
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: Regodkendelse Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Teglporten - Rusmiddelcenter

Teglporten 11
3460 Birkerød
Tlf.: 46113120
E-mail: lika@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.rusmiddelcenter.rudersdal.dk

§ 101 (ambulant behandlingstilbud til voksne)

SUL § 141 (ambulant behandlingstilbud til voksne)

Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden)

05-07-2016

Pladser i alt: 130

*Målgrupper: 18 til 85 år (misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel, misbrug af andre rusmidler, stofmisbrug)

18 til 85 år (alkoholmisbrug, misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, 
stofmisbrug)

1. Stamoplysninger

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
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*Samlet vurdering:
Socialtilsynet godkender Teglporten Rusmiddelcenter i henhold til Lov om Socialtilsyn. Tilbuddet er tidligere blevet 
regodkendt til misbrugsbehandling i henhold til SEL § 101 og efter lovændring i Lov om Socialtilsyn har tilbuddet ansøgt 
om at blive regodkendt til alkoholbehandling i henhold til SUL § 141.

Godkendelsen sker på baggrund af anmeldt tilsynsbesøg d. 22 juni 2016. 

Tilbuddet godkendes til misbrugsbehandling til følgende målgruppe: Borgere mellem 18 til 85 år, præget af  
alkoholmisbrug, stofmisbrug, misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, 
misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel, misbrug af andre rusmidler.
Der godkendes i alt 130 pladser i tilbuddet.

Tilbuddets faglige tilgange er kognitiv, Recovery-understøttende, skadereducerende, adfærdsterapeutisk tilgang, 
relationspædagogisk, psykoterapeutisk og neuroaffektiv. 
Tilbuddets metoder er kognitiv terapi, motiverende samtale (MI), familieorienteret alkohol- /rusbehandling, FIT,  
MCMI og Traumeterapi /Somatic Experience (SE).
Tilbuddet har ikke behandling i henhold til SEL § 101a, idet dette varetages af 2 aktører udenfor Rudersdal Kommune.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere grundlæggende, i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppes 
behov og forudsætninger,  har relevant uddannelses- og erfaringsgrundlag til at sikre kvaliteten i tilbuddet. 

Kvaliteten understøttes desuden af en faglig kompetent ledelse, samt at tilbuddets ydelser og indsats dokumenteres i 
overordnede mål, opsamling og evaluering af mål samt dokumentations af daglig praksis. Tilbuddets resultater 
dokumenteres i årlige afrapporteringer til det politiske niveau i Rudersdal Kommune samt i lovbestemte databaser. 

Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder målrettet med at inddrage borgerne i behandlingen 
igennem en anerkendende og involverende daglig praksis. Tilbuddets fysiske rammer understøtter på relevant vis 
aktiviteterne i tilbuddet, og tilbuddets økonomi vurderes at give grundlag for at kunne fastholde kvaliteten.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Tilbudsportalen
Rudersdal Kommunes hjemmeside
Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse
Lov om Socialtilsyn

Observation

Interview Semistruktureret interview af 2 borgere, som har været i tilbuddet mellem 3 år og 
Semistruktureret interview af 3 medarbejdere,  uddannet som hhv. sygeplejerske, psykolog og behandler med erfaring 3 - 
10 år i tilbuddet.

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse: Godkendt
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 22-06-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 22-06-16: Teglporten 11, 3460 Birkerød (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Charlotte Valkonen Akrim

Lars Thomsen

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Regodkendelse af alkoholbehandling i henhold til Sundhedsloven § 141 og Lov om Socialtilsyn, derfor samtlige 
temaer med underliggende kriterier og 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

*Uddannelse og 
beskæftigelse

3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter 
borgerne i at komme i uddannelse og beskæftigelse. 
Tilbuddet arbejder relevant med dette, fordi tilbuddets 
medarbejdere samarbejder med borgerne om at opstille 
konkrete mål for uddannelse eller beskæftigelse på 
baggrund af borgerens behov og forudsætninger.

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 på relevant vis understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i 
forhold til at komme i uddannelse og i beskæftigelse. Begrundelsen, for at tilbuddets indsatser er relevante, er, at 
cirka halvdelen af de visiterede borgere er i beskæftigelse eller uddannelse. Flere af borgerne har som mål, at de på 
sigt kan komme i beskæftigelse eller starte i uddannelse. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets formål primært er 
misbrugsbehandling. Tilbuddet understøtter dog borgerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse, når det giver 
mening for borgeren, og borgeren har forudsætninger for at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med medarbejdere og ledelse fremkommer, at 
der ikke i alle sager opstilles konkrete mål omkring uddannelse og beskæftigelse, men at det kan give 
mening at opstille konkrete mål vedrørende uddannelse eller beskæftigelse på baggrund af visse 
borgeres behov og forudsætninger.

