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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del 
af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.

3

Tilsynsrapport



Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Bofællesskabet Biskop Svanes Vej

Hovedadresse Biskop Svanes Vej 63
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf: 46113377
E-mail: susv@rudersdal.dk
Hjemmeside: socialpaedagogiskcenter@rudersdal.dk

Tilbudsleder Susanne Svare

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

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

Målgrupper 40 til 85 år (udviklingshæmning)

40 til 85 år (medfødt hjerneskade)

Pladser i alt 13
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på et anmeldt driftsorienteret tilsyn den 7. maj 2018 og vurderer, at borgerne trives, og der 
skabes udvikling gennem den faglige indsats.

Borgerperspektivet er inddraget via dialog med borgere med udgangspunkt i spørgeskema. Der er 10 borgere som 
har svaret på skemaerne.

Bofællesskabet Biskop Svanes Vej er et tilbud med plads til 13 borgere efter almenboliglovens § 105, stk. 2, hvor 
borgerne får støtte efter servicelovens § 85. Målgruppen er udviklingshæmmede borgere i alderen 40- 85 år samt 
borgere fra 40 år med erhvervet hjerneskade, hvor skaden er sket tidligt i livet. 

Socialtilsynets samlede konklusion er, at Bofællesskabet Biskop Svanes Vej fortsat skaber trivsel og udvikling i 
forhold til  kvalitetsmodellens 7 temaer. Der har været arbejdet relevant med udviklingspunkterne fra tilsyn i 2017. 

Tilbuddets målsætning, målgruppe og anvendelse af metoder og tilgange konkluderer socialtilsynet fortsat er 
samstemmende med stedets ydelseskatalog, og der er i øget omfang fokus på sanseintegration. 

Det konkluderes, at der fortsat pågår et udviklingsarbejde omkring dokumentation omkring den faglige indsats. Den 
fremstår mere systematisk, men kan stadig mere systematiske dokumentation med fokus på læring og måling af 
effekten af indsatsen både i forhold til de enkelte borger og i forhold til den samlede organisation.

Hovedparten af borgerne har behov for både pædagogisk og sundhedsfaglig indsats, hvilket socialtilsynet 
konkluderer, at tilbuddet imødekommer ved at have medarbejdere med relevante faglige kompetencer. Der er 
opmærksomhed på afklaring af, hvilke ydelser som ligger i tilbuddet og behov for tilførsel af hjemmepleje for 
borgere med særlige behov. 

Socialtilsynet konkluderer videre, at tilbuddets faglighed fortsat genspejles i de fysiske rammer. Indretning er udført 
efter pædagogiske principper, hvor der er øget fokus på, hvordan borgernes sanser påvirkes samt visualisering og 
struktur.

I forhold til tilbuddets økonomi konkluderes det, at den er bæredygtig og gennemsigtig.

Særligt fokus i tilsynet

Opfølgning på udviklingspunkter fra 2017
Borgerinddragelse og selvbestemmelse.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 02-07-2018

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Dahl (Tilsynskonsulent)

Christina Thorholm (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 07-05-18: Biskop Svanes Vej 63, 3460 Birkerød (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter

Afklaring af, hvad som indgår i tilbuddets § 85 ydelse og hvilke ydelser, som skal ydes som visiteret §83 ydelse af 
hjemmeplejen.
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang  
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål der er for de enkelte borgere, og under hensyn til 
borgernes behov og forudsætninger, understøtter borgernes deltagelse i beskæftigelse og pensionistklubben. I 
deres indsats over for den enkelte borger, tages der hensyn til at flere borgere er ældre med ændret behov i forhold 
til beskæftigelse, og der arbejdes med videreudvikling af tilbuddet i pensionistklubben. Der arbejdes med 
målopsætning og opfølgning sammen med borgerne ud fra indsatsmål fra den visiterende kommune.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. Der 
er lagt vægt på, at alle borgerne er i beskæftigelse eller pensionistklub. For mange borgere opsættes mål for 
beskæftigelse i samarbejde. Der sker opfølgning både omkring mål for beskæftigelse samt pensionistklubben, som 
udvikles ud fra borgernes behov med henblik på at have en aktiv og meningsfuld hverdag.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at af fremsendt dokumentation fremgår det, at der opsættes mål, som understøtter 
beskæftigelse for 2 ud af 3 borgere. Det fremgår, at det sker i samarbejde med borgerne, da beskæftigelse har stor 
betydning for deres trivsel. 
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Borgerne oplyser at være glade for deres arbejde, en nævner at kunne tale med medarbejderne, hvis der er 
problemer. Af svar på spørgeskemaer ses hovedparten med glad smiley at tilkendegive, at de er glade for deres 
arbejde eller dagtilbud. En svarer med mellem glad smiley.

Medarbejderne oplyser, at de laver delmål, i forhold til aftaler for indsatsmål der er lavet med sagsbehandler. Hvis 
der er udfordringer på arbejdspladsen støtter de borgerne med dette. Ligesom der løbende er dialog eller besøg på 
arbejdspladsen, som ligeledes fx inddrages ved faglig sparring med fx VISO, af hensyn til at sikre en koordineret 
indsats.

På baggrund af ovenstående ændres scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at alle borgerne har tilbud i dagtimerne enten i form af 
beskæftigelse eller pensionistklub, hvilket borgerne bekræfter. En borger nævner at arbejde i Rude Skov. 

Borgere svarer alle i spørgeskema, at de glade for deres beskæftigelse.

