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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 Langebjerg

Hovedadresse Langebjerg 3
2850 Nærum

Kontaktoplysninger Tlf: 46113377
E-mail: klah@rudersdal.dk
Hjemmeside: https://www.rudersdal.dk/indhold/bofaellesskab-langebjerg-3?
s=Langebjerg

Tilbudsleder Klaus Hald

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

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

Målgrupper 18 til 80 år (udviklingshæmning)

18 til 80 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse)

18 til 80 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum)

Pladser i alt 17
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på et anmeldt driftsorienteret tilsyn den 26.  og 29. september 2016 på bofællesskabet 
Langebjerg og konkluderer, at tilbuddet skaber kvalitet og udvikling for borgere i tilbuddet ud fra tilbuddets 
målsætning.
Bofællesskabet Langebjerg er et tilbud efter almenboliglovens § 105, til 17 borgerne som får støtte efter 
servicelovens § 85.

Socialtilsynet konkluderer, at borgerne får en individuel tilrettelagt støtte, som tager udgangspunkt i borgernes 
interesser og behov. Tilbuddet arbejder ud fra relevante faglige tilgange og metoder, som er med til at sikre 
udvikling for den enkelte borger. Tilbuddet understøtter borgernes selvstændighed og sociale liv i tilbuddet med 
mange fællesaktiviteter. Borgere er aktive i idrætsklubber, og har mulighed for socialt liv i Levuk og klub, med den 
støtte de får i tilbuddet. Borgerne høres og har indflydelse på eget liv.
Tilbuddet arbejder med udgangspunkt i opsatte mål for indsatsen, men kan styrke den systematiske dokumentation 
af indsatsen med fokus på læring. Socialtilsynet bemærker, at borger i begrænset omfang har bevidsthed om egne 
mål i handleplaner, en bevidsthed som vil styrke borgernes mulighed for at arbejde efter målene.

Borgere er i beskæftigelse fortrinsvis i Rudersdals kommunes eget beskæftigelsestilbud og nogle med tilbud om 
beskæftigelse i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes kompetent, såvel med fokus på den daglige drift og en strategisk tilgang 
blandt andet til kompetenceudviklingen. Tilbuddets ledelse og medarbejdere reflekterer over egen praksis, og der er 
en åben dialog mellem ledere og medarbejdere om udvikling af tilbuddet. 

Tilbuddets økonomi er bæredygtigt og giver mulighed for at skabe kvalitet i indsatsen. 

Tilbuddet fysiske rammer giver mulighed for trivsel og tilgodeser borgeres behov med moderne lejligheder og stort 
fællesrum, med mulighed for aktivitet og samvær i skærmede rammer.

Særligt fokus i tilsynet

Alle kvalitetsmodellens temaer men særligt fokus på temaerne med udviklingspunkter fra tilsynet i 2015.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 17-11-2016

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Dahl (Tilsynskonsulent)

Christina Thorholm (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 29-09-16: Langebjerg 3, 2850 Nærum (Anmeldt)
26-09-16: Langebjerg 3, 2850 Nærum (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter

5

Tilsynsrapport



      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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes mulighed for beskæftigelse ud fra en individuel 
vurdering. For de borgere som ikke har eksterne beskæftigelsestilbud, tilrettelægger tilbuddet en hverdag, som er 
tilpasset  den enkelte borgers ønsker og behov. 

Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet samarbejder med borgernes beskæftigelses tilbud. Tilbuddet bør i højere 
grad arbejde ud fra mål, som understøtter borgernes beskæftigelse og følge systematisk op på målene for, at sikre 
at borger udnytter deres fulde potentiale.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel vurdere, hvordan botilbuddet kan understøtte borgernes mål i beskæftigelsestilbuddet, 
samt sikre systematik i opfølgningen.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set støtter borgerne i at udnytte deres  potentiale i forhold til forskellige 
uddannelses- og beskæftigelsestilbud, fordi tilbuddet ikke opsætter mål som understøtter beskæftigelse for alle 
borgere, og at der ikke følges systematisk op. Dokumentation af indsatsen ville i højere grad vise, at borgerne får 
mulighed for udnytte deres fulde potentiale.

Der er primært mulighed for tilbud om beskæftigelse i Rudeskov, men borgere gives også andre tilbud internt og 
eksternt.

Ressourcer til at støtte borger i intern beskæftigelse ophører i 2017. Ledere forklarer, at det er en proces, som 
løftes op i forvaltningen

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

Indikatoren er i middel grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at det var et udviklingspunkt fra tilsyn i 2015, om
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at botilbuddet kan understøtte borgernes mål for beskæftigelse, samt sikre systematik i opfølgningen.

Af dokumentanalyse fremgår, at i stikprøver ses opsat mål omkring beskæftigelse for en af to borgere. Målet er 
opsat indtil der findes eksternt tilbud til borger og består af aktivitet/struktur i botilbuddet. Der ses ikke direkte fulgt 
op på målene i dagbogen, men i status.

