. Der observeres hvordan borgerne er inddraget individuelt omkring praktiske 
opgaver i bofællesskabets fællesrum.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i deres indsats sikrer en tilgang og dagligdag der tager højde for borgernes 
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understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

mentale og fysiske sundhed. Der er lagt vægt på, at borgerne trives. Det vægtes også, at tilbuddet giver relevant 
støtte til fx at komme til læge eller anden sundhedsydelse og har fokus på kost, motion og at borgerne er psykisk 
velbefindende.

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

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at borger oplyser at trives i tilbuddet, og 
medarbejdere og leder oplever borgerne trives, hvilket kan ses på den gode stemning i huset, og det 
at borgerne gerne vil være sammen og er sammen på forskellig vis. Der nævnes konkret eksempel 
på borgernes opmærksomhed på hinanden, og hvordan de hjælper samt opmærksomhed på 
balancen mellem at være i egen lejlighed og fællesrum.

Tillige indgår, at en pårørende i 2015 fremhæver, at borgerens livskvalitet er øget efter 
vedkommende er flyttet ind i tilbuddet.

Endvidere vægtes det, at socialtilsynet observerer, hvordan borgerne trygt interagerer med 
hinanden og medarbejderne.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på oplysningerne fra 2015, hvor både 
borgere og pårørende fortæller, at medarbejderne støtter borgerne med besøg og opfølgning af 
sundhedsydelser. Gennem dialogen med medarbejderne og leder fremgår det, at borgernes alder 
medfører flere lægebesøg, hvilket tilbuddet støtter op om, ud fra de behov og ønsker borgerne har.

Ydermere er der lagt vægt på, at leder fortæller, at der var planer om at ansætte en social- og 
sundhedsassistent mere i tilbuddet og der er en sygeplejefunktion på Ebberødområdet, som de kan 
henvende sig til.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at det af fremsendt materiale ses, at 
tilbuddet udarbejder særskilte omsorgsplaner for borgerne. Her indgår oplysning og pædagogiske 
indsatser som anvendes i arbejdet med borgernes fysiske og mentale helbred fx omkring kost, 
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borgernes fysiske og mentale 
sundhed

motion og sociale relationer. 

Der er tillige lagt vægt på at leder oplyser, at de motiverer borgerne til at spise sund kost og har 
fokus på bevægelse fx benyttes tandemcykel. Lokalområdet inddrages til kortere ture og der tilbydes 
stolegymnastik og bevægelse på feriekolonituren. Leder vægter, at der bliver grinet i huset og 
igangsætter gerne musik og fjollet dans. Ved særlige lejligheder ønsker borgere et særligt orkester, 
så de kan danse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med pædagogisk intervention forebygger brug af magt. Der er en centralt 
aftalt procedurer, der følges i tilfælde af magtanvendelse. Der har aldrig været tilfælde af magtanvendelse og sker 
løbende refleksion over gråzoner bl.a. på personalemøderne.

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 er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at der ikke har været magtanvendelser 
og medarbejdere og leder på relevant vis redegør for den pædagogiske indsats som sikrer, at 
magtanvendelser undgås.

Det indgår tillige, at det af tilsendt referat for personalemøde fremgår, at medarbejderne har talt 
om deres bevidsthed om ikke at udøve magtanvendelser, for at opnå de mål, som er aftalt med den 
enkelte borger, herunder de gråzoner der kan være, når medarbejderne samtidig skal forebygge 
omsorgssvigt. Punktet er en fast del af dagsorden. Medarbejdere og leder oplyser at de løbende har 
drøftelser om gråzoner og dilemmaer og nævner yderligere eksempler.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at leder oplyser, at de følger den overordnede 
procedure i Specialpædagogisk Center. Der er ikke udarbejdet særskilt lokal procedure eller 
retningslinje. Dette er begrundet i, at der aldrig har været en magtanvendelse. Leder nævner fx at 
de aldrig går ind i borgernes lejligheder uden borger er til stede eller har givet samtykke.
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og forbedring af indsatsen
Tillige indgår, at både leder og medarbejdere i 2015 redegør for regler og retningslinjer på området. 
Medarbejderne beskriver hvordan de vil agere såfremt der forekommer brug af magt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i deres indsats forebygger overgreb. Der foreligger et nedskrevet beredskab, og 
der er registreret færre situationer, hvor borgerne reagerer med fysiske eller psykiske overgreb på medarbejdere 
eller andre beboere.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at medarbejdere beretter om episoder hvor en 
borger slår ud efter en anden og verbale tilfælde af overgreb. Medarbejderne støtter borgerne i 
dialogen omkring hændelserne og medvirker til konfliktnedtrapning, hvilket beskrives med konkrete 
eksempler. Det oplyses, at det særligt for en borger har mindsket omfanget af udadreagerende 
adfærd.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at der er udarbejdet et beredskab, som 
beskriver konkrete handleanvisninger til medarbejderne i forskellige situationer. Medarbejderne 
redegør for håndtering af episode om fysisk og psykisk vold, samt hvordan der fagligt reflekteres 
over håndtering af konkrete situationer.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,6 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige leder 
besidder relevante kvalifikationer og egenskaber, der 
sikrer en retningsangivende ledelse. Det er tydeligt for 
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borgere og medarbejder, hvilke tiltag og udvikling der 
arbejdes ud fra.
Det vurderes, at den daglige drift er stabil med faste 
medarbejdere der medvirker til, at borgerne mødes af 
medarbejdere med  relevante kompetencer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes kompetent, hvor erfaring og viden om målgruppen understøtter 
medarbejdernes tilgang til borgerne.  Der sikres supervision, samt der fortælles om faglig sparring medarbejder og 
leder i mellem.