Medarbejder og ledelse oplyser, at en arbejder på Sandtoften. Pensionistklubben beskrives at være ved at blive 
ændret indhold mod at mere aktivt seniorliv.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

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

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet samlet set styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, 
hvilket stemmer overens med tilbuddets formål. Der er lagt vægt på, at der opstilles konkrete mål vedrørende 
borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og følges op herpå. 
Informationstavler i fællesrummet samt individuelle planer i borgernes hjem anvendes til visualisering for at 
understøtte målene og styrke borgernes selvstændighed. 
Tilbuddet har med sin indsats fokus på at støtte op om og sikre, at borgerne har sociale fællesskaber, både i og 
udenfor tilbuddet, ud fra borgernes forudsætninger og ønsker, samt har kontakt til familie ud fra egne behov.
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Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at af fremsendt dokumentation fremgår det, at borgere deltager i statusmøder, og 
der opsættes individuelle mål, som udvikler borgeres kompetencer til at håndtere fx bad, hygiejne, og egne 
lommepenge mere selvstændigt. Det fremgår også, at der opstilles mål for at indgå i sociale relationer bl.a. i forhold 
til at have en god hygiejne, så borgerne lettere kan indgå i sociale relationer. Det fremgår af fremsendte 
evalueringer, at der følges op på indsatsen.
Medarbejderne oplyser, at de opsætter mål ud fra visiterende kommunes indsatsmål.

Borgerne svarer at de er blevet bedre til at klare ting selv, f.eks. at lave mad og rydde op. I spørgeskemaer 
beskriver borgere flere ting, som de er blevet bedre til fx at lave mad, købe ind, vaske op og andre praktiske 
opgaver omkring egen bolig. En borger oplyser, at være blevet bedre til at lave kaffe.

Tillige vægtes, at det i ydelseskatalog for tilbuddet, samt på tilbudsportalen fremgår, at tilbuddets formål er at 
arbejde med borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Eksempelvis er det nævnt som et vilkår for at bo i 
tilbuddet, at ønske det sociale fællesskab, samt forvalte en stor grad af selvstændighed. 

På baggrund af ovenstående ændres scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad og scoren ændre 
fra 4 til 5.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at borgerne fortæller, at de tager på ferier sammen og deltager i Ebberød Festival. I 
borgers lejlighed ses opslag om kroferie og på den fælles tavle i opgangen ses også opslag om ture, ferie m.m. 
Borgerne oplyser, at de ikke så tit er på ture og en oplever at komme mindre afsted i bussen. Leder nævner de to 
forskellige ferieture, borgerne har kunnet vælge. Der afholdes fortsat loppemarked som de deltager i i 
grundejerforeningen samt samler skrald. Desuden har de stadig de fast traditioner omkring jul og sommer. 
Medarbejderne fortæller og deltagelse i teaterforestilling.

Tillige vægtes, at det af ydelseskataloget fremgår, at borgere støttes til ture som aftales på husmøder, ferierejse og 
deltagelse i festivaler. Borgere kan deltage i aktiviteter i Ruder Es, Medborgerhuset og Ebberød kulturhus. 
Borgerne bekræfter, at de deltager i ferieture.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Socialtilsynet har lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt dokumentation, at borgerne har god kontakt til 
pårørende. Borgerne fortæller, at de ikke ser deres pårørende, da deres søskende ikke har tid. En borger beskriver 
at have et netværk i bofællesskabet og særligt en meget god ven. De mødes i fællesrummet eller lejligheden.
Medarbejderne fortæller, at enkelte borgere efterlyser mere kontakt til pårørende, hvilket de forsøger at støtte op 
omkring, og beskriver konkrete eksempler på hvordan der er forsøgt skabt kontakt.

Tillige vægtes, at der fortsat ses ophængt regler for ophold i fællesrum. De fremstår relevante for fællesskabet, og 
med mulighed for at borgerne kan have en ven med fx til spisning.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddet er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets tilgange og metoder er 
relevante og med til at understøtte borgernes udvikling og trivsel. 
Tilbuddet arbejder systematisk med faglige indsats, og dokumentationen fremstår mere ensartet, men indeholder i 
mindre grad opfølgning på effekten af den faglig indsats med henblik på løbende læring og forbedring heraf, hvilket 
tilbuddet er opmærksom på. Der kan således fortsat udvikles yderligere omkring dokumentation på de faglige 
tilgange og metoder, som overvejende sker i en mundtlige kultur. 
Ligeledes kan der fra ledelsens side overvejes resultatdokumentation i forhold til den samlede organisation.
Tilbuddet skaber positiv udvikling hos borgerne, og er opmærksomhed på at sikre indsatsmål fra visiterende 
kommuner. Tillige ses et relevant samarbejde med eksterne aktører og særligt øget behov for hjemmepleje har 
betydning.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel, som led i at dokumentationen af de faglige tilgange og metoder, have fokus på effekten 
heraf med henblik på læring og forbedring af indsatsen.

Tilbuddets ledelse kan med fordel overveje en struktur for resultatdokumentation i forhold til den samlede 
organisation.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer fortsat, at målgruppen er tydeligt beskrevet i ydelseskataloget og stemmer overens med 
beskrivelsen fra medarbejderne. 
Der er lagt vægt på, at tilbuddet anvende relevante faglige tilgange og metoder og i øget omfang har fokus på 
arbejdet med musikterapi, struktur og brugen af piktogrammer.
Det vægtes, at der arbejdes systematisk med faglige indsats, og i øget omfang ses en ensartet tilgang til dette i 
dokumentationen.

