
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 Bregnerødvej 1A

Bregnerødvej 1, A
3460 Birkerød
Tlf.: 46113377
E-mail: rascenter@rudersdal.dk
Hjemmeside: rascenter.rudersdal.dk

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

Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden)

06-02-2015

Pladser i alt: 5

*Målgrupper: 18 til 42 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse)

1. Stamoplysninger

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

*Samlet vurdering:
Der er gennemført et anmeldt tilsyn d. 29.12 2014 med udgangspunkt i temaet fysiske rammer. Vurderinger, centrale 
anbefalinger og udviklingspunkter omhandler alene dette  tema og ikke alle 7 temaer i Kvalitetsmodellen, som indgår i 
en samlet regodkendelse af tilbuddet.

Side 2 af 13

Tilbud: Bofællesskabet Bregnerødvej 1A



Bofællesskabet Bregnerødvej 1A er oprettet i henhold til ABL § 105 og Serviceloven § 85. På Tilbudsportalen beskrevet 
som et botilbud for 5 borgere i alderen 18 til 42 år, og som er præget af angst, depression, forandret 
virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. Endvidere beskrives det, at målgruppen typisk er yngre borgere i 
alderen 20-40 år med sindslidelse, og som kan klare sig uden støtte i aften- og nattetimerne og i weekender.

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.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets fysiske rammer er meget nedslidte og misvedligeholdte, men er samtidig 
opmærksom på, at tilbuddet flytter til helt nye bygninger og omgivelser pr. 1. april 2015. 

På trods af bygningens beskaffenhed konkluderer Socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer et langt stykke hen ad 
vejen understøtter borgernes udvikling og trivsel, og at udsagn fra borgerne understøtter dette. 
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets fysiske rammer kan være en udfordring, hvis en borgers almene fysiske tilstand 
bliver forværret under opholdet i tilbuddet, men at personalet understøtter borgernes eventuelle ønske om at blive 
boende i tilbuddet, og i stedet ser på, hvilke muligheder tilbuddets fysiske rammer har i forhold til den nye situation.
Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at der er en tydelig sammenhæng mellem den udmeldte pædagogiske 
tilgang Recovery og den måde, som borgernes trivsel udfolder sig i tilbuddet.

Socialtilsynet konkluderer på baggrund af rundvisning i tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår rene i fællesarealer, 
herunder køkken, toiletter og badeværelser. 
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Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendelse afventer

Socialtilsynet vurderer endvidere, at borgernes boliger er indrettet efter borgernes personlige ønsker og behov, og at 
borgerne betragter tilbuddet som deres hjem.

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

Påbud:
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Tilbudsportalen
Rudersdal Kommunes hjemmeside
Tilsynsrapport 2013
Beskrivelse af Boligerne på Dronninggårds Alle 24 - 26, Rudersdal Kommune

Observation Samspil mellem medarbejder og borger under varslet tilsyn

Interview Semistruktureret interview med 
1 medarbejder, ansat 7 år
1 borger, som har boet i tilbuddet 6 år.

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 29-12-2014

Oversigt over tilsynsbesøg 29-12-14: Bregnerødvej 1, A, 3460 Birkerød

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Lars Thomsen

Laura Nørskov Juul

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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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

*Fysiske rammer 3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer er 
meget nedslidte og misvedligeholdte, men er samtidig 
opmærksom på, at tilbuddet flytter til helt nye bygninger 
og omgivelser pr. 1. april 2015. 

På trods af bygningens beskaffenhed vurderer 
Socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer et langt 
stykke hen ad vejen understøtter borgernes udvikling og 
trivsel, og at udsagn fra borgerne understøtter dette. 
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets fysiske rammer 
kan være en udfordring, hvis en borgers almene fysiske 
tilstand bliver forværret under opholdet i tilbuddet, men 
at personalet understøtter borgernes eventuelle ønske 
om at blive boende i tilbuddet, og i stedet ser på, hvilke 
muligheder tilbuddets fysiske rammer har i forhold til 
den nye situation.
Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at der er en 

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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tydelig sammenhæng mellem den udmeldte 
pædagogiske tilgang Recovery og den måde, som 
borgernes trivsel udfolder sig i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer på baggrund af rundvisning i 
tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår rene i 
fællesarealer, herunder køkken, toiletter og 
badeværelser. 
Socialtilsynet vurderer endvidere, at borgernes boliger er 
indrettet efter borgernes personlige ønsker og behov, og 
at borgerne betragter tilbuddet som deres hjem.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer er meget nedslidte og misvedligeholdte, men er samtidig 
opmærksom på, at tilbuddet flytter til helt nye bygninger og omgivelser pr. 1. april 2015. 