Dette understøttes af udsagn for borgerne. 

Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der er tale om et ambulant tilbud omkring 
misbrugsbehandling, hvor mål omkring uddannelse og beskæftigelse som udgangspunkt typisk vil 
indgå som delmål under et overordnet mål om stof-alkoholfrihed.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt, fordi cirka halvdelen af borgere er i en form 
for undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse eller dagtilbud i form af 
aktivitets- og samværstilbud.

Socialtilsynet giver bedømmelsen på baggrund af borgere, medarbejdere og ledelse udsagn.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende 
understøtter borgernes selvstændighed og kompetence 
til at danne relationer. Vurderingen beror på den 
foreliggende dokumentation, der indeholder konkrete 
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indsatser vedrørende selvstændighed og relationer. 

Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at der kun 
i et mindre omfang opstilles konkrete og individuelle mål 
omkring styrkelse af borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed, men at dette kan identificeres som et 
grundelement under det overordnede mål om stof- og 
alkoholfrihed. 

Socialtilsynet erfarer, at tilbuddet har fokus på at 
anvende relevante behandlingsmetoder til at understøtte 
indsatsen samt at inddrage pårørende i behandlingen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende styrker borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og forudsætninger.

Socialtilsynets vurderer samtidigt, at der kun i et mindre omfang opstilles konkrete individuelle mål omkring 
borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, men at dette helt naturligt er et fokuspunkt under det 
overordnede mål om stof- og alkoholfrihed.  

For socialtilsynet at se, styrker tilbuddet også dette tema ved at tilbyde gruppebehandling, som giver borgerne 
mulighed for at møde andre mennesker i lignende livssituationer. Desuden arbejder tilbuddet med at styrke 
pårørende samarbejdet og yder behandling til pårørende. 

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets indsatser i forhold til at styrke borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed primært er centreret om behandlingsarbejdet. Der ses en relevant faglig refleksion over hvordan 
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tilbuddets støtte til borgernes udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed skal tilrettelægges rent praktisk.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med medarbejdere og ledelse fremkommer, at 
der ikke i alle sager opstilles konkrete, individuelle mål omkring borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed, men at det kan give mening at opstille konkrete mål vedrørende dette på baggrund 
af visse borgeres behov og forudsætninger.

Dette understøttes af udsagn for borgerne. 

Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der er tale om et ambulant tilbud omkring 
misbrugsbehandling, hvor mål omkring sociale kompetencer og selvstændighed som udgangspunkt 
typisk vil indgå som delmål under et overordnet mål om stof-alkoholfrihed.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med medarbejderne fremgå, at borgerne 
støttes til at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund i det 
omfang, som det giver mening i forhold til den enkelte borgers forudsætninger. Det beskrives 
relevant, hvordan gruppebehandling i nogle situationer kan være med til at understøtte denne 
proces, mens det i andre handler om at give borgeren kræfter til at opsøge nyt netværk.

Det lægges desuden til grund, at borgerne udtaler, at tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte 
borgers situation og igennem behandlingen understøtter borgerne i forhold til at indgå i nye sociale 
relationer.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4,8 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder ud fra en 
klart defineret målgruppe og anvender faglige tilgange og 
metoder, som er relevante i forhold til målgruppen og 
tilbuddets målsætning.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets indsats 
tager udgangspunkt i ret overordnede mål, som er 
realistiske set i forhold til borgernes situation og 
forudsætning.
Den konkrete indsats kan efter socialtilsynets vurdering 
understøttes yderligere ved at opstille individuelle delmål 
i samarbejde med borgerne.

Tilbuddet dokumenterer mål, indsats og behandling 
meget klart og grundigt, og der sker en faglig refleksion 
over resultaterne, hvilket igen er med til at målrette 
indsatsen løbende i forhold til udviklingen for den 
enkelte borger.

Socialtilsynet vurderer, at der er et højt fagligt fokus på at 
anerkende borgerne og at de skal at blive hørt og 
respekteret. Dette understøttes af borgerne, som 
endvidere jævnligt har mulighed for at give udtryk for 
deres holdninger til tilbuddet igennem strukturerede 
brugerundersøgelser.
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Tilbuddet har efter socialtilsynets vurdering en tydelig 
tilgang omkring borgernes sundhed, idet alle borgere 
tilbydes lægeundersøgelse ved indskrivning, ligesom der 
er lægeligt fokus på afrusning og antabusbehandling. Der 
ses desuden en relevant motiverende tilgang til at 
understøtte borgernes kompetencer til at arbejde på en 
sundere livsførelse generelt under behandlingen.

Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets 
ledelse og medarbejdere forholder sig faglig relevant til 
magtanvendelser, hvor tilbuddet ikke er underlagt 
Servicelovens bestemmelser, ligesom der ses en grundig 
og faglig funderet tilgang til begrebet overgreb i 
tilbuddet.