Socialtilsynet ser fortsat, at det er et udviklingspunkt at styrke dokumentation med fokus på den løbende læring, 
som sker i en mundtlig opfølgningskultur. 
Ledelse og medarbejdere er enige i, at de i det skriftlige kan have fortsat fokus på, at den anerkendende tilgang 
benyttes samt at have fokus på effekten af anvendt metode. Dette er ses forsat som et udviklingspunkt.

Tillige vægtes, at leder oplyser, at der ikke er en systematisk opsamling, omkring den samlede effekt af den faglige 
indsats, til brug for den strategiske udvikling af tilbuddet

Der ses flere positive eksempler på udvikling hos borgerne og afholdes kontinuerlige møder med visiterende 
kommune med henblik på drøftelse af indsatsmål.

Endvidere samarbejdes med relevante ekstern aktører omkring borgernes mål.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at leder har fremsendt metodebeskrivelse og beskrivelse af faglige tilgange, som 
anvendes i tilbuddet. Der arbejdes ud fra anerkendende-, struktureret-, neuorpædagogik, sansning og musikterapi 
som tilgange og der arbejdes med den værdsættende samtale som metode. Tilgange og metoder som er relevante 
for målgruppen og målsætningen. På TP og i ydelseskatalog beskrives også andre tilgange og metoder.
Der henvises i arbejdet med den pædagogiske indsats og planer til anvendelse af anderkendende tilgang, 
neuropædagogisk tilgang og der skabes en struktureret ramme om borgere fx i form af arbejdet med billeder. Disse 
observeres bl.a. i fællesrummet. 
Medarbejder og leder nævner flere eksempler på brug af visualisering og struktureret pædagogik.
De beskriver, at de altid afprøver færdigheder og træner før de vurderer, om der skal arbejdes med videre udvikling 
eller vedligeholdelse af færdigheder. .

Det beskrives den betydning det har haft, at de har introduceret musikterapi. Der er fokus på arousal og fx har 
borgere fået mere sprog. For borgere med dårligt sprog er de fortsat i gang med at genopfriske tegn til tale. Tegn 
ses ophængt i fællesrummet. 
Leder oplyser i forhold til velfærdsteknologi, at fire borger har ipads, og der arbejdes med forskellige IT løsning og 
VR briller, men i mindre omfang end i botilbud for yngre borgere.
Desuden nævnes at der kommer en besøgshund, som skaber meget glæde for borgerne og motiverer til gåture.
For målgruppen som er ældre udviklingshæmmede borgere, borgere med erhvervet hjerneskade, hvor skaden er 
sket tidligt i livet og borgere med epilepsi ses de ovennævnte metoder relevante i forhold til tilbuddets 
målsætningen. Den er for tilbuddet tydeligt beskrevet i ydelseskataloget med et overordnet fokus på borgernes 
selvstændighed, selvhjulpenhed og støtte til sociale relationer, hvilket socialtilsynet vurderer imødekommer behovet 
hos borgerne. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes 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.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at af fremsendt dokumentation fremgår det, at der dokumenteres resultater med 
udgangspunkt i konkrete klare mål. Det fremgår, at borgerne støttes med fx mundligt guidning, strukturer, 
pictogrammer, men at opsamlingen omkring den løbende læring og forbedring af indsatsen i dagbogsnotater er 
mindre tydelig, og at disse har fokus på borgernes handlinger. Der er løbende lavet dagbogsnotater, men de giver i 
mindre grad input til løbende læring.
Medarbejderen fortæller, at de skriver i øget omfang under delmål, og samler oplysninger fra møder i relevante 
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notater. De følger således op på den faglige indsats på personalemøder og i status. De bruger hinanden og leder til 
faglig sparring, og afprøver nye tiltag. 
Medarbejderne oplever, at kurset omkring feedback har højnet samarbejdet i gruppen på det professionelle faglige 
plan, og har bevirket en større accept af hinandens fagligheder.
Ledelse og medarbejdere er enige i, at de i det skriftlige kan have fortsat fokus på, at den anerkendende tilgang 
benyttes samt at have fokus på effekten af anvendt metode. Dette er således stadig et udviklingspunkt.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Socialtilsynet har lagt vægt på, at i det fremsendt materiale fremgår, at tilbuddet opnår positive resultater i 
opfyldelsen af de mål som visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Af oplysningsskema fremgår, 
at "Botilbuddet udarbejder 1 gang årligt et status notat på samtlige borgere til borgerens sagsbehandler. I status 
notatet vedlægges den pædagogiske plan/mål og delmål, som har taget udgangspunkt i de fastsatte indsatsmål for 
borgeren. Der indkaldes efterfølgende til nyt handleplansmødet, hvor borger i samarbejde med sagsbehandler 
aftaler nye indsatsmål/vedligeholdende mål." 
Medarbejdere og leder nævner flere eksempler på positiv udvikling hos borgerne fx med sproget og 
kommunikation, deltagelse i madlavning 

Tillige vægtes, at medarbejdere og leder oplyser, at der er lavet fast årshjul omkring Rudersdals kommunes egne 
borgere, hvilket sikrer opdateret bestilling med indsatsmål.

På baggrund af ovenstående ændres scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejderne fortæller om samarbejde med VISO omkring en borger samt at 
dagtilbuddet involveres i dette forløb af hensyn til at sikre koordineret indsats.