Medarbejdere forklarer, at tilbuddet ikke er kommet videre med det, og at tilbuddet er gået i gang med at udarbejde 
delmål i Bosted.  Alle borgere har mål, men systemet er ikke sat op til systematisk opfølgning
Der følges op på indsats i status. Når det går godt opsætte der ikke mål.
 
Når borgere ikke er i beskæftigelse opsættes mål for de daglige aktiviteter.
 
Det sker tit, at de kommer hjem og fortæller, at de er blevet slået eller råbt af i dagtilbud. Opfølgning bliver meget 
individuel.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at der er fire ud af 17 borgere,  som ikke er i beskæftigelse. To 
borgere har beskæftigelse i huset, en har mentorordning for at få læreplads. En borger ser ikke mening i 
beskæftigelse.

En medarbejder har i dagtimerne opgaven at skabe beskæftigelsestilbud i tilbuddet, men det er sparet væk i 2017 
og dækkes i den almindelige normering. Ledelsen arbejder med forholdet.
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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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes muligheder for at indgå i sociale relationer, blandt andet 
med de aktivitetstilbud, som er i fællesrummet og ud af tilbuddet. Det fremgår, at borgere får støtte til at deltage i 
fællesskaber udenfor tilbuddet, herunder flere forskellige idrætsforeninger.

Det er fokus på at støtte borgernes sociale relationer både internt i tilbuddet samt med pårørende og venner. Videre 
vurderer socialtilsynet, at tilbuddet understøtter borgernes mulighed for udvikling, ved at tage udgangspunkt i den 
enkelte borgers ønsker, behov og forudsætninger. 
Der arbejdes med mål for indsatsen, men tilbuddet kan arbejde mere systematisk med dokumentationen for 
opfølgningen og borgernes bevidsthed om egne mål, for at skabe større bevidsthed om indsatsen, og for at 
inddrage borgere yderligere i udviklingen.
Tilbuddet arbejder med at implementere velfærdsteknologiske løsninger, for at understøtte den enkeltes 
selvstændighed.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel sikre en større sammenhæng mellem borgernes mål og de daglige notater.
Tilbuddet kan arbejde med borgernes bevidsthed om egne mål.
Dialog med pårørende om rammerne i tilbuddet.
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Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed med de aktiviteter og 
den støtte borgerne får. 
Tilbuddet har i begrænset omfang arbejdet med udviklingspunktet fra 2015, vedrørende dokumentation, på grund at 
problemer med Bostedsystemet, så socialtilsynet vurderer, at der forsat er et udviklingspunkt i at arbejde med den 
systematiske opfølgning på indsatsen i dokumentationen.

Borgerne støttes i meget høj grad i aktivitetstilbud udenfor tilbuddet ud fra individuelle ønsker. 
Borgere har kontakt til pårørende ud fra deres ønsker.

Socialtilsynet vurderer ud fra dialog med flere borgere, at borgerne i meget begrænset omfang har bevidsthed om 
egne mål, et fokus der kan styrkes, så borgere oplever glæden ved at nå et mål, og kan arbejde med ud fra 
bevidstheden om, hvad der er i fokus.

Der er gennemgående fokus på, at borgeren selv skal udføre så mange opgaver som muligt. Hvilket tilbuddet 
understøtter ved brug af velfærdsteknologi,  og socialtilsynet fik fremvist, hvordan it understøtter borgers struktur i 
hverdagen.

Ledelsen har fokus på dialogen med pårørende, og hvordan og i hvilket omfang pårørende har adgang til borgernes 
fællesrum af hensyn til borgernes forskellige behov.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at i fremsendt stikprøver ses opsat mål for sociale 
kompetencer og selvstændighed, men det ses ikke direkte fulgt op på målene i dagbogen. Dette er i 
overensstemmelse med medarbejdere udsagn. Medvirkende årsag er systemproblem med Bosted. Ifølge 
medarbejdere følges der op i sparring med hinanden og i årlig status.

Det er individuelt, hvordan mål udarbejdes. Nogle borgere vil blive stresset af arbejdet med mål. 
Borgerne er med på statusmøder, hvor målgrundlaget defineres. Medarbejdere udformer i nogen tilfælde de mål, 
der arbejdes med i tilbuddet, og borgere godkender dem. Det er virkeligt væsentligt, at borgere har ejerskab til de 
opsætte mål jf. medarbejdere.  

Det fremgår af dialog med borgere, at de i meget begrænset omfang har bevidst viden om. hvilke mål de arbejder 
med. De er vidende om, at de har en handleplan.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at borgerne fortætter om de mange forskellige 
aktiviteter de går til f.eks. ridning, udspring og bueskydning og klub.

