
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: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4

Sophie Magdelenes Vej 4
3460 Birkerød
Tlf.: 72683370
E-mail: llpe@rudersdal.dk
Hjemmeside: 

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden)

03-06-2016

Pladser i alt: 8

*Målgrupper: 18 til 30 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, anden udviklingsforstyrrelse)

18 til 30 år (omsorgssvigt, selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd)

18 til 30 år (angst, depression, stressbelastning, andre psykiske vanskeligheder)

1. Stamoplysninger

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

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Rudersdal Kommune skal snarest muligt udarbejde nyt budget, som lever op til gældende lovgivning i forhold til 
offentlige botilbud i henhold til Servicelovens § 107.

Socialtilsynet har været på et tilsyn som led i nygodkendelsen af tilbuddet Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4. Tilbuddet 
har tidligere været en afdeling under Botilbud Ebberød og har eksisteret siden 1. april 2012.

Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4 er et botilbud efter lov om social service § 107 med 8 pladser. Målgruppen er unge 
mellem 18-30 år med psykisk lidelse eller udviklingshæmning og uden alkohol- eller stofmisbrug, som skal have et 
pædagogisk udredningsforløb eller botræning. Borgerne bor i eget værelser i en lejlighed med en anden beboer, de 
deler køkken og bad. Der er adgang til et fællesrum, hvor der laves fælles aktiviteter og spisning samt er mulighed for at 
snakke med medarbejdere.

Socialtilsynet konkluderer på det foreliggende, at tilbuddet samlet set, har den fornødne kvalitet i henhold til 
kvalitetsmodellens temaer og kan godkendes på denne baggrund. 
Dog gør Socialtilsynet samtidigt opmærksom på, at tilbuddets budget skal udarbejdes, så det tager udgangspunkt i at 
borgerne er visiteret i henhold til Servicelovens § 107 samt at alle indtægter og udgifter skal medtages i budgettet.

Tilbuddet anvender relevante tilgange og metoder i forhold til målgruppen og opsætter mål sammen med borgerne. 
Der dokumenteres løbende, men dokumentation ses ikke konsekvent og systematisk, hvilket ledelsen er 
opmærksomme på. Medarbejderne har samlet set relevante kompetencer og pædagogisk erfaring fra arbejdet med 
målgruppen, og der sikres mulighed for løbende kompetenceudvikling ud fra den aktuelle borgergruppers behov.

I forhold til de fysiske rammer konkluderer socialtilsynet , at tilbuddets fysiske rammer er egnede til målgruppen og 
understøtter borgernes udvikling og trivsel i et midlertidigt botilbud.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Ansøgning om væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse
Tilbudsportalen
Rudersdal Kommunes hjemmeside
CV og dokumentation af uddannelse på center- og daglig leder
Opgørelse over borgere i tilbuddet
Opgørelse over medarbejdere i tilbuddet
Opgørelse over vikarforbrug
Opgørelse over sygefravær og personaleomsætning
Eksempler på dokumentation af 2 borgere, udvalgt af Socialtilsynet ved stikprøve
Tilbuddets husregler
Ydelseskatalog

Observation Samspil mellem borger og medarbejder under interview.

Interview Ledelse:
Lene Lilja Petersen, Centerleder, uddannet pædagog i 2000, arbejdet på døgnområdet med børn og unge. Leder siden 
2007 børne- ungeområdet, Ansat i 2013 på Ebberød som daglig leder. Afslutter diplom i ledelse til sommer.
En daglig leder, socialpædagog uddannet i 1990. Har siden 2000 arbejdet ledelse fortrinsvis indenfor handicapområdet. 
Har diplom i ledelse.

Medarbejdere:
En Pædagog ansat siden 1998, indenfor handicap i 4 år, ansat 1 år derudover i daginstitution
En Social og sundhedshjælper, ansat 3 ½ år. Tidligere erfaring fra Bo og dagtilbud Ebberød, plejehjem, samt demens. 
Uddannet kontorassistent samt bankuddannet
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Borger som har boet i tilbuddet siden august 2015.
Interviewkilder Beboere

Ledelse
Medarbejdere

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 09-05-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 09-05-16: Sophie Magdelenes Vej 4, 3460 Birkerød (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Christina Dahl

Lars Thomsen

Besøgstype

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
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.

Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og 
forudsætninger forventes at kunne stimulere borgernes udvikling og 
læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for 
uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Mål forventes opsat i 
handleplaner i samarbejde med borgerne og koordineres og følges 
løbende op gennem dialog med borgerne. Den foreviste 
dokumentation fremstår ikke konsekvent med hensyn til opfølgningen 
på de opsatte mål.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan have fokus 
på den løbende opfølgning og dokumentation, omkring 
de mål der er opstillet sammen med borgerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set forventes at kunne støtte borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
Der er lagt vægt på, at medarbejderne har opmærksomhed på at støtte borgerne omkring uddannelse og 
beskæftigelse samt støtter med at finde relevant tilbud eller afklaring i Jobcentret. Der opstilles til dels mål indenfor 
temaet, men ses i mindre grad en konsekvent opfølgning på disse jf. den daglige dokumentation.