Tillige vægtes, at der ved tidligere tilsyn er oplyst om samarbejde med sygeplejerske vedrørende aldring, demens 
samt inkontinens, fysioterapeuter og hjælpemiddelafdelingen i kommunen samt samarbejdes med ergoterapeuter. 
Det beskrives, at arbejdet er med baggrund i sundhedsfaglige planer og mål.
Leder oplyser under indeværende tilsyn, at de i øget omfang har samarbejde med hjemmeplejen, da borgernes 
behov for pleje ligger udenfor for det tidsrum, der er personale i tilbuddet.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er ansat 
sundhedsfagligt personale til at vejlede opgaver omkring de aldersbetingede problemstillinger, og ledelsen har 
opmærksomhed på borgernes behov for hjemmepleje. Det fremgår, at der pågår en afklaring af, hvad som indgår i 
tilbuddets ydelse og hvilke ydelser som skal ydes som visiteret støtte af hjemmeplejen.
Borgerne trives i tilbuddet og får støtte til fx ledsagelse til sundhedsmæssige foranstaltninger samt tilbydes 
bevægelse og sund kost i tilbuddet. 
Tillige vurderes, at borgerne har en meget høj grad af indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og 
inddrages i fælles beslutninger gennem formelle fora. Tilbuddet arbejder ud fra en anerkendende tilgang med 
respekt for den enkelte borgers integritet. 
Der er i den pædagogiske indsats fokus på at forebygge magtanvendelser samt vold og overgreb gennem brug af 
struktur og opmærksomhed på arousal.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Øget opmærksomhed om samarbejdet med hjemmeplejens visitatorer, om hvilke ydelser borgerne er berettiget til.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse blandt andet gennem 
et organisatorisk fokus. Der er lagt vægt på, at borgerne støttes i størst mulig selv- og medbestemmelse både i 
forhold til egen bolig samt opgaver i fællesrummet. Der afholdes fortsat ugentlige husmøder og her genopfriskes til 
tegn til tale og drøftes løbende husregler.
Socialtilsynet ser eksempler på sprogbrug i den skriftlige dokumentation, som kan reflekteres i forhold til et mere 
anerkende sprogbrug.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 04.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at hovedparten af borgerne i svare på spørgeskema med glad smiley oplyser, at 
medarbejderne lytter til det de siger. Enkelte svarer nogle gang og en med mellem glad smiley "noget af 
personalet" og har et ønske om at kontaktperson er der hele tiden. Leder tænker baggrunden for de afvigende svar 
kan være et ønske fra borgerne om, at der altid er personale.

Endvidere vægtes, at der i fremsendt dokumentationsmateriale ses en anerkendende og respektfuld tilgang til 
arbejdet med borgerne, men der ses eksempler på fx sprogbrug i status som kan reflekteres, i forhold til den 
anerkendende tilgang og et ressourcefokus, i forhold til at iværksætte eller ændre indsatser, som styrker borgeres 
trivsel og udvikling, når borger i særlige sammenhænge fx bliver vred eller ikke er samarbejdsvillig.
I forhold til omgangstonen oplyser borger, at medarbejderne taler ordentligt, hvilket ligeledes observeres under 
rundvisningen i tilbuddet. Medarbejderne beskriver hvordan de italesætter for borgerne, hvis de observerer tonen 
ikke er god, fx når borgere taler højt eller er uenige. Det beskrive,s hvordan de oversætter for enkelte borgere, som 
har svært ved verbal kommunikation, samt at tegn til tale introduceres på husmøderne. 

Tillige vægtes, at medarbejderne beskriver, hvordan de anvender den anerkendende tilgang og med respekten for 
den enkelte borgers ressourcer og støtte til størst mulig selvhjulpenhed. Fx nævnes særlig støtte til borgere som i 
perioder har fysiske udfordringer. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at det af svar på spørgeskemaer fremgår, at enkelte borgere har forslag til, hvad de 
gerne ville kunne bestemme fx ønske om et glas vin i weekenden, bankospil, være mere sammen og mere 
oplysning. Borger oplyser, at pågældende ikke kan bestemme, om der skal gøres rent på hjemmedagen, men det 
er ok. Anden borger fortæller, at pågældende selv har bestemt hvilke sko der skulle købes. Medarbejder fortæller, 
at borgerne altid må drikke vin til maden, men de kun gør det samlet til særlige lejligheder. Der har været regler om, 
at man ikke må være i fællesrummet med beruset adfærd, grundet beboer som tidligere havde udfordringer med 
uhensigtsmæssig adfærd i den forbindelse.

Tillige vægtes, at borger oplyser, at der afholdes husmøde hver søndag, hvor de bestemmer menuen. 
Medarbejderne bekræfter dette, og beskriver den faste struktur omkring møderne, herunder at de fx fast har tegn til 
tale på og lærer nye tegn. Leder beskriver at husmøderne fungerer godt, og der inspireres til mindre undergrupper 
ligesom en til en kontakten understøtter deltagelsen i møderne. Ligeledes drøftes husreglerne jævnligt.

Det indgår, at det af ydelseskataloget fremgår, at der lægges vægt på borgerinddragelsen, og de enkelte elementer 
i forhold til dette jf. ovenfor og indikator 04.a er i fokus.