Der er Årshjul med faste aktiviteter og tilbuddet har udarbejdet ydelseskatalog for aktivitetstilbud. I tilbuddet er der 
aktivitetsweekend hver 3. uge ud fra borgernes ønsker - det er borgerønsker som turene bliver planlagt ud fra 
eksempler på tur er: loppemarked, museumsbesøg, festivaler og ferieture. Medarbejderne forklarer, at tilbuddet 
prøver at stimulere til at udvide borgernes horisont. Der ses flere eksempler på planlagte ture i referat fra 
husmøder.

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
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Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at borgerne udtrykker, at de har den kontakt til 
pårørende de ønsker, og at pårørende kommer i tilbuddet, eller borgerne tager hjem til forældre i weekender. Nogle 
borgere har søskende, som kommer i tilbuddet, og der er også nogle borgere, som har kæreste og venner.
 
Der er tilbud om fællesspisning i tilbuddet dagligt, og borgere kan invitere gæster til spisning i egne lejlighed. Det er 
aftalt på et møde, at fællesrum ikke er for alle, af hensyn til at det er borgernes hjem og nogle borgere ikke trives 
med, at der kommer folk udefra og spiser med. Det er et beboerønsker jf. medarbejdere. Det sociale er et sårbart 
forhold for alle, og det er i en respekt for de borgeres behov, som har særlige sociale udfordringer. Ved særlige 
begivenheder kan borgere invitere familie eller en ven.

Tilbuddet kan være udfordret, af pårørendes forskellige ønsker til f.eks. brug af fællesområde, som kan være 
modstridende.  Det er besluttet i samråd med borgere, hvornår pårørende og andre gæster kan deltage i 
arrangementer i fællesrummet, for at kunne imødekomme alle borgernes behov. Pårørende oplever, at reglerne for 
gæsters ophold i fællesarealerne er ufleksible, og ledelsen arbejder med dialogen om forholdene, hvilket ses af 
fremsendte referater fra møder. Leder tager ansvar for kontakten til pårørende ved konfliktfyldt 
pårørendesamarbejde.
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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 skaber positive resultater i arbejdet med borgerne ved at benytter relevante 
metoder, som er tilpasset borgernes individuelle behov, og som skaber trivsel og udvikling.
Formålet med indsatsen er tydeligt beskrevet, og socialtilsynet vurderer, at dette er med til at sikre kvaliteten i 
tilbuddet for målgruppen. 
Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet opstiller mål i for indsatsen, men at tilbuddet kan kvalitetssikre arbejdet 
med en  systematisk dokumentationspraksis med fokus på læring. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet skaber 
resultater i forlængelse af de mål, som sagsbehandlere har udarbejdet. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet lytter til borgerne, anerkender deres behov og sikrer borgernes medinddragelse 
og indflydelse både på individuelt niveau og rammer for fællesskabet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har 
arbejdet med de forskellige behov i den brede målgruppe, og at der er gode rammer for alle borgere. Tilbuddet har 
skitseret en række leveregler, som kan virke begrænsende på selvbestemmelsesretten.

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, og borgerne støttes i mange forskellige idrætstilbud 
Det sociale miljø i bofællesskabet understøtter aktivitet og samvær, hvilket socialtilsynet vurderer er medvirkende til 
at styrke borgernes mental sundhed. 

Socialtilsynet vurderer, at der er få overgreb og magtanvendelser i tilbuddet på grund af det pædagogiske 
forebyggende arbejde med målgruppen, som har en lav stresstærskel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan 
arbejde mere systematisk med opfølgning på de enkelt episoder, der har været i tilbuddet i forhold til 
magtanvendelser og overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser som ledelsen, at tilbuddet med fordel kan have fokus på arbejdet med dokumentation. Herunder 
at tilbuddet kan arbejde på, at sammenhængen mellem borgernes mål og dokumentation af indsatsen med fokus 
på læringsperspektivet. 
Socialtilsynet er enig i medarbejdernes ønske om fokus på magtanvendelser og overgreb. Herunder at tilbuddet 
kan arbejde med mere systematisk opfølgning på magtanvendelser og overgreb mellem borgere. 
Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan arbejde med at aftaler om leveregler reflekteres i dialog med borgere.
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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 målgruppe er bred, men tilbuddet arbejder med at understøtte borgernes behov 
med tilgange og metoder som er relevante for målgruppen og som fører til positive resultater. Der er udarbejdet en 
evaluering af tilbuddet med den blandede gruppe udarbejdet af antroprolog. Deri ligger en række anbefalinger som 
ledelsen har opmærksomhed på at inddrage i arbejdet.

Tilbuddet dokumentationspraksis kan styrkes med fokus på læring, da den sker på meget forskellige niveauer. For 
uddybende vurdering se 03.b.

Tilbuddet dokumenterer resultater på de mål, der er opsat af visiterende kommuner og samarbejder med relevante 
parter for at skabe resultater.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at der er beskrevet en række faglige tilgange og 
metoder, som er relevant for målgruppen og målsætningen.