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 arbejde med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, samt anvender faglige 
tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.  

Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at både medarbejdere og leder gennem samtalen beskriver, hvordan 
de fagligt og struktureret arbejder med de metoder, der er beskrevet på Tilbudsportalen og i tilbuddets 
metodekatalog. 

Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende dokumenterer den daglige indsats grundigt 
og relevant og at borgerne sætter pris på dette. Det ses dog også, at dokumentation om borgerne ligger i to 
systemer. Her kunne man med fordel dokumentere den tværfaglige indsats og refleksion ved at samle al 
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dokumentation under den enkelte borger i et system.

Ydermere er det socialtilsynet vurdering, at tilbuddets tilgang er målrettet målgruppens forskellige udfordringer. For 
eksempel er indsatsen ovenfor de unge beskrevet som anderledes end indsatsen ovenfor de ældre. På samme 
måde selekteres der også i hvilke faglige tilgange, der benyttes, alt efter, hvilke rusafhængighed borgeren har, og 
hvilke behov og forudsætninger de har. 

Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at ledelse og medarbejdere samlet beskriver, at der løbende er fokus på 
at sikre, at det er relevante metoder, som anvendes. Som eksempel nævnes erstatning for gruppeforløb, som 
jævnligt udfordres af manglende deltagere for at sikre kontinuiteten i behandlingen. Det nævnes endvidere, at der 
er fokus på indsats vedr. unge mellem 18 - 25 år samt seniorgruppe for ældre pårørende til misbrugere.

Det nævnes endvidere, at myndighedsfunktionen, og dermed visitation til tilbuddet, fremadrettet vil ligge 100% 
udenfor tilbuddet.

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet under tilsynsbesøget, har enkelte unge borgere under 18 år indskrevet i 
behandling, hvilket ikke er i overensstemmelse med tilbuddets godkendelse. Dette vil socialtilsynet drøfte med 
tilbuddet løbende, hvorfor det ikke har indflydelse på denne rapports indhold.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelse og medarbejdere beskriver samstemmende tilbuddets målgruppe i overensstemmelse med 
tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen. Det nævnes endvidere, at der i ganske få situationer 
behandles unge under 18 år med henvisning til Bekendtgørelse nr. 714 af 19. juni 2013 om garanti 
for stofbehandling til unge under 18 år i særlige tilfælde.

Ledelse og medarbejdere redegør desuden for de faglige og metodiske tilgange, som er nævnt på 
Tilbudsportalen, og som socialtilsynet bedømmer som relevante i forhold til tilbuddets beskrevne 
målsætning og målgruppe. 

Socialtilsynet er opmærksom på, at målsætning, tilgange og metoder gælder i forhold til alle 
tilbuddets ydelser.

Borgerne udtaler i interview, at der efter deres opfattelse ikke kommer borgere i tilbuddet, som ikke 
er i målgruppen.

Socialtilsynet bedømmer på baggrund af ovenstående, indikatoren til at være opfyldt i meget høj 
grad.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Det lægges til grund, at det ved præsentation af tilbuddets dokumentation under tilsynsbesøget 
fremkommer, at der grundlæggende udarbejdes meget generelle mål, primært omkring stof- og 
alkolholfrihed. Der opstilles kun i mindre grad konkrete, klare delmål. Der ses en klar og grundig 
dokumentation omkring behandlingen og her henvises desuden til "mål" eller ønsker fra borgerne 
omkring f.eks. udvikling af sociale kompetencer eller fokus på job og uddannelse. 
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Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere beskriver samstemmende beskriver, 
hvordan dokumentation bruges til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Det lægges yderligere til grund, at borgerne udtaler, at der opstilles et mål for deres ophold i 
tilbuddet, og at indsatsen løbende dokumenteres og indsatsen desuden drøftes med borgerne.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Det fremgår i interview med ledelsen, at resultaterne af tilbuddets indsats løbende evalueres, hvilket 
socialtilsynet får forevist under tilsynsbesøget. 
Det fremgår endvidere af tilbuddets dokumentation, at 53 % af borgerne har gennemført 
behandlingen i 2015, hvilket socialtilsynet bedømmer er et godt resultat, målgruppen taget i 
betragtning.

Ledelse og medarbejdere udtaler samstemmende, at der altid opstilles mål for behandlingen for alle 
borgere. Det er lidt forskelligt fra sag til sag, om der udarbejdes SEL § 141 - handleplan eller 
dokumenteres mål på anden måde. 

Borgerne udtaler, at de er visiteret til behandling og at der har været opstillet et konkret mål med en 
konkret plan for deres behandling. Borgerne udtaler samstemmende, at målene har været realistiske 
og at deres behandling er gennemført med yderst positivt resultat.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.
Indikator 03.d: Tilbuddet 
samarbejder aktivt med 
relevante eksterne aktører for at 
understøtte at målene for 
borgerne opnås.