Side 7 af 32

Tilbud: Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4



Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats i forhold til tema 1 i kvalitetsmodellen, uddannelse og beskæftigelse, 
kan fremstå tydelige, hvis der i lidt højere grad er en større systematik i opstilling af konkrete mål for uddannelse og 
beskæftigelse, suppleret med opsamlingsdokumenter og dagbogsnotater.

Indikator Forventes 
opfyldt

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplyser at der som 
udgangspunkt opsættes mål for uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med borgerne og følges 
op herpå gennem løbende samtaler og dokumenteres i elektronisk journalsystem. 

Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at stikprøve i borgersager viser, at der ikke helt konsekvent 
opstilles konkrete mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse, men at målene mere ses som en 
del af overordnede mål i forhold til borgerens totale omsorgssituation. Dette afspejles ligeledes i 
opsamlingsdokumenter og dagbogsnotater.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at to af fire borgere ikke er i aktuelt 
beskæftigelses- eller aktivitetstilbud eller uddannelse. Det oplyses, at en borger har kontakt til 
jobcentret vedrørende aktivering og mentor og der pågår sag i rehabiliteringsteamet. Borger 
bekræfter dette. En anden borger har ikke et specifikt tilbud, men er på CM (Konsulentvirksomhed 
med ansatte pædagoger og psykologer) hver dag samt en dag om ugen på OPUS,

Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forventes at understøtte borgerne i 
høj grad i forhold til at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt 
liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Mål forventes opsat 
i handleplaner i samarbejde med borgerne og koordineres og følges 

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan:
- have fokus på den løbende opfølgning og 
dokumentation, omkring de mål der er opstillet sammen 
med borgerne.
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løbende op gennem dialog med borgerne. Den foreviste 
dokumentation fremstår ikke konsekvent med hensyn til opfølgningen 
på de opsatte mål.
Det vægtes, at tilbuddet forventes at medvirke 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. 
Tilbuddets indsats og aktiviteter, ses ved medarbejdernes støtte til 
borgerne omkring at skabe netværk og fastholde netværk i det 
omkringliggende lokal- og civilsamfund og en åbenhed for besøg samt 
samarbejde med pårørende ud fra borgernes ønsker for dette. Det 
vurderes, at den forelagte samtykkeerklæring som anvendes som 
grundlag for kontakt til fx pårørende fremstår meget overordnet og kan 
konkretiseres.

- være undersøgende på udformningen at 
samtykkeerklæring.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Socialtilsynet vurderer, at tilsynet samlet set forventes, at kunne styrke borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed. Det vægtes, at borgerne deltager i sociale relationer og fællesskaber i det omgivende samfund og 
har mulighed for kontakt til familie og netværk ud fra egne ønsker og behov. Se indikator 02.b og c for en 
uddybende vurdering.

Der er tillige lagt vægt på, at der opsættes mål indenfor temaet selvstændighed og sociale kompetencer sammen 
med borgerne. Målene fremstår ikke helt tydeligt for borger og opfølgningen i den daglige dokumentation er ikke 
konsekvent.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats i forhold til tema 2 i kvalitetsmodellen kan fremstå tydelige, hvis der i 
lidt højere grad er en større systematik i opstilling af konkrete mål for borgernes selvstændighed og relationer, 
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suppleret med opsamlingsdokumenter og dagbogsnotater.
Indikator Forventes 

opfyldt
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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der opsættes mål for 
sociale kompetencer og selvstændighed i samarbejde med borgerne og følges op herpå gennem 
løbende samtaler og dokumenteres i elektronisk journalsystem. 

Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at stikprøve i borgersager viser, at der ikke helt konsekvent 
opstilles konkrete mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, men at målene mere 
ses som en del af overordnede mål i forhold til borgerens totale omsorgssituation. Dette afspejles 
ligeledes i opsamlingsdokumenter og dagbogsnotater.

Det indgår, at borger nævner flere eksempler på hvad borger får støtte fra medarbejderne til at blive 
bedre til, men kan ikke tydeligt huske om det er mål og om det fremgår af handleplanen.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller om, at flere borger 
deltager i aktiviteter fx i Rønnebærvej 19 i Holte med henblik på at skabe socialt netværk, en går til 
ridning og en til badminton. Medarbejderne beskriver også, at flere borgere er ensomme og søger 
fællesskaber fx gennem de elektroniske netværk eller studie. Medarbejderne støtter i kontakt, når 
borgerne ønsker dette.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at borgerne kan have 
kontakt til familie og netværk i det omfang de ønsker. Det er tilladt at have gæster også til 
overnatning, så længe de ikke flytter ind. Medarbejderne beskriver dilemmaer i forhold til kontakten 
til pårørende, og opmærksomheden på kun at informere pårørende hvis borger ønsker dette. De er 
opmærksomme på at borgere er myndige. Der forevises en samtykkeerklæring, som borgerne 
underskriver. Den fremstår på et meget generelt og overordnet plan og er ikke specifik i forhold til 
indhold og oplysninger om situationer der kan tages kontakt.
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Tillige vægtes, at borger oplyser at kunne få besøg hvis pågældende ønsker det, og beslutter selv 
dette. Tager dog oftest på besøg hos sin forældre i stedte for at invitere dem hjem.

Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

Socialtilsynet vurderer, at der er et klart formål med indsatsen i 
tilbuddet, og at tilbuddets metoder medvirker samlet set til at sikre 
borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. 
Tilbuddet kan redegøre for dets målsætning er at tilbyde et pædagogisk 
udredningsforløb eller botræning til unge mellem 18- 30 år som har en 
psykisk lidelse, udviklingshæmning eller austismespektrumforstyrrelse, 
og som ikke har et alkohol eller stofmisbrug. Borgerne har en fast 
kontaktperson, som gennem den anerkendende, recovery-
understøttende og rehabiliterende tilgang og med jeg-støttende og 
værdsættende samtaler opsætte mål for udvikling sammen med 
borgerne. 

Der foretages løbende dokumentation samt status hver 3. måned med 
for evaluering af indsatsen og ses positive resultater. Den løbende 
dokumentation ses ikke udfærdiget systematisk og konsekvent, hvilket 
ledelsen er opmærksom på.

Det vurderer, at borgerne selv bestemmer over eget værelse i den 
lejlighed de bor i. Der er fra tilbuddets side opmærksomhed på at 
respektere og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og 
indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i 

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan:
- have en refleksion over den faglige dokumentation og 
drøfte praksis med henblik på at sikre en systematisk 
dokumentation.
- se nærmere på de tidligere vedtagne husregler samt 
samtykkeerklæring
- overveje om der skal udarbejdes er procedure i tilfælde 
af sygdom hos borgere.
- genopfriske regler og procedurer om magtanvendelser 
samt overveje drøftelser af gråzoner samt dokumentere 
situationer hvor adgang til borgeres lejlighed er 
nødvendigt.
- udarbejde et skriftligt beredskab vedrørende overgreb
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tilbuddet. Der er husregler i tilbuddet, som til dels begrænser borgerne 
i forhold til beslutninger omkring rygning samt rengøring. 
Endvidere vurderes det, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed ved opmærksomhed på at støtte ved kontakt til 
lægen og samtaler omkring kost ved indkøb. 

Med hensyn til at forebygge magtanvendelser og overgreb ses dette at 
ske gennem relevant pædagogisk intervention. Der ses behov for at få 
reintroduceret til reglerne for magtanvendelser, samt at få udarbejdet 
et skriftligt beredskab vedrørende overgreb.

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 tilbuddet forventes at arbejde med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk 
med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Der anvendes relevante tilgange og 
metoder i forhold til målgruppen og opsættes mål, men ses i varierende omfang dokumenteret. Der laves status 
hver 3. måned og nævnes flere eksempler på positive resultater. Desuden inddrages relevante eksterne 
samarbejdspartnere i arbejdet med at opnå målene for borgerne.
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Indikator Forventes 
opfyldt

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Målgruppen er i følge Tilbudsportalen for unge mellem 18-30 år, der 
har brug for vurdering af behov for fremtidig støtte. Målgruppen er således: • Borgere, der har brug 
for at få udarbejdet en pædagogisk udredning af det fremtidige behov for støtte eller botilbud • 
Borgere, der har brug for et botræningsforløb, som skal give de nødvendige kompetencer til at meste 
en selvstændig tilværelse i egen bolig. • Borgere uden aktivt misbrug eller udadreagerende adfærd. 
Der er beskrevet flere målgruppekategorier indenfor det psykiatriske felt samt udviklingshæmning og 
austismespektrumforstyrrelse. Dette drøftes med ledelsen, som oplyser at formålet altid, uanset 
lidelse, er at udrede støttebehov. De oplyser, at borgerne til en vis grad skal være selvhjulpne, da der 
ikke er døgndækning i tilbuddet og oplysningerne ses uddybet i fremsendt materiale i 
ydelseskatalog. SKAL VI GØRE DEM OPMÆRKSOMME PÅ AT OPDATERE DENNE VEDR. KONTAKT OM 
NATTEN OG MAILADRESSE FX BARE I MAIL MED RAPPORTEN - JA (CD)

Det indgår, at medarbejderne oplyser, at de tager udgangspunkt i den enkelte borgers 
problemstillinger uanset lidelse. Med den nuværende borgergruppe opleves det, at de fungerer fint 
sammen, men ikke har så meget med hinanden at gøre.

Der er tillige lagt vægt på, at der anvendes en anerkendende, recovery-understøttende og 
rehabiliterende tilgang og metoder som jeg-støttende og værdsættende samtaler. Medarbejderne 
uddyber med eksempler, hvordan de forskellige tilgange og metoder anvendes på relevant vis, og 
oplyser at de ser på hele "jeget". Ledelsen fortæller, at der er stor opmærksomhed på at undgår 
miljøterapi eller behandling.

Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, medarbejdernes beskrivelse af hvordan processen 
er omkring opsætning af mål. Det oplyses, at sagsbehandler fra den visiterende kommune opstiller 
mål i § 141  handleplaner, og de arbejder sammen med borgeren ud fra disse. Der nævnes flere 
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mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

konkrete mål og arbejdet med disse. Medarbejderne fortæller, at alle aftaler noteres i Bosted 
(elektronisk journaliseringssystem), for at sikre, at alle medarbejdere er orienteret om mål og 
opfølgning. Der afholdes løbende opsamlingsmøder og afleveres statusnotat hver 3. måned, hvilket 
borger er inddraget i. Desuden laves en pædagogisk udredning.