Medarbejdere gør rede for arbejdet med faglige tilgange i dagstrukturer, TEACCH, sociale historier, KAT kassen 
m.m. og socialtilsynet observerer, at flere metoder bruges i praksis.
Den anerkendende tilgang er fokuseret på, at borgere blive set og hørt, hvilket der også ses tydelige tegn på i de 
muligheder borgere er tilbudt. Yderligere arbejdes der med at bruge Ipad og APPs, og der pågår et arbejde med 
QR koder. Det har været afprøvet, og medarbejdere oplever, at de er mest anvendelige i læringsprocessen. 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har arbejdet med udviklingspunktet for den brede målgruppe, og finder, ikke 
at det er indikation for, at borgere i mindre grad trives på grund af målgruppesammensætningen. Der er lavet 
aftaler, som respekteres og skaber hensyn til forskellige borgeres behov.

Tilbuddet har 7 borgere som har autisme, 3 har epilepsi, borgerne håndtere selv deres medicin. Borgerne har ikke 
haft anfald i tilbuddet. De har ikke PN medicin. Der er tæt samarbejde med pårørende om svingningerne borgers 
indikationer og den viden formidles til kollegaer.

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

Indikatoren er i middel grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejdere forklarer, at når de mødes laves en 
mundtlige vurderinger af indsatser undervejs og skriftlig dokumentation udarbejdelse ved status.
Nogle medarbejdere skriver refleksioner ned. De faglige refleksioner skrives ned efter en hjemmedag, hvis der er 
observationer, der er relevant faglig refleksion. Nogle medarbejdere skriver afvigelse. Medarbejdere diskuterer, at 
de har forskellige tilgange. Medarbejdere har fokus på at være mere ens i tilgange og i dokumentation, men 
socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forsat kan arbejde på, at sammenhængen mellem borgernes mål og den 
daglige dokumentation fremstår tydeligere. 

I dokumentanalyse ses opsat konkrete og klare mål i de fremsendte stikprøver.  I de pædagogiske planer ses opsat 
et mål ud af to eller tre delmål fra handleplan. Der ses nævnt anvisninger på tilgange og metoder fx billedstøttende 
materiale og boardmaker, 1 til 1 behov. I en af de to sager ses fulgt op på delmål og i begge sager ses flere notater 
i dagbog omkring faglig refleksion. Notaterne herunder fremstår meget varierende i indhold og indeholder ikke 
konsekvent refleksion over den faglige indsats. Der ses ikke fulgt op på om indsatsen virker.

Der følges op på, og der sker løbende evaluering af effekten af den pædagogiske indsats via kollegial sparring og 
supervision, men denne evaluering dokumenteres ikke systematisk.

Indikator 03.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de 
visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold
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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 understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen 
i tilbuddet, dette begrundes i mange borgerudsagn.

Tilbuddet har leveregler, som borgerne selv har været med til at beslutte, men som ikke er blevet revurderet det 
sidste år. Levereglerne skal understøtte, at alle borgere trives, men socialtilsynet vurderer også, at de kan 
begrænse den enkeltes indflydelse på at bestemme selv.
Der er pårørende, der synes, at reglerne er ufleksible, og der arbejdes ledelsesmæssigt på, at sikre dialogen 
fremmes, da interesser pårørende imellem er modsatrettede.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at i fremsendte stikprøver er der modtaget handleplan fra 
visiterende kommune og er fulgt op i status. Der ses ingen status på borgersag, som skulle være fulgt op 30.6.-16. I 
anden sag ses fulgt op på alle delmål.

Ifølge leder, er der visitationsgrundlag for alle borgere, og der udarbejdes status.
Mange borgere har udviklet sig meget, fordi de er flyttet hjemmefra, hvor de nu varetager mange 
hverdagsfunktioner selv. Der er lavet støttesystemer, som understøtter borgeres selvstændighed. Der gives som 
konkret eksempel: En borger var meget uoplagt om morgenen, men er nu selvtransporterende til arbejde, fordi 
vedkommende arbejder ud fra egen struktur.

Ledere forklarer, at der vil blive arbejdet ud fra at opsætte mål ud fra VUM, så de bliver ens for hele organisationen.

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 i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på oplysninger fra medarbejdere og ledelse omkring 
samarbejdet med arbejdssteder, læger,  PWS, foreninger og klubber fx LEVUK, Ruder S/Teglhus og VISO.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang, men at der 
ses retorik i dagsbogsnotater, som indikerer, at borgeren ikke selv har ret til at bestemme:
"Det vil vi ikke høre på, gå op i din lejlighed" ved negative kommentarer i fællesrum. Ledelsen og medarbejdere 
oplyser til dette, at der for enkelt borger er lavet aftaler om sådan anvisning, da borger ønsker støtte til ikke at 
fremstå negativ i samspillet med de øvrige beboere.