Yderligere viden om ledelse kan tilføres så ledelsesfaglig tænkning styrkes.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn 2015, hvor der er lagt 
vægt på, at tilbuddets daglige leder har relevant pædagogiske uddannelse samt erfaring. Daglig 
leder har på nuværende tidspunkt ikke planer om lederuddannelse, men ser det som en mulighed. 
Medarbejderne beretter, at lederens mange årige erfaring med målgruppen gør hende kompetent 
til opgaven. Medarbejderne fortæller, at de benytter leders viden i den daglige indsats.

Endvidere vægtes det, at medarbejderne beskriver ny centerleder, som en synlig og åben leder og 
der er klar opgavefordeling mellem centerleder og daglig leder. Leder fortæller, at der er faste fora, 
hvor de daglige ledere for bofællesskaberne under Socialpædagogisk Center mødes, ligesom de ved 
en central placering i centret kan søges løbende sparring.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejdere og leder oplyser, at der 
er fast ekstern supervision. Daglig leder deltager i supervisionen. Medarbejderne fortæller, at de 
bruger den daglige leder til sparring vedrørende dokumentation. Gennem dialog med 
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sparring for ledelse og 
medarbejdere

medarbejderne i 2015 fremgår det, at sagssupervision bidrager til mere målrettet indsats.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift er stabil, med faste medarbejdere og fast vikarkorps, alle med 
relevant faglig uddannelse. Det vurderes at dette skyldes en kompetent   daglige drift.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at både borgere og pårørende i 2015 fortæller, 
at borgerne modtager relevant hjælp og støtte. Borger oplyser under indeværende tilsyn at få hjælp 
når pågældende har behov.

Det indgår, at både omfanget af støtten vurderes som passende samt, at medarbejderne har 
relevante kompetencer, når der ses på tidsrummet, der er medarbejdere til rådighed jf 
ydelseskataloget sammenholdt med målgruppens behov for støtte og mulighed for akut kontakt til 
nærliggende bosted i tidsrum uden medarbejdere.

Endvidere er der lagt vægt på, at leder i 2015 beskriver et stabilt og uddannet vikarkorps, og 
medarbejdere oplyser under indeværende tilsyn, hvordan der sker relevant introduktion af vikarer.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at personalegennemstrømningen er på 
nul.
Leder beskriver i 2015 en stabil medarbejdergruppe og hvilke tiltag arbejdspladsen har, for at sikre 
trivslen blandt medarbejderne. Under indeværende tilsyn fortæller leder, at det forventes at to 
medarbejdere går på efterløn til sommer.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at sygefraværet er på 12 dage pr. medarbejder 
pr år, hvilket ikke er på et højere niveau end sammenlignelige tilbud.
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sammenlignelige arbejdspladser Det indgår, at leder fortæller at det er begrundet i en langtidssygemelding, og det at flere borgere 
har haft behov for sundhedsfaglig indsats.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at 
borgernes behov er sammensat, hvilket imødekommes 
af relevante faggrupper. Flere borgere har behov for 
både pædagogisk og sundhedsfaglig viden og indsats i 
hverdagen, hvilket tilbuddet understøtter med relevante 
kompetencer. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevante planer 
for kompetenceudvikling af metoder og tilgange, der 
yderligere kan øge borgernes udvikling og trivsel. Særligt 
at tilbuddet har fokus på nye behov der kan opstå 
grundet alderdom, vurderer socialtilsynet er en vigtig 
forudsætning for at understøtte borgerne optimalt. 
Desuden ses ledelsen at have et strategisk fokus på 
udvikling af organisationen, og hvordan der sikres rum 
for faglig sparring og løbende dokumentation.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer samlet set, at medarbejderne besidder relevante kompetencer og kan imødekomme 
borgernes behov for både pædagogisk, social- og sundhedsfaglig viden.  Medarbejderne og ledelsen har fokus på 
at tilegne sig relevante kompetencer, som matcher borgernes behov. Videre vurderer socialtilsynet, at 
medarbejderne benytter tilbuddets metoder. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at rummene er indrettet 
efter neuropædagogiske principper.
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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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at der er ansat 6 pædagoger hvoraf flere også 
har en sundhedsfaglig uddannelse, og en social- og sundhedsassistent som delvist udfører 
rengøringsopgaver i borgernes hjem. Leder oplyser, at der var planer om ansættelse af en social- og 
sundhedsassistent på sigt, af hensyn til målgruppens udvikling og stadigt øget behov for fysiske 
pleje. Der vil fra centralt plan blive investeret mere i neuropædagogik samt andre centralt udmeldt 
kursusforløb fx medicin og den svære samtale. Leder oplyser i 2015 at have en forventning om, at 
kursus om alderdommens sygdom for udviklingshæmmede kan tilføre medarbejderne relevant 
viden, herunder brugen af demensskemaer. Leder peger også på, at viden indenfor psykiatri også vil 
være relevant. 