Endvidere vægtes, at der i den fremsendte dokumentation, er refleksioner om at borger ikke kan udtrykke sig på 
statusmøde og formøde i en mindre gruppe vil i give borgere mulighed for at fastholde udsagn, som vedkommende 
ikke fastholder, når der er mange til stede. Det fremgår, at pårørende bestemmer mere end borger ønsker vedr. 
økonomi. Det er ikke tydeligt, hvordan der følges op på dette.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed og trivsel. 
Der er lagt vægt på, at borgerne trives, og struktur har bevirket øget trivsel hos borgerne. Det vægtes også, at 
tilbuddet giver relevant støtte til fx at komme til læge eller anden sundhedsydelse og har fokus på kost og motion. 
Leder har opmærksomhed på borgeres eventuelle behov for hjemmepleje. Borgernes psykiske velbefindende er i 
fokus, og sanseintegration anvendes i øget omfang.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan have øget opmærksomhed på, at borgere har kontakt til visitator, som 
vurderer, hvilken støtte de er berettiget til. Det fremgår at der er uklarhed om, hvad tilbuddet ydelsen dække i 
forhold til borgernes behov for § 83 støtte.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at alle borgerne på nær en i spørgeskema, med glad smiley giver udtryk for, at de er 
glade for at bo i botilbuddet fx nævnes kammeratskab noget, som gør en glad. En borger svarer nej en gang 
imellem, men det gør pågældende glad at sy og strikke. 

Tillige vægtes, at der observeres trivsel hos borgere tilsynet besøger og observerer i fællesrummet. De fremstår 
glade og udtrykker tilfredshed med bofællesskabet.

Endvidere vægtes, at medarbejderne fortæller om, at tegn på trivsel kan ses ved, at de observerer færre 
frustrationer hos særligt en borger der tidligere har haft udfordringer med udadrettet adfærd og hidsighed. Særligt 
struktur har bevirket øget trivsel. Desuden beskrives, at trivsel også kan ses på borgernes udvikling, at de har 
selvtillid og føler ejerskab til huset og fx selv tilbyder at hjælpe omkring praktiske opgaver. Borgerne er glade og 
udviser omsorg og bekymring for hinanden og kommer generelt mere i fællesrummet.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Socialtilsynet lægger vægt på, at det fremgår af fremsendt materiale, at der samarbejdes med læger og hospital om 
den relevante behandling til borgerne. 
Leder oplyser, at de løbende har fokus på i hvor stort omfang de kan inddrage hjemmepleje til opgaver af mere 
sundhedsfaglig karakter. Der er drøftelser på overordnet plan omkring dette.

Tillige vægtes, at borgerne ved tidligere tilsyn fortæller, at de får støtte på forskellig vis fra medarbejderne fx til 
ledsagelse til læge.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt og scoren ændres fra 5 til 4.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Socialtilsynet har lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt dokumentation, at borgere får støtte som modsvarer 
deres behov fx i forhold til personlig hygiejne.
Desuden er der fokus på sansning og musikterapi. Leder beskriver desuden, at der er skabt kontakt til Trygfondens 
besøgshundeordning som kommer hver 14. dag.
Der ses eksempler på, at tilbuddet ikke har den fornødne viden om at støtte indsatser om borgere, de modsvarer 
borgers behov fx i forhold til at støtte op om træning og sundhedsfaglig støtte i forbindelse med helbredsproblemer. 
Medarbejderne fortæller i forhold til dette, at de understøtter borger i træning ved udarbejdelse af strukturtavler, 
ligesom borger følger ekstern fysioterapeut. Pågældende er påbegyndt varmtvandstræning, som har bevirket stor 
bedring, mindre behov for hjælpemidler og smertestillende medicin.

Tillige vægtes, at der observeres opslag i personalerummet om det årlige sundhedstjeks indhold. Det bekræftes af 
leder og medarbejdere, at alle borgere tilbydes dette.

Endvidere indgår, at både borgere og medarbejdere beskriver indsatser som stemmer overens med det i 
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ydelseskataloget beskrevne. Medarbejderne har i dagligdagen fokus på sundhed og på at yde hjælp, støtte og 
vejledning i forbindelse med sunde indkøb og sund tilberedning af mad. Herudover er der fokus på, at alle borgere 
dagligt er i fysisk bevægelse, og medarbejderne opmuntrer og motiverer til at integrere de sundhedsfremmende 
aktiviteter i dagligdagen, samt massage.  Leder beskriver gåture, og medarbejderne fortæller om vægttab for en 
borger. Desuden nævnes, at der for flere borgere er lavet aftaler for morgenrutiner, toiletbesøg og hjemmedag, fx 
ses at kravhonorering ud fra behov har betydet mindre frustrationer hos borger.

Ydermere indgår, at medarbejderne ved tidligere tilsyn oplyser, at have relevante kompetencer til at løfte 
opgaverne omkring sundhedsindsatsen. Der er ansat social- og sundhedsassistenter med viden om demens og der 
er bestilt musikterapi udefra og søges vejledning fra specialister eller terapeuter når der er behov herfor. Det er 
sammen med oplysningsskemaet oplyst som opfølgning på udviklingspunkter, at "Botilbuddet har haft stor 
opmærksomhed på den sundhedsfaglige del i forhold til at tilbuddet har en del ældre borgere. Der er ansat ny 
social og sundhedsassistent som har oprettet omsorgsplaner, mål og delmål." samt at "Medarbejderne i tilbuddet er 
udannede som pædagoger eller social og sundhedsassistenter. Flere medarbejder har begge uddannelser hvilket 
er et stort plus for tilbuddet. Der er stor opmærksomhed på aldersrelaterede sygdomme og samarbejde med 
borgerens egen læge og evt speciallæger. Tilbuddet arbejder med neuropædagogisk tilgang og har opmærksom på 
ændringer i borgerens formåen(scoringer). Flere borgere modtager musik terapi, både individuelt og som gruppe. 
Der har vist sig stor effekt af dette, øget arousal, sprog og ikke mindst glæden ved musik og dans.
Regler for ophold i fællesrum m.v  bliver løbende taget op. Dels via husmøde og dels via iagtagelser fra 
medarbejderne(gælder specielt de borgere som har kommunikative vanskeligheder)" 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger brug af magt gennem pædagogisk intervention. Der er lagt 
vægt på, at der er en centralt aftalt procedure, som medarbejderne er introduceret til at følge i tilfælde af 
magtanvendelse. Der har aldrig været tilfælde af magtanvendelse og sker løbende refleksion over gråzoner bl.a. på 
personalemøderne.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at der ikke har været indberettet magtanvendelser det seneste år. Medarbejderne 
fortæller, at de ikke har haft behov for at bruge magt, beretter om grænsetilfælde ved støtte til borgere til 
blodprøvetagning og tandlægebesøg. Her tager de med og holder i hånden. Medarbejderne nævner, de har 
opmærksomhed på borgernes arousal og behov for struktur.