Det vægtes tillige, at medarbejderne fortæller, at der afholdes personalemøder hver 14. dag, hvor 
alle borgers sager bliver gennemgået. Den faglige refleksion eller nye aftaler noteres i Bosted. 
Desuden er der løbende gensidig orientering ved fx overlap via email eller sms.

Endvidere er der lagt vægt på, at der ved indsigt i dagbogsnotater, pædagogiske planer og 
handleplaner ses en uensartet dokumentation som ikke fremstår systematisk og konsekvent. 
Ledelsen oplyser til dette, at der har været udfordringer med at ny daglig leder ikke har haft adgang 
til systemet til intern kvalitetssikring og der har været en periode med indarbejdelse af Bosted og at 
få dagbogstyperne til at stemmer overens med VUM (Voksenuderedningsmetoden). Det er ledelsen 
oplevelse at dokumentationen i perioder er bedre end andre, og der er baggrund i 
medarbejdergruppen for at arbejde med udviklingen af den løbende dokumentation.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne og ledelsen oplyser, at de 
oplever resultater en gang imellem og generelt opnår de realistiske mål, men det varierer meget ud 
fra den enkelte borgers udfordringer, og for enkelte sker der langsom progression.

Tillige indgår, at ledelsen oplyser, at flere borger som har boet i tilbuddet er blevet udredt og flyttet i 
egen bolig med støtte i forskellig form og flere har vist behov for mindre støtte end først antaget.

Det indgår, at borger oplyser at det går langsomt med at blive bedre i forhold til konkret mål om at 
blive mere social.

Indikator 03.d: Tilbuddet Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne nævner flere eksterne 
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samarbejder aktivt med 
relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for 
borgerne opnås.

samarbejdspartnere fx jobkonsulent, sagsbehandler, læge, sygeplejerske og CM rådgivningen som 
inddrages for at understøtte at målene for borgerne opnås.

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 tilbuddet forventes at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet. 
Det vægtes, at borgerne føler sig hørt, anerkendt og respekteret, hvilket medarbejderne også lægger stor vægt på i 
forhold til alle punkter i borgernes liv, herunder opsætning af mål og planer for dagligdagen. 
Der er også lagt vægt på, at borgerne bestemmer over deres dagligdag i egen lejlighed og inddrages i beslutninger i 
tilbuddet gennem husmøder. Der er husregler, som er udarbejdet ved opstarten af afdelingen, som det vurderes 
kunne være relevante at se på ud fra et etisk perspektiv og eventuelt inddrage i den løbende dialog med borgerne.

Side 15 af 32

Tilbud: Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4



Indikator Forventes 
opfyldt

Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de sikrer dette ved 
at alt der gøres for at støtte er ud fra dialog og samarbejde med borgerne. De bliver inddraget i alt 
fra mål til daglige planer. Ledelsen oplyser, at borgeren læser alt der bliver sendt til myndighed 
omkring dem og der afholdes ikke arbejdsmøder uden borgeren. Hvilket også betyder, at borgeren i 
nogle situationer presses til at tage stilling, reflektere og have en mening. Der er fra medarbejderne 
stor opmærksomhed på, at borgerne er myndige og bestemmer selv og har viden om hvor reglerne i 
serviceloven eller handicapkonventionen kan findes.

Ydermere indgår, at borger oplyser at have nøgle til egen lejlighed og medarbejderne banker på ved 
besøg og respekterer et nej hvis pågældende ikke ønsker besøg. Borger beskriver, at medarbejderne 
er venlige og pågældende føler sig aldrig presset, og de kan altid tale om tingene. Borger fortæller, at 
medarbejderne ikke beder borger om noget, pågældende ikke har lyst til, men fortæller også at de 
ved indflytning sendte mange smser meget i starten ,og stadig gør det af bekymring for borger. 
Borger syntes, det sker lidt for hyppigt.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at borgerne 
bestemmer over egen hverdag ud fra ønsker og behov. I forhold til valg af kontaktperson, kan dette i 
særlige tilfælde ske ud fra en vurdering af personlighed og kemi borger og kontaktperson imellem. 
Borger oplyser, at bestemme over hverdagen selv, men forældre bestemmer også en del.

Der er også lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at der afholdes husmøde en gang om 
måneden, hvor de unge selv kan sætte punkter på dagsorden som er ophængt på fælles tavle. 
Borger bekræfter at have deltaget i et husmøde. Medarbejderne fortæller, at det er meget 
forskelligt, om borgerne deltager i mødet, men alle motiveres til deltagelse, og medarbejderne 
fastholder møderne, for at sikre at borgerne opnår formel indflydelse og er forberedt på hvordan 
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beslutninger træffes i det omgivende samfund. 

Endvidere indgår, at medarbejderne fortæller, at der er en liste med husregler som udleveres til de 
unge. Denne fremvises under tilsynet, og det oplyses at den svarer til husregler i en boligforening. Fx 
er det ikke tilladt at ryge på værelset eller drikke alkohol i fællesarealerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forventes at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der 
er lagt vægt på, at borgerne trives i tilbuddet.
Der er også lagt vægt på, at borgerne støttes ved kontakten til læge med mere, og der er fokus på kost og i mindre 
grad på motion.
Der foreligger ikke en nedskrevet procedure i tilfælde af sygedom hos borgerne, hvilket der med fordel kan 
udarbejdes.

