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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.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Dag- og Botilbud Gefion

Hovedadresse Karpevænget 1D
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf: 72683444
E-mail: msjo@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.gefion.rudersdal.dk

Tilbudsleder Mikkel Stolbjerg Johansen

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne)

Målgrupper 18 til 85 år (autismespektrum)

Pladser i alt 38

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Botilbud Gefion Karpevænget 1D
3460 Birkerød

29 almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Dagtilbud Gefion Karpevænget 1A
3460 Birkerød

32 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), 

Pladser på afdelinger 61
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på et driftsorienteret anmeldt tilsyn den 19. januar 2017.

Dag- og Botilbud Gefion er et botilbud efter servicelovens § 108 og et dagtilbud efter § 104. Botilbuddet består af 
29 pladser og dagtilbuddet af 32 pladser.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet samlet set, har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer. 

Målgruppen er borgere i alderen 18 - 85 år med autismespektrumforstyrrelser og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne samt forskellige former for varigt nedsat fysisk funktionsevne.

Socialtilsynet konkluderer, at der er arbejdet med udviklingspunkterne givet ved forrige tilsyn, og at tilbuddet stadig 
er i proces med nogle af dem.
Socialtilsynet konstaterer, at dokumentation forsat er et prioriteret emne i 2017, og medarbejderne skal igennem et 
undervisningsforløb med henblik på at optimere forbedring og læring af indsatsen. 

Videre noterer socialtilsynet, at tilbuddet har opmærksomhed på at øge fokus på understøttende kommunikation, alt 
for at sikre borgernes selv- og medbestemmelse.

Tilbuddet har fra 1. januar 2017 ansat ny leder på tilbuddet, og har omorganiseret så der nu er 3 afdelingsledere. 
Organiseringen er valgt med henblik på, at ledelsen kommer tættere på medarbejderne i hverdagen. 

Socialtilsynet konstaterer videre, at dagtilbuddet er under ombygning for at kunne imødekomme borgernes behov 
for afskærmning og herunder øge deres trivsel.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Dahl (Tilsynskonsulent)

Marianne Grube (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 19-01-17: Karpevænget 1D, 3460 Birkerød (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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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 forsat, at Gefion har opmærksomhed på at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i 
samfundslivet gennem dagtilbud eller beskæftigelse.
Det vurderes, at tilbuddet fortsat har et øget fokus på at systematisere og dokumentere mål for dagbeskæftigelsen, 
hvilket er med til yderligere at understøtte det i forvejen gode arbejde, der foregår med borgerne.
Ligeledes vurderer socialtilsynet, ligesom ved forrige tilsyn, at tilbuddet arbejder aktivt for at alle borgere har et 
dagtilbud. Der er på dagtilbuddet fokus på den enkelte borger, og borgernes interesser, behov og ønsker forsøges 
imødekommet. For enkelte borgere er dagtilbuddet placeret i borgernes hjem eller i afskærmet bygning, grundet 
særlige behov.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer forsat, at borgerne støttes i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse og indeværende tilsyn har ikke givet anledning til at ændre i vurderingen og teksten fra tilsyn den 
20.1.-16.

Der er lagt vægt på, at i de pædagogiske planer i dagtilbuddet ses systematisere og dokumentere mål for 
dagbeskæftigelsen. Der er samarbejde mellem dag- og botilbud samt med eksterne dagtilbud. Der er daglig kontakt 
via Bostedsystemet, der hvor det er relevant i forhold til borgernes trivsel. Borgernes dagbeskæftigelse er tilrettet 
den enkelte borger med øje for, at borgerne udover at trives, skal udvikle sig. Borgernes interesser, ønsker og 
behov forsøges, så vidt det er muligt, integreret i en helhed, hvor også sociale kompetencer kan styrkes. Borgerne 
har faste mødetider, og nogle går selv på arbejde, mens andre bliver fulgt af medarbejderne. 