Med baggrund i de mange aktivitetstilbud borgere deltager i, bedømmer socialtilsynet, at borgere i høj grad bliver 
hørt i deres interesser.

Adspurgt oplever borgere, at det bliver hørt og respekteret, og at medarbejderne taler ordentligt med dem.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at borgerne har og kan øve indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv, og at borgere giver udtryk for, at de har indflydelse. På husmøder tales om aktiviteter i huset 
og ture jf. borgere. 
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Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er lagt vægt 
på, at der i ydelseskataloget er beskrevet indsatser, som giver borgerne mulighed for at vedligeholde og fremme 
egen sundhedstilstand gennem fysisk aktivitet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at støtte, motivere 
og vejlede borgerne i sund levevis.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har mange leveregler. Disse bliver fremvist for socialtilsynet. Socialtilsynet 
bedømmer, at levereglerne bør justeres løbende for at sikre borgernes indflydelse.. Borgerne udtaler sig positivt om 
regelsættet, men socialtilsynet vurderer, at regelsættene i et vist omfang giver den enkelte borger mindre 
indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv.

Leder siger, at der er opmærksomhed på, at der er mange leveregler, og ønsker at tilbuddet skal have 6 leveregler 
og fortæller, at det er processer der arbejdes med via dialog.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at 4 borgere gav udtryk for, at de trivedes i tilbuddet, og 
at medarbejdere og leder udtrykker samme grundlæggende trivsel hos borgere.

Borgere som ikke trivedes i tilbuddet er fraflyttet i 3. kvartal 2016.

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

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, medarbejderne forklarer, at de understøtter borgernes 
kontakt til relevante sundhedsydelser. 2 ud af 4 borgere går til kiropraktor.
 
Yderligere følges op ved årlig konsultation med PWS og støtte til at følge kostanvisninger m.m..

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet har beskrevet indsatser i ydelseskatalog. 
Tilbuddet har egen køkkendame, motionscykler og massagestol i fællesrum.  Det fremgår i dialog med borgerne, at 
de deltager i en lang række idræts- og klubaktiviteter.

Tilbuddet står for alt kost, men borgerne kan vælge de kostkasser som borger har interesse i. Borgere med særlige 
behov følger den kostplan, der er udarbejdet jf. medarbejdere. 

I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de er opmærksomme på, at støtte 
borgerne omkring deres fysiske og mentale sundhed fx henvises til brug af seksualvejleder. Det fortælles konkret 
og ses i dokumentationen, at det opstilles mål i bosted og dokumenteres regelmæssigt for at sikre, at alle arbejder 
med indsats omkring borgernes sundhed. I husmødereferater ses fokus på et cykelprojekt og tælles kilometer.
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser ved brug af relevante pædagogiske metoder. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en fast procedure i forhold til at håndtere eventuelle magtanvendelser, men 
at disse skal genopfriskes.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats er med til at forebygge overgreb i en målgruppe, som lettere bliver 
stresspåvirket af samspil med andre mennesker.

Tilbuddet har et beredskab for at forebygge overgreb, men registrerer ikke hændelser mellem borgerne til brug for 
systematisk opfølgning, hvilket kan være et udviklingspunkt. 
Medarbejdere er optaget af, at udvikle arbejdet med overgreb for at kunne følge mere systematisk op.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at den pædagogiske indsats understøtter, at der kun i 
begrænset omfang kommer overgreb i tilbuddet, på trods af at målgruppen er kendetegnet ved et lavt stressniveau 
se yderligere 3a.. 
Der er lavet leveregler og aftaler for samvær i fællesrum, som understøtter, at borgere ikke bliver stressede og at 
der ikke sker overgreb.

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

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet med deres faglige tilgange stort set har 
undgået, at der er sket magtanvendelse.

Der sker en afvejning og vurdering af, hvor borgere er i rummene i forhold til hvordan de oplever stress.
Borgere kan ikke sætte sig i hinandens sted. Medarbejdere skærmer og fanger signaler.
Der har været en magtanvendelse jf. leder.

Leder fortæller, at tilbuddet også har fokus på indgribende i borgernes selvbestemmelsesret.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren er i middel grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at socialtilsynet ingen indberetninger har modtaget, men 
medarbejdere informerer om, at der er lavet nogle. 
Medarbejdere forklarer, at der er beskrivelse af procedure på Bosted. Det tages op på personalemøder, når der har 
været en hændelse. men de mangler viden/kursus.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.b

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet har udarbejdet et fast beredskab, hvis borger eller 
medarbejder bliver udsat for overgreb. 

I følge opgørelse af vold mod medarbejdere er der sket 11 tilfælde, af borger som er fraflyttet.
Tilbuddet registrer ikke episoder mellem borgerne. Episoder bliver skrevet i Bosted, men der bliver ikke fulgt 
systematisk op på det ifølge medarbejderne.