Tillige vægtes, at det af personalemødereferat fremgår, at der er fokus på gråzoner. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at der ingen indberetninger har været det sidste år.

Tillige vægtes, at medarbejdere ved tidligere tilsyn beskriver, hvordan de henter skemaet elektronisk og får leders 
vurdering i tilfælde af magtanvendelse. Der er ikke under indeværende tilsyn fulgt op på, hvordan nyansat 
medarbejder er introduceret til proceduren. 

Der drøftes løbende gråzoner på personalemøderne jf. indikator 06.a. 
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På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad og scoren ændres fra 4 til 5.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet i deres indsats forebygger overgreb. Der er lagt vægt på, at der foreligger 
et nedskrevet beredskab, og der er ikke registreret situationer det sidste år, hvor borgerne reagerer med fysiske 
eller psykiske overgreb på medarbejdere eller andre beboere. Arousal, struktur og forudsigelighed er i fokus hos 
medarbejderne.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at der ikke har været tilfælde af vold eller overgreb det sidste år. Medarbejderne 
beskriver, hvordan de gennem struktur og forudsigelighed samt beroligende dialog understøtter, at borger som 
havde udfordringer med udadrettet adfærd, ikke har samme adfærdsmønster længere. Der er dialog mellem 
borgere for at skabe forståelse for adfærdens betydning, og opmærksomhed på placering i rum samt støtte til 
ageren i fællesrummet. Herunder er arousal i fokus.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige leder besidder relevante kvalifikationer og egenskaber, der sikrer en 
retningsangivende ledelse.   
Det vurderes, at den daglige drift varetages kompetent, og medarbejdere har relevant faglig uddannelse. Med såvel 
specialpædagogisk viden og sundhedsfaglige kundskaber. 
Der er lavet ny teamdannelse, som sikrer, at borgerne altid kan få kontakt til en medarbejdere fra teamet med 
kendskab til borgeres særlige behov. Borgerne er generelt tilfredse med dette.

Gennemsnitlig vurdering 4,1

Udviklingspunkter

Uddannelse i ledelse kan tilføres, så ledelsesfaglig tænkning styrkes.

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet ledes kompetent. Der er lagt vægt på, at leders erfaring og viden om 
målgruppen understøtter medarbejdernes tilgang til borgerne.
Yderligere kompetence i ledelse kan tilføres, så ledelsesfaglig tænkning styrkes. 
Tillige vægtes, at der tilbydes ekstern supervision og intern faglig sparring med ledelsen.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddets daglige leder har relevant pædagogisk uddannelse samt erfaring fra 
ledelsesfaget men ingen uddannelse herom.

Endvidere vægtes det, at medarbejderne oplyser, at leder giver mulighed for at eksperimentere med metoder. Hun 
er god, dygtig og lyttende og åben overfor nye ideer. Beskriver konkret eksempel med sansegynge. Leder 
beskrives som tydelig og italesættende. Leder arbejder fra kontor på anden matrikel, men er tilgængelig dagligt 
telefonisk og hjælper til specielt i perioder,, hvor huset har været ramt af langtidssygefravær.

Ydermere vægtes, at leder oplyser, at der afholdes GRUS (Gruppeudviklingssamtaler) og minimus. Nævner 
hvordan dette har skabt mulighed for indflydelse for medarbejderne. 
Fokus er fortsat sanseintegration og fx mindre haveprojekt, og der er en bevidst ledelsesmæssig prioritering om 
ikke at have for mange udviklingsprocesser i gang af gangen.
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På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de får fast ekstern supervision i enkeltsager. 
Beskriver der i supervisionen vægtes borgernes ressourcer. Medarbejderne oplyser i øvrigt, hvordan der løbende 
sker sparring med ledelsen, og leder at hun fortsat har netværk med de øvrige ledere i Specialpædagogisk center.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Der er lagt vægt på, at der har været 
en større udskiftning i personalegruppen, og gennem ændret teamdannelse har været fokus på, at borgerne altid 
kan få kontakt til en medarbejder, som kender borgerens særlige behov og aftaler. Alle medarbejdere har relevant 
faglig uddannelse, og der er gennem nye ansættelser sikret tilgang af pædagogisk og sundhedsfagligt personale.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at hovedparten af borgerne med glad smiley beskriver, at medarbejderne lytter til 
dem. Enkelte borgere svarer med mellem glad smiley, og nævner nogle har og en ønsker mere tid med 
kontaktperson. Medarbejderne fortæller, at særligt en borger har været udfordret på skift i kontaktperson, og de har 
stort fokus på ikke at love noget omkring tilgængeligt personale, som de ikke kan holde. Der er ændret 
teamopdeling, som forsøger at imødekomme borgernes behov for at kunne opsøge kontaktpersonen, så de nu er 
tre i hvert team som alle har lige stor viden om borgerne.