Der er også lagt vægt på, at alle borgere på nær en er i dagtilbud eller beskæftigelse. Det er velbegrundet hvorfor 
borger ikke er i beskæftigelse på nuværende tidspunkt, og der er fuld støtte til borger i hjemmet og struktur for 
dagen, hvilket der også er for borgere som i perioder har aktivitet i hjemmet.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Det vægtes, at der i indeværende tilsyn gennemgås borgerdokumentation, hvor der ses opstillede mål der 
understøtter borgerens deltagelse i dagtilbuddet. Videre vægtes det at socialtilsynet ved forrige tilsyn både i 
borgerdokumentation og i § 141 handleplan ser opstillede mål i forhold til temaet, og at der sker opfølgning herpå 
årligt. Der er på de pædagogiske planer anført i hvilket omfang borger er inddraget i opsætning af målene. 
Videre vægtes det, at medarbejderne i indeværende tilsyn oplyser, at der foregår et kontinuerligt samarbejde 
mellem dagtilbuddet og døgntilbuddet. Videre kan medarbejder fra dagtilbuddet oplyse, at de også gennem mail og 
telefon sikrer samarbejde med de borgere, der bor på eksterne botilbud. 
Ved forrige tilsyn oplyses det, at medarbejderne beskriver hvordan dag- og botilbud holder handleplansmøder 
sammen og laver hver sin pædagogiske plan som understøtte de overordnede mål, som ofte er de samme. 
Socialtilsynet ser i fremviste dokumentation, at mål omsættes til delmål i den enkelte borgers plan.
Bedømmelsen hæves fra at være opfyldt i høj grad til at være opfyldt i meget 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

Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at alle borgere er i enten internt dagtilbud, enkeltmands dagtilbud og for en 
enkelt borgere der har valgt at gå på pension, er der i samarbejde med borgerne opstillet en hverdagsstruktur som 
tilgodeser borgerens ønsker og behov. 
Bedømmelsen hæves fra at være opfyldt i høj grad til at være 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 forsat, at tilbuddet understøtter borgerne i at indgår i sociale relationer og leve et 
selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Der ses målopsættelse i relation til temaet.

Videre noteres det, at tilbuddet fremadrettet vil have fokus på selv og medbestemmelse for borgerne og herunder 
også en optimering af metoder der understøtter borgernes kommunikation.

Videre vurderes det, at tilbuddet, med deres interne sociale arrangementer og ledsager til aktiviteter udenfor 
tilbuddet, giver borgerne mulighed for at deltage i sociale fælleskaber internt og i det omkringliggende samfund. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes mulighed for samvær med familie og netværk, som også 
inddrages i den løbende dialog med henblik på at støtte borgerne bedst mulig i deres udvikling.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anerkender tilbuddets opmærksomhed på at optimere understøttende kommunikation med henblik på 
inddragelse af borgerne og vil følge op på det ved kommende tilsyn. 
Socialtilsynet ser, at det med fordel i dokumentationen kan fremstå tydeligere, i hvilket omfang borgerne er 
inddraget i målopsættelsen.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet har fokus på at styrker borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed. 
Vurderingen er foretaget ud fra de praksiseksempler medarbejderne beretter om og den dokumentation der 
fremvises til socialtilsynet, hvor der ses målopsættelse i relation til temaet.
Videre vurderes det, at borgerne inddrages i målopsætningen direkte eller indirekte via observation. Medarbejderne 
redegør relevant for hvilke metoder de anvender, og oplyser at de fremadrettet vil optimere deres anvendelse af 
visualisering yderligere, hvilket socialtilsynet vil have opmærksomhed på ved kommende tilsyn.  
Socialtilsynet vurderer ligesom ved forrige tilsyn, at tilbuddet kan blive mere klare i deres dokumentation i forhold til, 
i hvilket omfang borgerne har været inddraget i opsætning af mål.
Ledelsen oplyser, at med og selvbestemmelse for borgerne er en del af tilbuddets fokus område i 2017, hvilket 
også fremgår af deres virksomhedsplan.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevant fokus på, at borgerne indgår i sociale fællesskaber både internt og i 
det omkringliggende samfund.