Yderligere fremgår det ved tidligere tilsyn, at medarbejderne skal gå med alarm i de tilfælde, hvor de vurderer, at 
det kan være fare for, at borger går i affekt. Socialtilsynet vurderer, at disse tiltag kan være med til at forebygge 
overgreb, eller forhindre at voldsom adfærd eskalerer.
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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 tilbuddet har en kompetent ledelse. Ledelsen består af en daglig leder og en centerleder, 
begge med uddannelse i faget og i ledelse, og erfaring fra andre tilbud. Ledelsen arbejder såvel med fokus på 
forandringer i den daglige drift til gavn for borgere, men også et strategisk perspektiv på kompetenceudvikling på 
tværs i den større organisation under centerleder fra 2017-19 .

Der er supervision til medarbejdere i tilbuddet og personalegennemstrømningen og sygefraværet er lavere end 
sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Socialtilsynet følger op på ledelsens fokus på, at skabe en samlende kompetenceudvikling i organisationen.

Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse fremstår faglig kompetent med både faglig viden og erfaring i at drive 
tilbud. Ledelsen har en kompetencefordeling mellem den daglige leder og centerleder, hvor centerleder har et klart 
strategisk perspektiv på organisationens mange tilbud.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at daglig leder har en faglig og ledelsesmæssig 
uddannelse og mange års erfaring med ledelse af botilbud. 
Medarbejdere oplever, at leder er klar og tydelig handlekraftig og lytter, men skal dele sin opmærksom på flere 
tilbud, handlekraftig, lytter.
Ledelsen består af en daglig leder og en centerleder som er uddannet pædagog og har diplom i ledelse. Der er 
modtaget CV på centerleder og daglig leder.
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynets vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent med ledelsens fokus på at udnytte 
medarbejdernes kompetencer til gavn for borgerne, med ny organisering i tilbuddet. For uddybende vurdering 
henvises til 09a.

Normeringen giver mulighed for at varetage driften kompetent. Tilbuddet forventer, at håndtere den reduktion der 
bliver i dagtimerne indenfor budget, så borgerne forsat får den støtte, de har brug for primo 2017.
Ledelse og medarbejder vurderer, at der er basisviden om autisme i tilbuddet, og kompetenceudviklingsplanen vil 
styrke medarbejdernes kompetencer på andre områder, et ønske som medarbejderne bakker op om.

Tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær er lavere end sammenlignelige tilbud.

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

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at både ledelse og medarbejdere sikres supervision og 
faglig sparring, dette er også beskrevet i tilbuddets ydelseskatalog.

Medarbejderne fortæller, at de udover formaliseret supervision har fokus på den faglige sparring, både internt 
mellem kollegaerne, samt med ledelsen som til dagligt er i tilbuddet. 
Videre fortæller medarbejderne, at de også afholder fællesmøder i organisationen, hvor det er mulighed for at 
sparre med kollegaer, som kommer fra andre tilbud.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejdere udtrykker, at der i tilbuddet er relevante 
kompetencer i forhold til målgruppen med en almene viden om Autisme og udviklingshæmning, og at vikarer bliver 
introduceret med information. Der er ønsker om mere viden f.eks. om sorg, ADHD og velfærdsteknologi og 
magtanvendelse.

I samtale med borgerne, fortæller de, at få den hjælp og støtte de har behov for.

Ledelsen arbejder med en ændring af kontaktpersonsordning, hvor medarbejderne fremad vil være organiseret i to 
teams. Det sker, så flere medarbejdere tager ansvar som team, og få medarbejdere ikke tager ansvar alene eller 
med makker. Ledelsen har sammensat teamsene ud fra medarbejdernes kompetencer. Medarbejderne er 
inddraget i, hvordan borgerne blev fordelt i teamsene.

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

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at på Tilbudsportalen fremgår, at gennemstrømningen 
var 0 i 2015
Det er oplyst, at der er en ansat, som stoppet i 2016 samt en ansat for en på barselsorlov.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

18

Tilsynsrapport



Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, tallet på Tilbudsportalen er opgivet til 15 dage med barsel og 
langtidssygefravær. Da tallet rummer en barsel er det ikke er højere end sammenlignelige tilbud.

Der er brugt 588 vikartimer og ledelsen oplyser, at vikarer får særlig introduktion.
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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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har medarbejdere med relevant faglig uddannelse suppleret med 
efteruddannelse og erfaring, som er relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Der er løbende fokus på 
vidensdeling samt kompetenceudvikling, for at sikre at borgerne kan modtage den støtte og hjælp, de har behov 
for. 
Ledelsen arbejder med et strategisk kompetenceudviklingsforløb over 3 år, som skal styrke organisationens viden 
med udgangspunkt i neurofaglig viden, 

Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet møder borgerne med respekt og anekendelse af den enkelte borgers 
behov og forudsætning. Der arbejdes bevidst med at styrke kommunikationen, og værdierne gennem dialogen, hvor 
der er et behov for at styrke den.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan arbejde med de forhold, hvor der er en fastlåshed i organisationen.
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Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov 
og tilbuddets metoder, og de har såvel faglig uddannelse som fagrelevante kurser. Der er fokus på at møde den 
enkelte borger individuelt og tilpasse metoderne efter borgernes behov. 