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelse og medarbejdere beskriver samstemmende, hvordan der foregår et systematisk og relevant 
samarbejde med eksterne aktører som f.eks. Jobcenter, hjemmepleje, familieafdeling, lokale læger 
og dag- og døgn behandlingstilbud. 

Indikatoren bedømmes på denne baggrund af være opfyldt i meget høj grad.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Side 15 af 38

Tilbud: Teglporten - Rusmiddelcenter



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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen 
i tilbuddet.

Socialtilsynet er især opmærksom på, at ledelse og medarbejdere samstemmende giver udtryk for en kultur i 
tilbuddet, som går på at se på mennesket bag misbrugeren og altid være anerkendende. Dette understøttes af 
udsagn fra borgerne.

Socialtilsynet anerkender desuden flere brugerundersøgelser, som viser en stor tilfredshed fra borgerne med 
tilbuddets indsats på praktiske og behandlingsmæssige plan.

Ledelsen beskriver, at der er taget initiativ til at oprette brugerråd, men at det i første omgang ikke har været muligt 
at motivere nogen borgere til at deltage. Man ønsker dog at gå videre med initiativet, idet der en overordet tilgang 
til at sikre borgerne så høj grad af indflydelse som muligt. Dette kan socialtilsynet se god mening med.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

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

Til grund for bedømmelse lægges, at borgerne samstemmende udtaler, at de i høj grad bliver 
anerkendt og hørt. Der gives eksempler på, at borgerne har modtaget mail udenfor almindelig 
åbningstid, og at denne opfølgning har hjulpet til at fastholde behandlingen. Borgerne udtaler 
desuden, at hvis man ikke får denne anerkendelse, vil man ikke kunne fastholde behandlingen.

Det lægges endvidere til grund, at tilbuddet arbejder systematisk med  tilfredshedsundersøgelse 
blandt borgerne omkring emner, som bedømmes som yderst relevante for at kunne vise 
anerkendelse overfor borgerne og invitere til at kan søge indflydelse i forhold til deres behov og 
forudsætninger. 

Dokumentationen viser, at der er stor tilfredshed med botilbuddet fra borgernes side, hvilket også 
lægges til grund.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, hvordan 
borgerne altid inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv. Det beskrives 
endvidere, hvordan borgerne inviteres til at have indflydelse på hverdagen i tilbuddet, samt at det 
anerkendes, at borgernes særlige situation og forudsætninger kræver en særlig indsats på at give 
borgerne kræfter til at indgå i et ligeværdigt forhold. 

Det lægges endvidere til grund, at borgerne giver udtryk for, at mam inddrages relevant i alle 
beslutninger omkring behandlingen. Borgerne beskriver endvidere, at medarbejderne altid forsøger 
at gøre borgerne aktive omkring deres gang i tilbuddet generelt.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes muligheder for fysisk og mental 
sundehed og trivsel. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet har et nødvendigt lægeligt fokus igennem lægeundersøgelse af alle 
borgere, som indskrives i tilbuddet samt på særlige medicinske udfordringer i de enkelte sager. Det ses endvidere, 
at tilbuddets psykiater har fokus på borgere med dobbeltbelastning.

Det er yderligere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet på relevant vis anerkender og inddrager borgerne så meget 
som muligt i behandlingen, bl.a. ved at understøtte dem i at få adgang til de sundhedsydelser, de måtte have behov 
for. 

Socialtilsynet ser desuden, at tilbuddet igennem behandlingsplaner er opmærksomme på borgernes generelle 
sundhedstilstand og bruger relevante pædagogiske metoder, f.eks. MI, i arbejdet med at motivere borgerne til 
sundere livsførelse og motion.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne giver udtryk for, at de oplever stor tilfredshed med 
at komme i tilbuddet og med behandlingen, som de mener giver resultater.
Borgerne nævner videre, at det at komme i behandling for misbrug ofte er forbundet med skam, 
men at dette håndteres godt i tilbuddet.

Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, hvordan 
tilbuddet arbejder målrettet på at give borgerne de bedste behandlingsbetingelser, samt at dette 
anerkendes af borgerne.

Socialtilsynet har i bedømmelse af indikatoren desuden lagt vægt på, at der er tale om et ambulant 
dagtilbud.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det af tilbuddets dokumentation fremgår, at der er tilknyttet 
læge/psykiater til tilbuddet, samt at der er en indarbejdet praksis for lægelig udredning af alle 
borgere ved indskrivning i tilbuddet.
Der er endvidere beskrevet og indarbejdet praksis omkring igangsættelse af afrusning og antabus af 
tilbuddets sygeplejerske og medarbejder med udvidet medicinkursus. Det er beskrevet, hvorledes 
læge og sygeplejerske/medarbejder struktureret følger op på forløb omkring afrusning og antabus. 