Tillige vægtes , at det af fremsendt materiale ses, at vikarforbruget har været højt p.g.a. flere langtidssygemeldte 
medarbejdere. Medarbejderne fortæller, at der kan sættes vikar på, så normeringen bliver dækket. De er 2-3 om 
morgenen og to om eftermiddagen. Det er prioriteret, at social- og sundhedsassistenten arbejder alle hverdage, 
men ikke i weekenden. Medarbejder er rigtig god til det sundhedsfaglige, og borgerne kræver mere grundet alder, 
så det tilgodeser deres behov. Pågældende kan struktur og systemer og har fokus på opfølgning på den 
sundhedsfaglige indsats. Således at omsorgsplanen og alt sundhedsfagligt er på plads. Pågældende kan også det 
pædagogiske, og er kontaktperson på lige fod med de andre, men mindre omfang grundet det sundhedsfaglige 
arbejde. De øvrige medarbejdere er specialpædagoger eller/og har mange års erfaring fra arbejdet hermed. Kun to 
af medarbejderne arbejder fuld tid, de øvrige er på deltid. 
Leder oplyser, at de har fokus på øget behov for støtte til rengøring hos borgerne, hvilket ikke er indeholdt i 
nuværende normering.

På baggrund af ovenstående nedsættes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejdere og leder oplyser, at der er fratrådt tre medarbejder  i 2017 ud af 7 
medarbejdere. To er gået på pension. Da der kun er besat 11 af 13 pladser er der en ledig stilling. Alle er enige om, 
at det har været godt med nogle nye medarbejdere, som har bidraget med noget godt til huset fx musikterapi og 
øget fokus på sanseintegration. Personalegennemstrømningen er på et højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejdere og leder oplyser, at der er fratrådt tre medarbejder  i 2017 ud af 7 
medarbejdere. To er gået på pension. Da der kun er besat 11 af 13 pladser er der en ledig stilling. Alle er enige om, 
at det har været godt med nogle nye medarbejdere, som har bidraget med noget godt til huset fx musikterapi og 
øget fokus på sanseintegration. Personalegennemstrømningen er på et højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Socialtilsynet har lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt materiale, at der har været 2 langtidssyge medarbejdere 
i 2017. Leder oplyser, dette har trukket op i statistikken. Sygefraværet er højere end på sammenlignelige områder. 

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes 
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med 
nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne 
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fortsat fokus på, at borgernes behov er forskellige, hvilket imødekommes 
ved at tilbuddet har ansat medarbejder med relevante faglig uddannelse og erfaring. Flere borgere har behov for 
både pædagogisk og sundhedsfaglig viden og indsats i hverdagen, hvilket tilbuddet understøtter med relevante 
kompetencer social- og sundhedsfagligt. Der er fra ledelsens side opmærksom på et stigende behov for støtte i 
form af hjemmepleje hos flere borgere.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har gennemført relevant kompetenceudvikling omkring metoder og tilgange, fx 
tegn til tale, neuropædagogik og sanseintegration, der yderligere kan øge borgernes udvikling og trivsel.  Desuden 
ses ledelsen fortsat at have et strategisk fokus på udvikling af organisationen, og hvordan der sikres rum for faglig 
sparring og løbende dokumentation.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at medarbejderne besidder relevante kompetencer og kan imødekomme borgernes 
behov for både pædagogisk og social- og sundhedsfaglig viden. Der er lagt vægt på, at medarbejderne og ledelsen 
har haft relevant fokus på at tilegne sig yderligere relevante kompetencer, som matcher borgernes behov. 
Medarbejderne italesætter fortsat tilgange og metoder, og beskriver hvordan de benytter tilbuddets metoder og det 
øgede fokus på sanseintegration. Tillige vægtes, at der i den skriftlige dokumentation kan være opmærksomhed på 
refleksion over den faglige indsats jf. 10.b.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at der i følge Tilbudsportalen er ansat 6 pædagoger hvor enkelte i følge 
medarbejderne har pædagogisk og sundhedsfaglig uddannelse. En er uddannet en social- og sundhedsassistent.
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Tillige vægtes, at det af Tilbudsportalen ses, at personalegruppen har fået tilbud om et kompetenceløft med 7 halve 
temadage omhandlende neuropsykologi/neuro pædagogik og der har været fælleskursus i nænsom nødværge 
afviklet i 2017.
I 2018 er der planlagt to hele kompetencedage med oplægsholdere i forhold til neuropædagogik. Bofællesskabet 
arbejder fortsat på at blive stærkere i faglig dokumentation. Der arbejdes med pædagogiske planer mål/delmål i 
forhold til indsatsmål fra §141 handleplanen.
Bofællesskabet ønsker fortsat at have fokus på sansning. Musikterapi som opleves at give bedret sprog og megen 
glæde, besøgshundeordningen skal fortsætte og gerne med flere hunde. Desuden er tilbud om motion med cykel 
og gåture
Medarbejderne bekræfter temadagene og beskriver dem som gode, og har givet øget fokus på betydningen af 
hjernens skader samt behov for sanseintegration. Desuden beskrives, at de har deltaget i kursus om feedback og 
kommunikation, hvilket har været godt som led i teamdannelsen.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at borgerne beskriver personalet som gode og lyttende. Dette observeres ligeledes 
under tilsynsbesøget, hvor dialogen mellem borgerne og medarbejderne foregår i en anerkendende og respektfuld 
tone. Medarbejderne imødekommer under tilsynet borgernes behov for struktur og behov for informationer fx om 
tilsynets tilstedeværelse.