På trods af bygningens beskaffenhed bedømmer Socialtilsynet, at  tilbuddets fysiske rammer et langt stykke hen ad 
vejen understøtter borgernes udvikling og trivsel, og at udsagn fra borgerne understøtter dette. 
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets fysiske rammer kan være en udfordring, hvis en borgers fysiske tilstand bliver 
forværret under opholdet i tilbuddet, men at personalet understøtter borgernes eventuelle ønske om at blive 
boende i tilbuddet, og i stedet ser på, hvilke muligheder tilbuddet fysiske rammer har i forhold til den nye situation.
Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at der er en tydelig sammenhæng mellem den udmeldte pædagogiske 
tilgang Recovery og den måde, som borgernes trivsel udfolder sig i tilbuddet.

Socialtilsynet bedømmer på baggrund af rundvisning i tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår rene i fællesarealer, 
herunder køkken, toiletter og badeværelser. 
Socialtilsynet bedømmer endvidere, at borgernes boliger er indrettet efter borgernes personlige ønsker og behov, 
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og at borgerne betragter tilbuddet som deres hjem.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

En medarbejder udtrykker holdning til, at borgerne trives i tilbuddet. Hun lægger til grund for 
vurderingen, at borgerne giver udtryk for, at de trives i tilbuddet, og at hun kan se, at de benytter 
både egne værelser og fællesrum meget. Medarbejderen udtaler, at den forestående flytning har 
flere perspektiver - dels er tilbuddets fysiske rammer meget dårlige, dels vil det pædagogiske indhold 
i det nye tilbud blive tilrettelagt med større selvstændighed for borgerne end i dag.

En borger giver udtryk for, at vedkommende trives med de fysiske rammer, selv om der er tale om et 
gammelt hus, og de fysiske rammer er temmelig slidte. Borgeren omtaler, at et gammelt hus kan 
have charme, men at vedkommende også glæder sig til, at tilbuddet snart flytter til nye bygninger.

Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at borgerne benytter såvel egne boliger som 
fællesrum i tilbuddet.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

På Tilbudsportalen beskrives det, at bofællesskabet er beliggende i en stor gammel villa fra 1912. 
Villaen ligger direkte ud til Birkerød Sø. Huset er centralt placeret i forhold til indkøbsmuligheder og 
S-togstation. Der er to fælles stuer og fælles køkken. Der er to badeværelser, som borgerne deler. 
Beboerne bor i store og lyse værelser. 

En medarbejder udtaler, at det er en overordnet forståelse og pædagogisk tilgang i tilbuddet, at 
personalet skal understøtte borgernes valg til, hvorledes tilbuddet skal indrettes og bruges. 
Medarbejderen kommer under interviewet med eksempler på, hvorledes dette udmøntes i den 
daglige pædagogik, for eksempel har borgerne medvirket til at finde en løsning, hvor en borger på 
grund af fysisk handicap skulle flytte til andet værelse i tilbuddet.

En borger beskriver, at der er fælles køkken og toiletter, men at det grundlæggende går godt at dele 
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disse faciliteter borgerne imellem. En borger udtaler, at borgerne ofte mødes i fællesstuen og bruger 
den meget. En borger fortæller, at han har fået behov for et andet værelse i huset, hvilket kom i 
hurtigt i stand. Desuden er der etableret mobile hjælpemidler til ham i huset  til at afhjælpe 
situationen. En borger omtaler endvidere, at husets beliggenhed lige ud til søen er vigtig for den 
almene tilstand, ligesom man har mulighed for gåture rundt om søen.

Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at tilbuddet grundlæggende fremstår nedslidt og 
misvedligeholdt. Borgernes fælles toiletter og køkken er pæne og rene, men meget nedslidte.

Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at tilbuddet flytter til nye fysiske rammer 
pr. 1. april 2015.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

En medarbejder udtaler, at med udgangspunkt i tilbuddets pædagogiske tilgang Recovery er der en 
overordnet forståelse af, at tilbuddet er borgernes hjem. I interview giver medarbejderen eksempler 
på, hvorledes tilgangen omsættes til pædagogisk praksis som understøtter denne forståelse.

En borger giver udtryk for, at vedkommende betragter tilbuddet som eget hjem, og at det er dejligt 
at bo i nærområdet. Det beskrives også, at borgerne er helt inddraget i at tilrettelægge flytning til 
nye fysiske rammer, og selv har valgt nye boliger i de nye bygninger. 

Socialtilsynet præsenteres for interne husregler samt alkoholpolitik, som er vedtaget af borgerne på 
et husmøde. Det observeres, at de interne regler ifølge indholdet skal revideres på fastlagte datoer, 
men at det ikke er sket.

Socialtilsynet observerer under tilsynet, at borgerne selv åbner døren til tilbuddet, hvis der bliver 
ringet på, og at borgerne lægger meget vægt på, at det skal være på den måde.
Socialtilsynet observeret under tilsynsbesøget, at tilbuddets fællesrum er indrettet efter borgernes 
fælles ønsker, og at deres boliger fremstår personlige og indrettet efter borgernes egne ønsker og 
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

behov.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 2.129.827,00

Overskud

Lønomkostninger

-

Lønomkostninger, fast 
personale

57,08

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

0,50

-

0,40

-

36,70

-

Nej

-

4,30

Takster
Tilbudstype: ABL § 105, stk. 2.

Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 1 socialpædagogisk støtte 1.228,00
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