Det lægges også til grund, at tilbuddets leder beskriver, hvordan tilbuddets psykiater indgår i 
håndtering af borgere med dobbeltbelastning samt i situationer, hvor der er medicinske udfordringer.
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Endelig lægges det til grund, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at tilbuddet i 
samarbejde med borgerne har kontakt til relevante sundhedsydelser, set i forhold til den enkelte 
borgers samlede omsorgssituation. Dette understøttes af udsagn fra borgerne.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, hvorledes 
der igennem behandlingsarbejdet også er fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske 
og mentale sundhed. 
Der nævnes som eksempel, at man drøfter sund livsførelse og motion i kombination med 
behandlingen og forsøger at motivere borgerne til dette.
Det nævnes endvidere, at man har et relevant samarbejde med distrikspsykiatri, psykologer og 
praktiserende læger med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og forudsætninger.

Alle borgeres sundhedstilstand vurderes ved indskrivningen, hvilket kan være med til at give en 
forståelse hos borgeren om, at der sideløbende med misbrugsbehandlingen også skal arbejdes 
omkring en mere sund livsførelse og kost i det omfang, som borgeren har resurser til det.

Dette understøttes af udsagn fra borgerne, hvilket også lægges til grund for bedømmelsen.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Tilbuddets ledelse og medarbejdere har viden om, at tilbuddet ikke er underlagt Servicelovens bestemmelser om 
magtanvendelse.

Alligevel beskrives faglig refleksion over situationer, som kunne minde om magtanvendelse, idet man ønsker at 
understøtte en kultur, hvor magtanvendelser ikke indgår. Socialtilsynet anerkender, at man ved at drøfte 
situationerne underbygger en fælles forståelse af magtanvendelser, som er med til at sikre, at der ikke sker 
magtanvendelse i tilbuddet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne samstemmende kan beskrive, at det er en 
grundlæggende kultur i tilbuddet, at der ikke foretages magtanvendelser. 

Det lægges yderligere til grund, at tilbuddet er godkendt i henhold til Servicelovens § 101 og derfor 
falder udenfor Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse, hvilket ledelsen er opmærksom på.

Endelig lægges det til grund, at der ikke er registreret indberetninger om magtanvendelse fra 
tilbuddet, ligesom borgerne giver udtryk for, at der ikke dem bekendt er forekommet 
magtanvendelser i tilbuddet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Det lægges til grund, at medarbejderne beskriver, at der sker løbende faglige drøftelser om begrebet 
magtanvendelse og verbal magtanvendelse, selv om tilbuddet ikke er underlagt Servicelovens 
bestemmelser om magtanvendelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder hensigtsmæssigt med at forebygge overgreb. Tilbuddet har en 
beredskabsplan, som er kendt af medarbejderne, og tilbuddet har klare procedurer. Desuden ser socialtilsynet, at 
tilbuddets tilgange til borgerne synes at forebygge overgreb.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Dette skyldes, at borgerne fortæller, at 
de oplever, at der er stille og roligt på tilbuddet, og borgerne taler stille og roligt til hinanden. 
Medarbejderne fortæller, at målgruppen typisk ikke begår overgreb, men at tilbuddet har en 
kriseplan i tilfælde af, at det skulle ske. Socialtilsynet har rekvireret kriseplanen.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, fordi tilbuddet med deres tilgang til 
borgerne jævnfør indikator 4a og 4b, synes at forebygge overgreb. Beredskabet er kendt af 
medarbejderne, og tilbuddet har klare procedurer.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,9 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes ansvarligt og 
kompetent. Socialtilsynet er i den forbindelse 
opmærksom på, at tilbuddets ledelse har et relevant 
fokus på tilbuddets drift og udvikling og kan identificere 
særlige ledelsesmæssige indsatsområder. 
Socialtilsynet vurderer videre, at den samlede 
medarbejdergruppe har relevant uddannelse og erfaring, 
set i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe og 
behandlingsmæssige opgaver.

Borgerne giver udtryk for, at tilbuddets åbningstid er 
relevant og at medarbejderne desuden er yderst fleksible 
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omkring planlægning, også til akutte samtaler. Borgerne 
udtrykker stor tilfredshed med, at der kan arrangeres 
hjemmesamtaler, hvilket de finder anerkendende og med 
til at sikre behandlingsforløbene. 

Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at 
medarbejderne modtager ekstern faglig sagssupervison 
samt supervision omkring værktøjer, samt at 
medarbejderne giver udtryk for, at supervisionen 
medvirker til faglig udvikling.
Tilbuddets leder får ledelsesmæssig sparring fra 
kommunalt ledelsesnetværk og igennem 
ledelsesuddannelse.  