Der vil bliver arbejdet strategisk med uddannelse fra 2017-19 med udgangspunkt i viden om neuropædagogikken, 
fortæller ledelsen. Ledelsen er optaget af hvordan kompetenceudviklingen bliver synlig i organisationen,  og 
udviklingen styrker organisationens viden på tværs af tilbuddene under centerlederen. 
Yderligere er der fokus på arbejde med Duvalmetoden og arbejdet med ny metode til afholdelse af teammøder.

Medarbejdere har fokus på at ny it skal følges af viden om, hvordan det bruges med både eksempler fra mangler i 
forbindelse med introduktion i arbejdet med Bosted og implementering i velfærdteknologi, som bliver svært, hvis der 
ikke er den rette oplæring.

Tilbuddets ledere har fokus på de elementer der ses i kommunikation om en hård tone og fastlåsthed, og hvordan 
det ændres.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejdere overvejende har relevant faglig uddannelse 
suppleret med efteruddannelse.
Ledere forklarer, at de er i gang med at  udarbejde en kompetenceudviklingsplan for 2017 - 19.  I 
Socialpædagogisk Center planlægges der med internt kompetenceudvikling i neuropædagogik for alle 
medarbejdere på handicapområdet. Forløbet vil blive præsenteret på en områdedag i efteråret 2016. Der vil være 
en samlet introduktionsdag for alle i starten af 2017, efterfulgt af deltageropdelte modulkurser, ud fra den enkelte 
medarbejders arbejdsfelt. Modulkurserne forventes at køre over en 2-årig periode.
Ledergruppen har lavet strategi, fordi der er behov på kort sigt og en langsigtet plan.

Supervision på borgere med udad reagerende adfærd skal styrkes med viden om Duvalmetoden, som  har vist 
gode erfaringer i organisationen. Det skal ske på tværs af organisationen. 

Af oplysningsskema fremgår det, at tre medarbejdere har været på det interne kursus om 
autismespektrumforstyrrelse (ASF), der udbydes af Rudersdal Kommune. Kurset er obligatorisk for medarbejdere 
der arbejder hos borgere med ASF. 

Personalegruppen har desuden haft et samarbejdskursus i foråret 2016. En ny form med aktiv lytning, dialog, 
diskussion, enighedsprincippet, har betydet en anden må at tale og lytte til hinanden ved personalemøderne.

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 er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, observation og samspil mellem borgere og medarbejdere og 
det øvrige materiale, som er fremsendt, da samspil skabes på mange planer.

Af observation på tilsynsdagene fremstod medarbejdere anerkendende og respektfulde i forhold til deres 
kommunikation og samspil med borgerne.

Socialtilsynet bedømmer, at medarbejdere kan reflektere over egen praksis og den forskellighed der er, så 
borgernes ydes en mere ensartet indsats i opfølgning og dokumentation af indsats. 

Der er eksempler på retorikken i dagbogsnotater er hård. Håndvask ved madlavning. Negative udsagn ved 
ferieudmeldinger, skal borger gå i lejlighed - medarbejdere forklarer, at der er aftale med borgerne. 
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Det fremgår også, at der i dokumentationen er eksempler på sprog, som indikerer manglende refleksion, et forhold 
som ledelsen er opmærksom på i forhold til at få en dialog i gang.
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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, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt.
Tilbuddet har afsat midler til kompetenceudvikling og har centralt aftalte kompetenceudviklingsforløb. Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for at skabe kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppens behov med såvel individuel støtte, 
som støtte til fællesaktiviteter.
Videre vurderer socialtilsynet, at tilbuddet skal sikre, at de tal som er opgivet på tilbudsportalen, er de samme som i 
budgetskemaet.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

Tilbuddet skal i 2017 sikre, at de tal som er opgivet på tilbudsportalen, er de samme som i budgetskemaet.

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig.
Det vurderes, at der er et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.a

Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale tilbud. Da der således 
ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 3.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)
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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 giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris og 
tilbuddets målgruppe med den individuelle støtte og støtte til fællesskabet. Der er afsat midler til 
kompetenceudvikling.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.