Tillige indgår det, at medarbejderne efterlyser kompetencer indenfor tegn til tale, som en borger 
anvender og ingen af dem er uddannet i.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at borger fortæller, at medarbejderne er 
flinke og altid taler pænt.

Ydermere indgår, at socialtilsynet observerer samspillet mellem medarbejderne og enkelte borgere. 
Dialogen mellem borgerne og medarbejderne foregår i en anerkendende og respektfuld tone. 
Samspillet bærer præg af, at medarbejdere og ledelse er opmærksomme på, hvilke borgere der skal 
have støtte, og hvem der selv kan udføre en bestemt handling. Borger bidrager ud fra 
forudsætninger med diverse praktiske opgaver i forbindelse med oprydning i køkkenet m.m..

Tillige indgår, at leder oplever, at borgerne generelt set er glade og får relevant støtte og hjælp samt 
ro, hvilket er med baggrund i stemningen i huset. Leder vægter det æstetisk og rammerne og ser 
disse har stor betydning for borgere og medarbejderes samspil. Beskriver blandt andet nogle 
indikatorer for hvor hyppigt borgere anbefales og kan få støtte til fx bad og øvrig vejledning i 
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hygiejnesituationer.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er 
bæredygtigt og gennemsigtig. De økonomiske 
forudsætninger er med til at sikre, at tilbuddet kan 
udvikle sig. Videre er der en tydelig sammenhæng 
mellem den indsats som ydes og den fastsatte takst. 
Tilbuddet har imødekommet alle udviklingspunkter 
omkring budgettets detaljeringsgrad for 2016.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

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

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at økonomien viser et balanceret 
forhold mellem indtægter, udgifter og omkostninger herunder, at der er økonomi til afholdelse af de 
faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Socialtilsynet er ikke bekendt 
med, at tilbuddet planlægger større investeringer.
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investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for at opretholde den fornødne kvalitet i tilbuddet. 
Taksten står overordnet set i relevant forhold til målgruppen, og der er økonomi, som sikrer den nødvendige 
faglige kvalitet i tilbuddet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddets pris står i relevant forhold til den 
ydelse borgerne modtager. Endvidere er der i budget 2016 afsat midler til kompetenceudvikling og 
supervision både egne midler samt midler til centralt ansat underviser, i alt er der afsat 106.774 kr. 
svarende til 2,32 % af omsætningen. Socialtilsynet er ikke bekendt med, at tilbuddet har planer om 
større ændringer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Socialtilsynet vurderer, at økonomien i budget 2016 og den indarbejdede detaljeringsgrad er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de visiterende kommuner.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

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

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indretning, 
tilgængelighed og stand er velegnet og hensigtsmæssige 
i forhold til borgernes særlige behov og er med til at 
understøtte borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddets 
fysiske rammer fremstår i høj grad som egnede til 
målgruppen, hvor de selvstændige lejligheder er 
rummelige og giver mulighed for privatliv, samtidig med 
at der er mulighed for at indgå i social relationer i 
fælleslejligheden.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddet er 
indrettet med 13 lejligheder og en fælleslejlighed med køkken, spiseafdeling og sofagruppe med tv. Dette giver 
borgerne mulighed for at opholde sig i egen lejlighed eller deltage i social aktivitet med fællesspisning eller andet 
ud fra egne ønsker og behov. Socialtilsynet får fremvist fælles informationstavler i fællesarealerne. Leder oplyser, 
at borgerne er inddraget i opdatering af tavlerne, som er visualiseret og indrettet enkelt og overskueligt.
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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 er opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at borger giver udtryk for at være 
tilfreds med de fysiske rammer og færdes hjemmevant imellem lejlighed og fællesarealet, hvor 
borger i øvrigt opholder sig en del under tilsynet.

Tillige indgår, at tilbuddets indretning tager højde for borgernes behov, eksempelvis ved at der er 
indrettet med klare farver. Leder fortæller i 2015 om, hvordan faglige overvejelser præger 
indretningen af fællesarealerne.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at der ikke er sket ændringer i 
indretningen siden tilsyn i 2015. Indretningen tager afsæt i borgerne behov, med inddragelse af den 
neuropædagogiske tænkning. Indretningen er enkel og overskueligt, men samtidigt fremstår det 
hjemmeligt og imødekommende. Indretningen tager højde for at borgerne er ældre, og det er muligt 
at komme omkring med  hjælpemidler, samt der er elevator.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at borger der fremviser sin bolig, giver 
udtryk for tilfredshed med boligen, som fremstår personligt indrettet. I hver bolig er der eget toilet 
og bad samt indrettet køkkenafdeling. Lejlighederne er rummelige og giver mulighed for opdeling 
efter borgernes individuelle ønsker og behov.
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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. 2.
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