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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Det vægtes, at ved fremvisning af borgerdokumentation ses målopsættelse der understøtter udvikling af borgerens 
selvstændig og mulighed for at indgå i sociale relationer.
Videre vægtes det, at der ses løbende dokumentation og herunder evaluering af målene, det fremstår ikke tydeligt 
hvordan borgerne er inddraget i målopsættelsen. 
Det vægtes, at medarbejderne redegør med relevante praksis eksempler, hvordan de dokumenterer og evaluerer 
mål, samt hvilke metoder de anvender så borgerne uanset handicap inddrages i målopsættelen.  Af metoder 
nævnes blandt andet observation, understøttende visualisering, konkreter m.m. Dog vedkender medarbejderne, at 
de kan optimere deres opmærksomhed på visualisering generelt i forhold til at sikre borgernes med- og 
selvbestemmelse. 
Ved forrige tilsyn er det oplyst at medarbejderne anvender en tjekliste som inddrages i arbejdet med opsætning af 
mål med borgerne, alt for at sikre borgernes potentielle udviklingsmuligheder.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det vægtes, at medarbejderne i indeværende tilsyn beretter om aktiviteter der giver borgerne mulighed for at indgå 
i det sociale fælleskab internt på tilbuddet og i det omkring liggende samfund, i forhold til den enkelte borgers behov 
og formåen. Afdelingsleder på dagtilbuddet oplyser, at deres primære opgave er at give borgerne nærvær og 
oplevelser i nærområdet med skov. Socialtilsynet kan ved rundvisning i dagtilbuddet, se hvordan den 
igangværende ombygning giver borgerne mulighed for fællesskab og for afskærmning, for de borgere der har 
behovet.
En borger fortæller socialtilsynet, at vedkommende skal med sin ledsager ud at køre tog.
Videre vægtes det, at der ved forrige tilsyn i borgerdokumentation ses målopsættelse på, hvordan tilbuddet vil 
afdække nye aktiviteter for en borger med henblik på aktiviteter både internt og udenfor hjemmet.
Videre er der i indeværende tilsyn som ved forrige tilsyn gældende, at der tilbydes interne arrangementer med fx 
musik, mandags- og torsdagsklub samt mulighed for at købe fredagsslik i caféen alle aktiviteter med henblik på at 
træne social færdigheder.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i 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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Det vægtes, at medarbejdere i nærværende tilsyn beretter, at de generelt har et fint samarbejde med pårørende. 
Der gives et eksempel på hvordan en medarbejder i samarbejde med pårørende, og borger har udarbejdet en 
kommunikationsvejledning til borger. 
Videre vægtes det, at tilbuddet beretter om hvordan ipads / Skype benyttes til at holde kontakten mellem borger og 
pårørende. En borger fortæller, at vedkommende skyper med en pårørende i udlandet.  
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Ligeledes vægtes det, at der ved forrige tilsyn er oplyst, at der ved indflytning af ny borger er et intensiveret 
samarbejde i starten, både for at sikre overlevering af viden omkring borger samt at give tryghed hos de pårørende. 

Der er nedsat et pårørenderåd og er udarbejdet en pårørendepolitik. Videre har pårørende mulighed for adgang til 
Bosted systemet, hvor de kan læse dagbogsnoter for deres pårørende, dog med undtagelser der tages ud fra et 
etisk hensyn.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i høj grad.

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

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

10

Tilsynsrapport



      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 forsat, at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse og den pædagogiske 
praksis indeholder relevante metoder. Socialtilsynet noterer, at tilbuddet har igangsat en proces med henblik på at 
opkvalificere deres borgerdokumentation, så mål og delmål, samt evaluering og effekt af indsatsen fremstår 
tydeligere.

Gennemsnitlig vurdering 3,8

Udviklingspunkter

Socialtilsynet støtter tilbuddets prioritering i fortsat at have fokus på tilbuddets dokumentationspraksis med henblik 
på at opkvalificere denne, alt for at sikre læring og udvikling af metoder til gavn for borgerne.