Bedømmelse af Indikator 11.b

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og 
udgifter, herunder at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket 
omsætningen. Socialtilsynet er ikke bekendt med om Tilbuddet planlægger større investeringer fremadrettet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 12.a

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddets budget for 2016, afspejler målgruppen samt 
tilbuddets planer for faglig udvikling. Der afsat 98.937 kr. til kompetenceudvikling. Leder oplyser, at der afholdes 
kurser sammen med de øvrige tilbud i kommunen. Der er på tilsynet anmodet om huslejekontrakt vedrørende 
servicearealer. Denne afventes fremsendt og inddrages i vurderingen af budget 2017.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 13.a

Tilbuddet har indberettet nøgletal til Tilbudsportalen under ”Årsrapport 2015”. Der aflægges som udgangspunkt ikke 
et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til 
efterretning. Da der ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 3.
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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 tlbuddets omgivelser og indretning er hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen.  I 
vurderingen har socialtilsynet lagt vægt på, at borgerne har moderne lejligheder med altan eller have, der er 
indrettet efter deres egne ønsker og tilbud om samværsmuligheder i fælles køkken alrum, med flere 
aktivitetsmuligheder. Tilbuddet er nybygget og beliggende tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder.

Videre vurderer socialtilsynet, at det kan være uhensigtsmæssigt at gangen mellem borgernes lejligheder og de 
fælles faciliteter ikke kan opvarmes, og det er meget koldt. 

Socialtilsynet vurderer videre, at de fysiske rammer understøtter borgernes mulighed for privatliv og socialt samvær.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Yderdør og dør til fællesrum giver nogle borgere problemer og der kan træffes foranstaltninger, som imødekommer 
borgernes behov.

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling, begrundet i de 
borgerudsagn, der er givet. 

Socialtilsynet vurderer, at der er elementer i forhold til døre, som i mindre grad imødekommer borgernes særlige 
behov. Ledelsen er opmærksomme på at ændre elementer i de fysiske rammer for at tilgodese borgerne.

Lejlighederne er personlig indrettet.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at borgerne har egne lejligheder og stort fællesrum med 
køkkenalrum, tvstue og kondicykel og massagestol. Fællesrummet bliver brugt til samvær og aktivitet på 
tilsynsdagene af flere borgere.
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Borgere udtrykker, at de alle er glade for de fysiske rammer, deres lejlighed og fællesrummet.
Det observeres, at borger med rollator har barriere i adgang til sin lejlighed på grund af dørtrin, som rollator skal 
løftes over.

Der er regler for samvær i fællesrummet, som tilgodeser trivslen og som borgerne har været inddraget i at opsætte.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren er i høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer giver borgerne mulighed for trække sig 
og få ro til privatliv i moderne lejligheder og tilbud om samvær i fællesfaciliteter i stort fællesrum, hvilket 
imødekommer målgruppens særlige behov.

Der er enkelte elementer, som i mere begrænset omfang imødekommer borgernes særlige behov. Dør til fællesrum 
giver ikke borgere mulighed for at se, hvad og hvem der er i gang i fællesrummet, hvilket er en udfordring for 
borgere med social angst jf. medarbejdere.
Hoveddøren til opgangen giver ikke let adgang for fysisk handicappede, da døren er tung og svær at håndtere.

Leder forklarer, at der arbejdes med at bedre de fysiske rammer, så der passer til borgernes behov ude og ind. Der 
er arbejdet med at lave skærmede miljøer i fællesrum. Yderligere vil der blive arbejdet med at ændre 
udendørsforholdene, så de giver borgerne bedre muligheder for udfoldelse.

Socialtilsynet bemærker, at det er meget koldt i den opgang, som borgerne skal gå gennem for at komme fra deres 
egne lejligheder og til tilbuddets fællesarealer. Medarbejderne har forsøgt at løse det, men det er ikke muligt. I følge 
medarbejderne, kan den kolde gang påvirke borgernes lyst til at deltage i fællesskabet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Der er lagt vægt på, at de 4 lejligheder socialtilsynet besøgte er individuelt 
indrettet ud fra borgeres interesser og behov.
Fællesrummet afspejler også med en hjemlig indretning, med mulighed for at sidde afskærmet i mindre grupper.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oplysningsskema
Beboeroversigt
Fraflyttede borgere
Opgørelse over nyansættelser og fratrædelser
Vikarregnskab
APV-handleplan 2013
Opgørelse over vold og trusler mod medarbejdere
Stikprøve i handleplan, status, pædagogisk plan og dagbogsnotater vedrørende to 
borgere.
CV på daglig leder og centerleder.
3 husmødereferater fra august 2016.
2 referater fra dialogmøder med pårørende.

Observation Rundvisning

Interview 26.9.-16:
Medarbejdere:
Pædagog, ansat 3½ år
Pædagog, ansat 3½ år

Ingen borgere hjemme som ville tale med tilsynet

Ledere:
Lene Lilje Petersen centerleder, uddannet pædagog ansat 1.11 2015.
Daglig leder siden 2015, uddannet pædagog ansat i tilbuddet 1 år og diplom i 
ledelse.

29.9-16:
Dialog med 4 borgere fra tilbuddet

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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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.
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