Indikator Forventes 
opfyldt

Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejdere og ledelse har en oplevelse af at 
borgeren trives. Ledelsen oplyser at huset og rammerne giver borgerne ro, og medarbejderne kan se 
trivsel ved borgerne adfærd. Borgerne virker i følge medarbejderne trygge og giver udtryk for dette 
samt opsøger personalet ved behov for støtte eller kontakt og har en god relation. Der nævnes 
konkrete eksempler.

Det vægtes, at borger giver udtryk for at det er fint at bo i tilbuddet.
Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de støtter 
borgeren fx ved lægebesøg ud fra borgernes individuelle forudsætninger. Der er ingen fast procedure 
eller ambulanceplan for hvis en borger bliver syg men foreligger samtykke, hvis borger ønsker at 
forældre bliver kontaktet. Ledelsen bekræfter, at der ikke foreligger en nedskrevet procedure og 
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oplyser, at en syg borger bliver ledsaget til læge, hospital eller lignende og ved usikkerhed taler 
personalet sammen om situationen.

Tillige indgår, at borger oplyser, at forældre hjælper med kontakt til læge, tandlæge m.m. Borger går 
aldrig til læge alene.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at kost er en del af 
botræningen herunder indkøb m.m. Der er ikke faste aftaler for motion. Medarbejderne fortæller, at 
der er åbenhed omkring seksualitet og seksualvejledning tilbydes og i følge ledelsen inddrages 
sexologisk klinik ved behov.

Tillige indgår, at borger oplyser, at pågældende selv laver mad. Med hensyn til fysiske aktivitet 
fortæller borger, at pågældende går tur en til to gange om måneden, hvor en medarbejder går med, 
hvis borger ønsker det.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forventes at forebygge og håndtere magtanvendelser efter gældende 
retningslinjer på området. 
Der er lagt vægt på, at der ikke forekommer brug af magt og anvendes relevant pædagogisk intervention til 
forebyggelse heraf. Der ses dog eksempler på aftaler med borgerne om adgang til boligen, som bør dokumenteres 
med henblik på øget fokus på den pædagogiske læring.
Der er også lagt vægt på, at medarbejdere samlet set ikke har proceduren for magtanvendelse present, hvilket med 
fordel kan genopfriskes, ligesom gråzoner kan drøftes løbende som led i etisk refleksioner i øvrigt.
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Indikator Forventes 
opfyldt

Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de ikke foretager 
magtanvendelser, hvilket er en del af kulturen. De anvender motivation og tilbyder hjælp og støtte til 
konkrete opgaver, og der nævnes eksempler. Ledelsen uddyber, at der gives gode råd til borgerne 
uden at foregår korrektioner eller opdragelse og ved konflikt er der en forventning om at 
medarbejder træder et skridt tilbage og har fokus på konfliktnedtrapning. Ledelsen oplyser, at 
magtanvendelse anvendes, når der ikke er andre muligheder.

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

- Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at der ikke har været magtanvendelser. 

Der er også lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de ikke foretager magtanvendelser. 
Medarbejderne fortæller, at de ikke er orienteret om reglerne for magtanvendelser, da det ikke har 
været relevant.  Ledelsen oplyser, at der er en procedure, som er kendt af medarbejderne. I forhold 
til gråzoner reflekterer medarbejderne selv over dette men ikke personalet imellem. 

Det indgår, at medarbejderne og ledelsen fortæller, at de har indgået aftaler med borgeren om, i 
hvilke situationer de må låse sig ind i lejligheden ud fra et omsorgshensyn. Ledelsen nævner, at det 
ligeledes sker i perioder, hvor borger har brug for ekstra støtte til vækning. Der er ikke søgt tilladelse 
fra myndighed til dette og foretages ikke systematisk dokumentation omkring den pædagogiske 
indsats i forhold til dette.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forventes at forebygge overgreb.
Der er lagt vægt på, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet, hvilket blandt andet er med baggrund i den 
pædagogisk indsats, hvor medarbejderne støtter borgerne med at mærke egne grænser.
Der er også lagt vægt på, at der ikke foreligger et nedskrevet bredskab, hvilket der med fordel kan udarbejdes.
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Indikator Forventes 
opfyldt

Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at der ikke 
forekommer overgreb i tilbuddet. De støtter borgerne i at mærke sig selv og sætte grænser.

Tillige vægtes , at borger oplyser, at det er et fredeligt sted at bo. Borger havde i starten problemer 
med sin sambo, men det er løst ved, at de har fået hver sin bolig.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at der ikke foreligger en 
nedskrevet procedure/beredskab for overgreb. Borgerne er så vidt muligt kønsopdelt i lejlighederne. 
Det er muligt at have kærester på besøg eller at to beboere er kærester.

Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set har en hensigtsmæssig 
organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Ledelsen driver 
tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og sætter både rammerne for 
tilbuddets
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Der har i en 
periode ikke været fuld belægning i tilbuddet, hvilket ledelsen er 
opmærksom på og inddrager i den løbende vurdering af behov for 
vikarer.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse og forventes at få ekstern faglig supervision.
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faglig kompetent ledelse Der er lagt vægt på at begge ledere har relevant uddannelse og erfaring samt ledelsesmæssige kompetencer og 
vurderes at have et strategisk fokus i organiseringen samt den daglige drift.
Der er også lagt vægt på, at der pågår en proces med at finde relevant ekstern supervisor og forløb påbegyndes 
efter sommerferien.

Indikator Forventes 
opfyldt

Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

- Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at det af fremsendt CV på botilbudsleder og daglig 
leder fremgår at begge ledere er uddannede pædagoger, har erfaring fra arbejdet med unge og har 
eller snarligt får relevant diplomuddannelse i ledelse samt har gennemført andre relevante kurser.

Det vægtes tillige, at medarbejderne oplyser, at de er tilfredse med boltilbudsleder, og ikke kender 
daglig leder så godt endnu. De oplever, at de får relevante informationer fra ledelsen, men der kan 
gå nogle dage, før de får svar fx på mails. Dog svares der altid hurtigt, hvis det er akutte spørgsmål. 
Medarbejderne fortæller, at de har en høj grad af selvstændighed i arbejdet, og ledelsen fremstår 
ikke kontrollerende og er anerkendende i tilgangen. Ledelsens beskrivelse af ledelsesstil harmonere 
med medarbejdernes oplysninger. Daglig leder er ansat medio februar 2016, og oplyser at 
pågældende deltager i personalemøderne hver 14. dag og løbende kommer i huset og snakker med 
den medarbejder, der er på arbejde. Der har været problemer omkring adgang til det elektroniske 
system for daglig leder, men det forventes løst indenfor kort tid. Ledelsen beskriver 
opgavefordelingen mellem dem og nævner overvejelser omkring belægning samt brug af de ledige 
lokaler.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne og ledelsen oplyser, at der i 
øjeblikket ikke er fast supervision, men det efter sommerferien vil blive etableret med en ekstern 
supervisor. Da er fast personale er tilbage fra barsel og sygdom og personalegruppen på 4 fremfor de 
nuværende to faste.
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Der er tillige lagt vægt på, at ledelsen får ledelsesudviklingssupervision og har adgang til selvvalgt 
coach eller supervisor. Daglig leder ønsker ikke supervisor i øjeblikket, men er klar over muligheden.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift forventes varetage kompetent.
Der er lagt vægt på, at der altid er en medarbejder i tilbuddet i det tidsrum der fremgår af ydelseskataloget og er 
opmærksomhed på at personalegruppen er lille og behovet for vikarer i situationer med sygdom, barsel eller andet.
Det vægtes, at der ingen personalegennemstrømning er, og sygefraværet generelt er lavt, men i en periode har 
været højt, hvilket er relevant begrundet.

Indikator Forventes 
opfyldt

Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at tilbuddet i en periode har haft 50 % belægning. 
Der er to faste medarbejdere og en fast vikar ansat til at dække de daglige arbejdstimer. Der er altid 
en på arbejde i tidsrummet kl. 7- 22 i hverdagene og 12-22 i weekenden. Borgerne har fået udleveret 
telefonnummer til bagvagt fra nærliggende tilbud, som kan kontaktes, hvis borgerne føler sig 
utrygge.

Der er tillige lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at grundbemandingen er god nok når alle er 
der, men der har været en periode med en på barsel og en langtidssygemeldt. Der er kompenseret 
herfor med en fastansat vikar. Medarbejderne og ledelse oplyser, at medarbejderne både 
menneskeligt og fagligt er forskellige, hvilket er en styrke i samarbejdet. Medarbejderne oplever ikke, 
at der hos borgerne er behov for en nattevagt.

Det indgår, at borger oplyser, at medarbejderne er gode til arbejdet. Der er en på arbejde af gange, 
og det oplever borger ikke er nok, hvis flere vil snakke, men det er sjældent der er brug for to. 
Medarbejderne er i følge borger altid hjælpsomme, når de har tid.
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Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at der ingen personalegennemstrømning har 
været.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at fravær med enkeltdage er 
lavt i forhold til andre tilbud i Rudersdal kommune og er på 6 %. Medarbejderne og ledelsen 
fortæller at de sjældent er syge, men har haft en medarbejder på barsel og en langtidssygemelding. I 
sygeperioden er der blevet ansat en fast vikar på fuld tid til trods for den lavere belægning. Ledelsen 
tager timer i tilbuddet, hvis medarbejderne ikke kan. Medarbejderne oplever, at ledelsen har stor 
opmærksomhed på at drage omsorg for personalegruppen.

Der er også lagt vægt på, at ledelsen oplyser de følger Ruderdals kommunes sygefraværspolitik 
omkring tæt opfølgning med samtaler og tilbagevendingsplan.

Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante 
kompetencer, i form uddannelse indenfor det pædagogiske eller 
sundhedsfaglig områder, og erfaring fra arbejdet med målgruppen samt 
viden, der er nødvendig i forhold til tilbuddets målsætninger og 
målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle 
behov. Der er mulighed for relevant kompetenceudvikling i form af 
kurser, og er fra ledelsen opmærksomhed på hvordan de nødvendige 
kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan 
eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. 
Det vurderes, at medarbejderne forholder sig til og handler i forhold til 
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borgerne på en etisk måde. Der er fokus på at  møde borgerne med 
respekt for den enkeltes behov og forudsætninger og borgernes 
retssikkerhed er der opmærksomhed på.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder.
Der er lagt vægt på at hovedparten af medarbejderne er pædagogiske uddannede, har sundhedsfaglig viden eller 
anden specialviden som anvendes i arbejdet med de unge.
Der bliver tilbudt relevante kompetenceudvikling i form af kurser og er opmærksomhed på behov for særlig viden 
på enkelte områder.
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Indikator Forventes 
opfyldt

Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at der er fastansat 3 pædagger og en social- og 
sundhedshjælper, som ligeledes er bankuddannet. To medarbejdere har været ansat siden tilbuddets 
start for 4 år siden. 

Tillige er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at fokus for kompetenceudvikling ligger i det centralt 
aftalte uddannelsesforløb. Der vil som led i dette blive arbejdet med velfærdsteknologi for at 
understøtte selvstændighed og mestring hos målgruppen. Desuden er der opmærksomhed på behov 
for specialviden omkring spiseforstyrrelser og ADHD, og at tilbuddet ikke tilbyder behandling af 
dette. Ledelsen nævner, at medarbejder med bankuddannelse støtter borgenre med opsætning af 
budget og andre økonomiske spørgsmål.

Endvidere vægtes det, at medarbejderne oplyser, at de kommer på relevante kurser og nævner fx en 
skal på kursus i ADHD og en anden på et om alkohol og stofmisbrug. Ligesom de kommer på 
psykiatrifondens forskellige kurser fx om bipolare lidelser. Desuden er der jævnligt forløb internt i 
Rudersdals kommune omkring målgruppen og metoder. Kurserne kan ansøge på egen foranledning 
eller opfordring fra ledelsen.

Det indgår, at medarbejderne giver udtryk for ønske om en faglig dag til fordybelse, men at der i 
øvrigt er en forventning om, at hver medarbejdere læser op på de enkelte unges lidelser og 
betydning heraf.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller med praksiseksempler 
hvordan de støtter og guider de unge omkring dagligdagen og fastholdelse af struktur for at opnå 
mål om fx at kunne påbegynde uddannelse.
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Der er desuden lagt vægt på, at en borger udtaler stor tilfredshed med medarbejdernes faglige og 
personlige kompetencer, samt at medarbejderne forstår borgernes særlige situation.

Socialtilsynet observerede i interviewsituationen, at en medarbejder relevant støttede en borger til 
at kunne deltage i interviewet. Der var et klart fokus fra medarbejdere på ikke at overtage eller styre 
borgeren, men alene at skabe tryghed.

Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi Det vurderes på det foreliggende grundlag, at tilbuddet er økonomiske 
bæredygtigt.

Socialtilsynet vurderes endvidere, at tilbuddets takst er i 
overensstemmelse med målgruppens behov og forudsætninger.

Socialtilsynet gør samtidig opmærksom på, at det foreliggende budget 
ikke kan godkendes, idet det fremgår, at borgerne betaler husleje, som 
inddrages i tilbuddets budget.
Endvidere skal indtægter for medarbejdernes ydelser i 
udslusningsboliger indgå i budgettet. 
Endelig skal tilbuddets huslejeudgift indregnes i budgettet

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Det forventes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
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Indikator Forventes 
opfyldt

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

Nej Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller 
regionale tilbud. 

Med udgangspunkt i Kvalitetsmodellens tekst, bedømmes indikatoren til ikke at kunne opfyldes.

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

Ja Det fremgår af interview med tilbuddets ledelse, at der er en forventning til, at tilbuddets pladser vil 
være besat. Ledelsen lægger beregninger foretaget i Rudersdal Kommune til grund for deres 
forventning.

Tilbuddets ledelse overvejer desuden, at tilbuddets pladser kan sælges til andre kommuner, som i 
mindre omfang har vist interesse herfor.

På baggrund af ovenstående bedømmes det, at tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren.
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

Det forventes, at tilbuddets økonomi grundlæggende vil give mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet gør dog samtidigt opmærksom på, at tilbuddets budget 
skal tilrettes, således at den gældende lovgivning omkring udarbejdelse af budget på offentlige sociale tilbud følges.
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Indikator Forventes 
opfyldt

Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

Ja Det forventes, at tilbuddets budget vil afspejle tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets 
planer for faglig udvikling og større ændringer.

Socialtilsynet gør dog samtidig opmærksom på, at det foreliggende budget ikke er udarbejdet i 
overensstemmelse med lovgivningen, idet der indregnes husleje fra borgerne. Det fremgår af 
Serviceloven samt vejledninger til Serviceloven samt afgørelse fra Ankestyrelsen, at borgere visiteret 
i henhold til Servicelovens § 107, kan afkræves betaling efter personlig aftale med 
myndighedskommunen, men at beløbet ikke kan indgå i tilbuddets budget og økonomi i det hele 
taget.
Desuden gør Socialtilsynet opmærksom på, at tilbuddets huslejebetaling til Rudersdal Kommune ikke 
er indregnet i budgettet. Der skal således indregnes enten husleje eller afskrivning på egne bygninger 
i budgettet.
Derud over fremgår det at interview med ledelsen, at tilbuddets medarbejdere i perioder udøver 
tjeneste i udslusningsboliger på anden lokalitet. Dette skal også fremgå af budgettet, enten i form af 
indtægt til ydelsen fra andet tilbud eller i form af, at der oprettes en ydelsen i tilbuddet til at 
varetage denne funktion med deraf følgende tilretning af tilbuddets samlede budget.

Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at der kun er afsat 1,36% af omsætningen til 
kompetenceudvikling. Ledelsen beskriver, at der også kan søges midler fra central pulje. Af hensyn til 
gennemskuelighed i budgettet, bør indtægter fra puljer indgå i tilbuddets budget og regnskab.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Det vurderes, at tilbuddets økonomi vil være gennemskueligt for Socialtilsynet og de visiterende kommune. 
Socialtilsynet henviser dog samtidig til indikator 12a.
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visiterende kommuner
Indikator Forventes 

opfyldt
Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

Ja Der er endnu ikke udregnet årsrapport, men på det foreliggende grundlag vurderes det, at tilbuddets 
årsrapport og regnskab vil være i overensstemmelse.

Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets omgivelser, udformning, 
indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i 
forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og 
indhold. 

Tilbuddet er beliggende i en treetagers bygning nær Birkerød. Det er 
omgivet af skov og naturskønne omgivelser. Der er adgang til offentlig 
transport med bus fra Ebberød til Holte og Birkerød. Nærmeste 
trafikknudepunkt er Birkerød Station. Birkerød ligger 2 km fra Ebberød. 
Her er adskillige dagligvareforretninger og øvrige butikker i byens 
gågade. I Birkerød findes ligeledes offentlig biograf, svømmehal og 
idrætscenter. 

Bygningen fremstår i god stand og er hensigtsmæssig indrettet i forhold 
til tilbuddets målgruppe, som er unge borgere som skal have støtte til 
afklaring af fremtidig boform eller anden udredning. Borgerne bor to i 
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hver lejlighed og har eget aflåst værelse samt deler køkken og bad, 
hvilket er svarende til hvad andre unge, som bor på kollegium eller 
lignende ville gøre. Der er adgang til fælles lejlighed, hvor der er tilbud 
om fællesspisning en gang om måneden og samtale med medarbejder 
dagligt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgerne udvikling i trivsel.
Der er lagt vægt på, at borgerne trives i tilbuddet og ved de fysiske rammer får tilgodeset muligheden for ophold i 
egen lejlighed, som de selv har indrettet, samt socialt fællesskab i fælles lejligheden. Se i øvrigt indikator 14.a, b og 
c for en uddybende vurdering.

Indikator Forventes 
opfyldt

Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at borgerne ikke vil 
flytte der fra, og nævner eksempel.

Det indgår, at ledelsen oplyser, at der har været udfordringer for enkelte borgere omkring det at bo 
to i en lejlighed. Da der ikke er fuld belægning har der været mulighed for, at borger med 
udfordringer omkring dette har fået egen lejlighed i en periode.

Der er også lagt vægt på, at borger oplyser, at være glad for sin lejlighed.
Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

Ja Indikatoren forventes opfyldt. 

Der er lagt vægt på, at borgerne bor i eget værelse i en lejlighed, som de deler med en anden 
beboer. De deler køkken og bad. Køkkenet er etableret med service, gryder m.m. Værelserne er 
møbleret med seng, kommode, skab, stol og lille bord. Rengøring er organiseret på den måde at 
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

borgerne skiftes til at rengøre fællesarealerne ud fra ophængt liste. Der er adgang til vaskerum, og 
medarbejder fortæller, at de opfordrer til at borgerne vasker så de bliver mindet om det.

Der er også lagt vægt på, at der er adgang til fælles lejlighed, hvor der er stue og spisestue i et rum 
samt køkken. Der er fællesspisning i rummet en gang om måneden og husmøder samt afholdes 
samtaler med de unge. Rummet er aflåst, når der ikke er personale. I øvrigt mulighed for at lave 
fælles aktiviteter  på terrassen og i den omkringliggende have. Rygning foregår her.

Socialtilsynet er opmærksom på, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige 
behov for ophold i egen lejlighed og muligheden for at træne i at bo alene og på den måde giver 
borgerne en mulighed for at udvikle selvstændighed på lige fod med andre unge i samfundet.

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

Ja Indikatoren forventes opfyldt. Der er lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de unge betragter 
det som deres eget hjem. De vil ikke flytte derfra og nævner konkret eksempel.

Endvidere indgår, at borger fortæller, at pågældende har et stort værelse som er indrettet med lidt 
hjælp. Værelset var møbleret med enkelte ting ved indflytning, og det er tilladt at bytte disse ting ud 
med egne møbler, hvilket pågældende har gjort med nogle af tingene. Borger har efterlyst at få 
fjernet opvaskemaskine fra fælleskøkkenet, og har spurgt pedel om hjælp til dette. Den er dog ikke 
blevet fjernet endnu.
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*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
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