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Medarbejderne redegør med 
praksiseksempler, hvordan de anvender beskrevne faglig tilgang og metoder.
Socialtilsynet noterer, at tilbuddet har igangsat en proces med henblik på at optimere borgerdokumentationen. 
Socialtilsynet bemærker, at støtten til borger på Sophie Magdalenes Vej 13 B ydes af botilbuddet Ebbarød, og der 
pågår afklaring af fremtidig organisering.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Der er lagt vægt på, at målgruppen er beskrevet som borgere i alderen 18 - 85 år med 
autismespektrumforstyrrelser og varigt nedsat psykisk funktionsevne samt forskellige former for varigt nedsat fysisk 
funktionsevne. Botilbuddet er et helhedstilbud bestående af et botilbud efter servicelovens § 108 og et dagtilbud 
efter § 104. 
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Videre vægtes, at der på tilbudsportalen står bekrevet, at tilbuddets faglige tilgange er struktureret pædagogik og 
der anvendes TEACCH, herunder understøttende kommunikation og sociale historier m.m. Ved tidligere tilsyn er 
neuropædagogik blevet omtalt som referenceramme, hvilket medarbejderne i indeværende tilsyn ikke genkender, 
som en referenceramme de benytter. Medarbejderne redegør med praksiseksempler, hvordan de skaber 
forudsigelige rammer for borgerne ved en struktureret hverdag med understøttende kommunikation.  Videre vægtes 
det, at tilbuddet anvender Ipads og Scan How - apps til at understøtter indsatsen og borgernes selvstændighed. 
Ledelsen bekræfter i deres fremstilling overstående og redegør for hvordan velfærdsteknologi generelt medtænkes 
i forhold til støtten.
Det er ved tidligere tilsyn oplyst, at tilbuddet benytter forskellige test , bl.a. comFor test til, at 
kommunikationsafdække hvilke type struktur den enkelte borger kan profitere af. Ligeledes benyttes Zig-Zag-
skemaer til at synliggøre borgernes adfærd, kompetencer og medarbejdernes handlestrategier. 

Hvad angår borger på Sophie Magdalenes Vej 13 B er det oplyst, at opgaven varetages af medarbejdere fra 
Botilbuddet Ebberød, og der pågår afklaring af fremtidig organisering tilbuddet.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i 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

Til grund for bedømmelsen er det vægtet, at ledelse oplyser i indeværende tilsyn, at de har igangsat en proces med 
henblik på at optimere deres dokumentation. Ledelsen har konstateret, at der med fordel kan dokumenteres mere 
målrettet, således at de nemmere kan generere oplysninger til at evaluere og måle effekten af indsatsen. Deres 
pædagogiske konsulent har igangsat et undervisningsforløb i dokumentation. 
Videre vægtes det, at socialtilsynet i fremviste dokumentation kan se mål og delmålopsættelse, og 
metodebeskrivelse. Videre ses der faglige vurderinger af indsatsen. Der sættes dato for evaluering af delmål. 
Medarbejderne tilkendegiver, at deres delmål er for brede, og de skal blive bedre til at gøre dem mere konkrete og 
målbare.
Medarbejderne og ledelse fortæller samstemmende, at der på teammøderne drøftes 3 borgere pr, gang, og at 
refleksionerne ved disse drøftelser skrives ind under delmålet af kontaktpersonen. 
Socialtilsynet kan konstaterer, at der i dagbogsnotat til konkret borger er beskrivelser der handler imod de aftaler 
der er indgået med og omkring borgeren. 
Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at der udarbejdes skemaer i forhold til at sikre borgernes selvbestemmelse, 
og at disse skemaer i højere grad skal inddrages i målopsættelsen. Der er fremvist eksempler på udfyldte skemaer 
vedrørende en borger på områderne økonomi, handleplan og adfærd, hvilket bedømmes som et relevant redskab i 
forhold til at sikre borger mulighed for selvbestemmelse. 
Bedømmelsen fastholdes og er 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