Personaleantallet taget i betragtning vurderer 
socialtilsynet ikke, at sygefraværet og 
personalegennemstrømningen er væsentlig højere end 
på sammenlignelige arbejdspladser.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets kvalitet understøttes igennem ekstern supervision til medarbejderne 
og konkret ledelsessparring til lederen.

Det beskrives af tilbuddets samlede ledelse, at der ligger en ledelsesmæssig udfordring i at understøtte den daglige 
drift, således at indsatsen omkring den enkelte borger optimeres. 

Det beskrives videre, at der foregår et struktureret samarbejde med andre kommuner i lokalområdet, hvor 
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udvikling af samarbejde på tværs er under udredning, herunder kompetenceudvikling.

Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at ledelsen beskriver relevant, hvordan der fremadrettet kan arbejdes 
med tilbuddets drift og udvikling, set i forhold til den kontekst mellem politisk udmeldte kvalitetsstandarder  som 
tilbuddet befinder sig i, hvilket er politisk udmeldte kvalitetsstandarder og tilbuddets grundlæggende fokus på at 
kunne sikre en behandlingsmæssig indsats i lokalsamfundet.

På baggrund af ovenstående vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, som på relevant 
vis understøtter tilbuddets drift og udvikling.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet har modtaget dokumentation for lederens uddannelses- og erfaringsbaggrund, som er 
relevant i forhold til tilbuddets målgruppe og målsætning.

Leder og administrativ leder beskriver sammen, hvorledes tilbuddets drift og udvikling skal ses med 
udgangspunkt i såvel politiske, økonomiske og samarbejdsmæssige forhold. Socialtilsynet bedømmer, 
at der er et yderst relevant ledelsesmæssigt fokus på at understøtte tilbuddets nuværende kvalitet 
og udvikling. Lederen beskriver desuden, at hun arbejder ud fra en anerkendende ledelsesstil og 
giver eksempler på, hvordan dette omsættes i den daglige ledelse.

Medarbejderne understøtter den anerkendende ledelsesstil og ser lederen som lydhør og 
dialogbaseret og rammesættende, hvor det giver mening. Medarbejderne beskriver, at tilbuddet 
løbende skal tilpasses såvel politisk styring som økonomi, og at lederen af og til opleves som i det 
krydspres. Medarbejderne udtaler tillid til lederen i forhold til at kunne varetage tilbuddets drift og 
udvikling. 

Socialtilsynet observerer desuden under tilsynsbesøget, at tilbuddets samlede ledelse fremstår 
dynamisk og fokuseret på dialog og fælles refleksion over tilbuddets opgaver.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.
Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med lederen fremkommer, at hun får løbende 
ledelsessparring på ledelsesrollen, samt deltager i tværfagligt netværk igennem igangværende 
ledelsesuddannelse.
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Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne i interview beskriver, at de dels modtager konkret 
ekstern sagssupervision samt supervision omkring redskaber som f.eks. FIT. Medarbejderne giver 
udtryk for, at supervisionen opleves relevant og giver værdi i det daglige arbejde i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Medarbejderne er synlige og tilgængelige. 
Medarbejderne er også fleksible i forhold til at tilrettelægge behandlingen efter borgernes behov i hverdagene. 
Både daglig leder og medarbejdere giver udtryk for, at ressourcerne er tilstrækkelige i forhold til borgernes behov. 

Socialtilsynet vurderer også, at medarbejdernes samlede faglige uddannelse og erfaring er relevant i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgruppe.

Personalegennemstrømning og sygefraværet vurderes til ikke at være væsentligt højere end på sammenlignelige 
arbejdspladser.

Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at borgerne udtaler tilfredshed med tilbuddets åbningstid og 
medarbejdernes fleksible tilgang til opgaverne og kontakten til borgerne.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i dokumentation af medarbejdernes uddannelse fremgår, 
at det samlede tilbuds funktioner og opgaver udføres af personale med relevant uddannelse, set i 
forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe.

Det lægges endvidere til grund, at det i interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at 
medarbejderne grundlæggende har stor erfaring med målgruppen og behandlingsopgaver generelt. 
Det beskrives af medarbejderne, at der er et overordnet fokus på, at medarbejdernes kompetencer 
skal være i samspil med borgernes behov, hvilket understøttes af udsagn fra borgerne. 

Det lægges endvidere til grund, at det af tilbuddets beskrivelse på Tilbudsportalen og Rudersdal 
Kommunes hjemmeside fremgår, at borgernes mulighed for at kunne komme i kontakt med 
tilbuddet er rimeligt omfattende, samt at der tilbydes samtaler i hjemmet hos borgerne i særlige 
situationer. Dette understøttes af borgerne, som finder tilbuddets åbningstid tilstrækkelig. Borgerne 
udtaler desuden stor tilfredshed med medarbejdernes parathed i mere akutte situationer.