Tillige vægtes, at det af den fremsendte dokumentation fremgår en grundlæggende faglig kompetent indsats. Der 
ses også eksempler som giver anledning til refleksioner over den indsats som beskrives, hvor medarbejderne kan 
reflektere over egne observationer og indsats i højere grad.

På baggrund af ovenstående scores indikatoren opfyldt i høj grad og scoren ændres fra 5 til 4.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indretning, tilgængelighed og stand er velegnet og hensigtsmæssige i forhold 
til borgernes særlige behov og er med til at understøtte borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddet er grundet en 
vandskade i gang med en renovering af gulve i fællesrum og lejligheder i stueetagen. Der har været foretaget 
genhusning af borgerne i de ledige lejligheder. 
Tilbuddets fysiske rammer fremstår i meget høj grad som egnede til målgruppen, hvor de selvstændige lejligheder 
er rummelige og giver mulighed for privatliv, samtidig med at der er mulighed for at indgå i social relationer i 
fælleslejligheden.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Der er lagt 
vægt på, at tilbuddet er indrettet med 13 lejligheder og en fælleslejlighed med køkken og spiseafdeling, er 
handicapvenligt indrettet og med indretning tilpasset målgruppens særlige behov.
De fysiske rammer giver borgerne mulighed for at opholde sig i egen lejlighed eller deltage i social aktivitet med 
fællesspisning eller andet, ud fra egne ønsker og behov. 
Der er fortsat informationstavler i fællesarealerne og udviklingen af disse foregår ud fra en neuropædagogisk 
tænkning.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at borgerne fortæller, de er glade for deres lejligheder, fællesrummet og gårdhaven. 
De færdes hjemmevant, og opholder sig i fællesrummet under tilsynets besøg eller i egen lejlighed.

Tillige indgår, at tilbuddets indretning fortsat tager højde for borgernes behov, eksempelvis ved at der er indrettet 
med klare farver og handicapvenligt. Leder har ved tidligere tilsyn fortalt om, hvordan faglige overvejelser præger 
indretningen af fællesarealerne.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at der fortsat bl.a. er afskærmning mellem spisepladserne i fællesrummet, som 
tilgodeser borgernes behov. 
Indretningen tager afsæt i borgernes behov, med inddragelse af den neuropædagogiske tænkning herunder 
visualisering på opsatte tavler, som medarbejderne oplyser anvendes også i fællesrummet. Borgerne kan bruge 
tavlerne til at se, hvem der er på arbejde, og hvilke opgaver de har i fællesrummet. Indretningen er enkel og 
overskuelig, men samtidigt fremstår det hjemligt og imødekommende. Indretningen tager højde for at borgerne er 
ældre, og det er muligt at komme omkring med  hjælpemidler, samt der er elevator.

Tillige vægtes, at der har været en omfattende vandskade, som er udbedret, men fortsat pågår renovering af 
enkelte lejligheder i stueetagen. Der er lagt nyt gulv de fleste steder.
Borgerne har været genhuset i de ledige lejligheder.
I perioden med renovering af fællesrummet, har tilbuddet anvendt indgangspartiet til spisning, og har efter endt 
renovering planer om at etablere et cafébord, da medarbejderne har bemærket, at borgerne har været glade for det 
ekstra rum.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Socialtilsynet har lagt vægt på, at borger, som bliver interviewet i sin lejlighed, giver udtryk for tilfredshed med 
boligen. Den fremstår personligt indrettet og afspejler borgers  interesser. Boligen har eget toilet og bad samt 
indrettet køkkenafdeling. Lejligheden er rummelige og giver mulighed for opdeling efter borgerens ønske og behov.

Fællesrum fremstår også hjemligt indrettet og tilbuddet har udemiljøer som giver mulighed for samvær.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt og gennemsigtig jf. budget 2018, og giver mulighed for 
den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.
Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner

Økonomisk bæredygtig?

Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de samlede omkostninger 
samt planlagte investeringer på den anden side, jf. tilbudsbudget for 2018.

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større 
ændringer. Det fremgår af budget 2018 at der er ansat flere medarbejdere som er faguddannede og at 1,5% af 
budgettet bruges til kompetenceudvikling, svarende til 69000 kr.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. 
Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning.
Tilbuddet har arbejdet med de bemærkninger socialtilsynet havde til tilbuddets budget i 2017.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oversigt over indskrevne borgere
Ydelseskatalog
APV Handleplaner 2016
APV - maj 2016
Personalemødestruktur
Metodebeskrivelse
Referat af personalemøder
Bofællesskabet Biskop Svanes vej arbejder med følgende Faglige tilgange og 
beskrivelse af udvikling på tilbudsportal
Delmåls planer
Visitering til BSV
Notater til opfølgning på indsatser
Pæd. planer
Delmåls evalueringer
Oplysningsskema-til-driftsorienteret-tilsyn-sociale-tilbud
Status til opfølgning
BSV personalegennemstrømning
Vikarforbrug BSV 
Budget 2018
Husmødereferater
Svar på spørgeskemaer fra 9 borgere.

Observation Rundvisning

Interview Ledelse:
Susanne Svarer daglig leder siden 2012, tidligere leder af andre tilbud 27 års 
erfaring.

Medarbejdere:
Pædagog, ansat i 2012, i organisationen siden 2004
Pædagog, ansat i 1 ½ år, altid specialområdet
Social- og sundhedsassistent, ansat i 1 år og 5 måneder, plejehjem hospital m.m.

To borgere som har boet i tilbuddet siden det blev etableret i 2012.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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