Det vægtes, at der i fremviste borgerdokumentation ses myndighedsmål, og at der er opsat mål, der tager afsæt 
heri. Dette er i overensstemmelse med de oplysninger der beskrives på Tilbudsportalen, at ud fra de mål, der 
sættes i § 141 handleplanen udarbejdes en pædagogisk plan. Den pædagogiske plan skal ligge færdig senest 5 
uger efter handleplansmødet, hvor den præsenteres for pårørende.
Det fremgår videre af Tilbudsportalen, at der afholdes et årligt § 141 handleplansmøde, hvor borgerne deltager 
efter ønske og formåen.  
Evaluering af mål - delmål sker individuelt og en samlet evaluering af indsatsmålene udgør det årlige statusnotat, 
der sendes til myndighed.
Det vægtes, at medarbejderne kan berette om positive resultater for konkrete borgere.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Det vægtes, at tilbuddet samarbejder med eksterne aktører og her nævnes blandt andet musikpædagog, psykiater, 
læge, fysioterapeut, eksterne samværs- og aktivitetstilbud, samt for dagtilbuddet andre botilbud. For de borgere 
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hvor det er relevant samarbejdes omkring målopsættelsen.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i 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 arbejder for, at borgerne skal medinddrages og have indflydelse på eget liv og 
fællesskabet i tilbuddet. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet anvender et "selvbestemmelsesskema" til brug for 
drøftelse, af blandt andet etiske dilemmaer.
Videre vurderes det, at tilbuddet har relevant fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed.

Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet forebygger magtanvendelser og overgreb, og medarbejderne har 
kendskab til procedure og retningslinjer vedrørende emnet. Der foregår en kontinuerlig refleksion over 
magtbegrebet og Socialtilsynet noterer, at alle medarbejdere i indeværende år, vil gennemgå et 
undervisningsprogram vedr. magtanvendelse.