Endelig lægges det til grund, at borgeren fortæller, at de er meget glade for behandlingen og måden, 
den foregår på. Borgerne oplever desuden, at behandlerne er tilgængelige, når de har brug for dem i 
hverdagen.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt, fordi personalegennemstrømningen ifølge 
Tilbudsportalen angives til at være 12,5 procent, hvilket bekræftes af ledelsen. 

Personalegennemstrømningen er for socialtilsynet at se en anelse højere end på sammenlignelige 
arbejdspladser, men det fremgår endvidere af interview med ledelsen, at man ikke ser tallet som 
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værende højt og at der løbende sker en naturlig udskiftning blandt det samlede personale i 
tilbuddet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, fordi de gennemsnitlige sygedag ifølge 
Tilbudsportalen oplyses at være 7,2 dage pr. medarbejder. 

Sygefraværet er for socialtilsynet at se, således ikke væsentligt højere end på sammenlignelige 
arbejdspladser. Det vægtes desuden, at borgerne giver udtryk for, at aftaler ikke aflyses på grund af 
sygdom blandt medarbejderne.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 4,5 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en 
erfaren medarbejdergruppe, som har relevante 
kompetencer i forhold til at understøtte de enkelte 
borgeres behandling. Dette understøttes af udsagn fra 
borgerne, som giver udtryk for stor tilfredshed med den 
måde, som medarbejdernes kompetencer kommer i spil i 
forhold til den enkelte borgers udvikling i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets 
medarbejdere samlet har forståelse for tilbuddets 
udmeldte faglige tilgange og metoder, og at de igennem 
konkrete eksempler kan beskrive, hvordan disse kommer 
i anvendelse.

Endelig er det socialtilsynets vurdering, at der er fokus på 
løbende at opdatere medarbejderne med ny viden om 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse overvejer, 
hvordan man kan implementere ny viden om tilbuddets 
målgruppe og metoder mere struktureret, f.eks. igennem 
opsamling efter enkelte medarbejderes kurser eller 
fælles undervisning.
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tilbuddets målgruppe og metoder.
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 samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder, således at alle medarbejdere kan imødekomme de enkelte borgeres 
behov. 

Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddets medarbejdere samlet set kan arbejde med de beskrevne tilgange og 
metoder og at de kan redegøre herfor.
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at enkelte metoder kan være mere eller mindre kendte hos den 
enkelte medarbejder, men at nogle metoder, f.eks. MI, er bærende, idet alle medarbejdere er uddannet i denne 
metode. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet opstiller mål i virksomhedsplanen omkring tilbuddets tilgange og 
metoder, og at det til dels sikrer en struktureret drøftelse og refleksion og implementering af ny viden om 
tilbuddets målgruppe og metoder.

Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at der kun til en vis grad sker en struktureret implementering af ny 
viden, f.eks. fra medarbejdere, som har været på kurser. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at tilbuddets 
ledelse overvejer, hvorledes implementering af ny viden om tilbuddets målgruppe og metoder kan struktureres 
yderligere.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. 

Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere samstemmende udtaler, at der 
løbende sker efteruddannelse og indsamling af opdateret viden om tilbuddets målgruppe igennem 
kurser og temadage. 

Det lægges endvidere til grund, at der beskrives to hele dage til faglig refleksion og at ledelsen 
arbejder på at få dette systematiseret en gang årligt. 

Det lægges yderligere til grund, at ledelsen beskriver, hvordan faglige drøftelser tager afsæt i de 
nationale retningslinjer på området, samt at der udvælges relevante kurser og efteruddannelse i 
forhold til tilbuddets målgruppe og metoder.

Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at der ikke sker en struktureret implementering af ny 
viden om tilbuddets målgruppe og metoder, men at dette mere synes at ske ad hoc. Derfor kan den 
faglige tilgang i et mindre omfang opfattes personbåret og ikke så meget som en fælles faglig. 

Endelig lægges det til grund, at borgerne giver udtryk for, at medarbejdernes samlede uddannelse, 
opdaterede viden og erfaring med målgruppen er meget høj og giver borgerne en tryghed for, at 
behandlingen vil kunne hjælpe og give mening.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne giver udtryk for, at den samlede personalegruppe 
besidder en høj faglig kompetence samt at dette træder igennem på alle niveauer i tilbuddet. 
Borgerne nævner endvidere, at alle faggrupper har en venlig og imødekommende tilgang i 
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hverdagen. Borgerne giver desuden udtryk for, at medarbejderne er i stand til at sætte sig ind i 
borgernes situation og støtte dem relevant igennem behandlingsforløbet. Borgerne beskriver 
desuden, at medarbejderne generelt har kunnet se mennesket bag i misbruget, og er i stand til at 
omsætte egne erfaringer til en konkret indsats.

Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne i interview kan beskrive, hvordan tilbuddets 
udmeldte metoder konkret skal forstås i forhold til tilbuddets målgruppe. Der gives eksempler på, 
hvordan redskaberne anvendes i den daglige praksis og det samlede behandlingsarbejde. 
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at medarbejderne fremstår engagerede, 
reflekterede og dialogorienterede.  

Endelig lægges det til grund, at ledelse og medarbejdere samlet beskriver, hvordan tilbuddets 
tilgange skal understøtte menneskesynet i tilbuddet og hvordan dette har en særlig betydning i 
forhold til arbejdet med tilbuddets målgruppe.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er 
bæredygtig, fordi der er umiddelbar balance mellem 
indtægter og udgifter. Socialtilsynet anbefaler tilbuddet, 
at tilbuddet i budget 2016 indsætter den takstopdeling, 
som fremgår af Tilbudsportalen. Formålet er, at gøre det 
tydeligt for socialtilsynet og de visiterende kommuner, at 
tilbuddet tilbyder to niveauer af behandling, hvor den 
ene indsats er mere omfattende og tilsvarende dyrere 
end den anden.

Socialtilsynet anfører det som et udviklingspunkt, at 
tilbuddet skal sikre større gennemskuelighed i sit budget-
materiale i forhold til indtægtsbudgettet og 
sammenhængen til tilbuddets indsatser og takster.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, idet der er balance mellem tilbuddets forventede 
indtægter og de budgetterede omkostninger.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller 
regionale tilbud. Da der således ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes 
indikatoren som opfyldt i meget lav grad.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
budgettet viser, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter, efter de variable udgifter er 
fratrukket omsætningen

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

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

Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der er afsat midler til faglig udvikling samt til aktiviteter med 
borgerne, set i forhold til målgruppens behov og forudsætninger.
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Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at tilbuddet omkring behandlingstilbud i henhold til SEL § 101 har 
opstillet 3 indsatser, som giver et bedre overblik over de forskellige behandlingstilbud, som er i spil i tilbuddet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Det lægges til grund, at tilbuddets målgruppe afspejler tilbuddets målgruppe og metoder, samt at 
der er afsat midler til faglig udvikling. 

Der er er ikke beskrevet større ændringer for tilbuddet i 2016 på Tilbudsportalen.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

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

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller 
regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning. Da der ikke foreligger 
dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 1.

Socialtilsynet gør samtidig opmærksom på, at tilbuddet har indberettet årsrapport 2016 i henhold til 
Lov om Socialtilsyn.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter
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*Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer 
grundlæggende understøtter borgernes behandling og 
giver gode muligheder for borgernes trivsel.

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at der er de 
nødvendige faciliteter til at varetage forskellige former 
for undersøgelse, behandling, samtaler/terapi og 
substitutionsbehandling.

Tilbuddets fysiske rammer fremstår pæne og rene og er 
vedligeholdt, hvilket er med til at understøtte borgernes 
trivsel i lokalerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter i høj grad understøtter borgernes 
udvikling og trivsel og giver mulighed for behandling, undersøgelser og terapi. 

Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at borgerne giver udtryk for at trives i tilbuddet, som desuden fremstår 
pænt og rent og vedligeholdt.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt, da det under tilsynsbesøget observeres, 
at de fysiske rammer fremstår lyse og venlige og indrettet til individuelle samtaler, NADA samt 
gruppebehandling. Tilbuddets terapeutiske tilgang kan desuden identificeres igennem billeder, 
opslag og lignende i lokalerne.

Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at tilbuddet er centralt beliggende i centrum af Birkerød 
og dermed tilgængeligt for de borgere, som er afhængig af kollektiv trafik. 

Det lægges desuden til grund, at borgerne giver udtryk for, at de trives i lokalerne, selvom de helst 
var fri for at komme i et misbrugscenter.  En borger giver samtidig udtryk for, at de tidligere lokaler 
var mere anonyme. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet ligger i et 
område, hvor der også ligger andre sociale tilbud, og at tilbuddet ikke fremstår specielt synligt 
udefra.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at der ses de nødvendige lokalter og faciliteter til behandling, 
lægeundersøgelse, samtaler/terapi og sustitutionsbehandling.

Det lægges endvidere til grund for bedømmelsen, at der er opsat sofaer og afskærmede områder, så 
borgerne kan opholde sig i tilbuddet i mindre omfang. Dette lægger borgerne vægt på i deres 
udtalelser.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 101.

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: § 101.
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Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: SUL § 141.

Error: Subreport could not be shown.

Tilbudstype: SUL § 141.

Error: Subreport could not be shown.
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