Gennemsnitlig vurdering 4,1

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet.
Det vurderes, at tilbuddets anvendte metoder er med til at sikre borgernes selv - og medbestemmelse. 
Videre noterer socialtilsynet, at tilbuddet ikke mere har aflåste køleskabe, dog er der stadig i nogle huse aflåste 
køkkenskabe i køkkenet med medarbejdernes private kaffe, hvilket socialtilsynet henstiller til opbevares andre 
steder end i borgernes skabe.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
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Socialtilsynet har til grund for bedømmelsen vægtet, at medarbejderne redegør for de metoder der benyttes til at 
sikre borgernes selv- og medbestemmelse. Her nævnes i blandt et selvbestemmelsesskema, der er udarbejdet 
med henblik på bedre at kunne målrette borgernes inddragelse i forhold til deres funktionsniveau.  Medarbejderne 
oplyser, at det er forskeligt i de enkelte huse, hvor langt de er i  at benytte skemaerne. Socialtilsynet har fået 
tilsendt eksempler på udfyldte skemaer vedrørende en borger på områderne økonomi, handleplan og adfærd, 
hvilket bedømmes som et relevant redskab i forhold til at sikre borger mulighed for selvbestemmelse i konkrete 
situationer.
Videre nævnes understøttende kommunikation i form af visualisering og konkreter, samt begrænsede 
valgmuligheder som metode til at understøtte borgernes mulighed for med- og selvbestemmelse.
bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i 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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Jf. indikator 04.a. har tilbuddet fokus på at sikre borgernes selv- og medbestemmelse. Videre oplyser ledelse, at det 
også er en del af vision i 2017 at sikre borgerinddragelse. 
Det vægtes, at der i borgerdokumentationen ses dokumenteret borgerinddragelse for konkrete borgere, og at 
borger i samtale med socialtilsynet fortæller, at vedkommende selv er med til at bestemme. Borger er i færd med at 
tømme opvaskemaskinen i dagtilbuddet og beretter, at det er en opgave borger selv har ønsket.
Socialtilsynet har påpeget, at der ikke må være lås på køleskab og skabsdøre, så borgerne hindres i at komme til 
mad og vand. Socialtilsynet kan i indeværende tilsyn konstatere, at der er indkøbt ekstra køleskab, der nu står 
aflåst i depotrum, således at køleskabe i fællesarealer nu er tilgængelige for alle borgere. Ved rundvisningen kan 
socialtilsynet konstatere, at alle køleskabe er åbne, men at der i nogle køkkener er aflåste skabe med 
medarbejdernes kaffe. Tilbuddet opfordres til at finde en anden placering til medarbejdernes ting end i borgernes 
skabe.  
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i høj grad.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i deres pædagogiske og metodiske tilgang har fokus på borgernes trivsel. 
Borgerne opleves generelt at trives, hvilket er sammenstemmende med de praksiseksempler medarbejderne 
beretter om.
Det vurderes, at borgerne qua medarbejdernes kompetencer, samarbejdet med sygeplejerske samt samarbejde 
med relavante eksterne samarbejdspartnere har adgang til relevante ydelser indenfor emnet.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejderne beretter, at det varierer hvor høj trivslen er hos den enkelte 
borger, og at der er flere barometer, der er medbestemmende for trivslen. For hus 1, hus 3 og hus 4 gælder det, at 
borgerne trives generelt, og for hus 2 varierer det. Medarbejderen fra hus 2 redegør for, hvilke indikatorer der kan 
påvirke en borgers trivsel, og hvordan de er undersøgende på, hvorfor borgeren ikke trives, herunder beskrivelse af 
de anvendte metoder. Medarbejderne fra de øvrige huse italesætter, at en tydelig struktur og en forudsigelig 
hverdag er grundlæggende for borgernes trivsel.
På dagtilbuddet er der igangsat en ombygning, hvor det er vægtet, at der bygges mindre rum så borgerne kan blive 
skærmet efter behov, netop med henblik på at øge trivslen. Videre lægges der også vægt på, at borgerne tilbydes 
fysiske aktiviteter, da erfaringen viser, at borgergruppens trivsel øges ved fysiske aktivitet. 
Socialtilsynet møder igen i indeværende tilsyn borgere, der er imødekommende og nysgerrige og gerne vil i dialog 
med tilsynet. En borger fortæller, at vedkommende er glad for at bo i tilbuddet.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 05.b

Det vægtes, at alle borgere på tilbuddet får udarbejdet en sundhedsplan med målopsættelse, og der følges op på 
dette. Det oplyses, at der ikke foretages årlige lægetjek med henvisning til overstående oplysning.
Videre oplyser ledelse og medarbejdere, at tilbuddet har fået tilknyttet en fast sygeplejerske på tilbuddet. Tilbuddet 
har qua sygeplejersken opmærksomhed på KRAM faktorerne og borgernes sundhedstilstand generelt.
Det vægtes, at alle medarbejdere er uddannet i medicin håndteringer, og der er dertil udvalgt medarbejdere som 
faste medicinansvarlige. Adspurgt til hvordan de sikre at borgere, hvor det er relevant, deltager i de nationale 
screeninger, oplyser ledelsen, at det er lagt hos sygeplejersken og vedkommende også har samarbejdet til 
pågældende hospitaler. Medarbejderne fortæller, at der er lavet individuelle aftaler for borgerne angående 
screening, og i denne proces kan pårørende eller værge inddrages.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Det er vægtet, at medarbejderne tilkendegiver at der generelt er fokus på både borgernes mentale og fysiske 
sundhed, men at de altid kan have gavn af mere viden og flere relevante kompetencer. Det vægtes jf. indikator 
05.b., at de qua sygeplejersken har relevant fokus på KRAM faktorerne, og det fremgår også af de 
praksiseksempler medarbejderne beretter om.
Socialtilsynet noterer, at en medarbejder fortæller, at der til tider kan være udfordringer i konkret hus i forhold til at 
overholde de aftaler der indgået i forhold til kost med konkrete borgere. I dette konkrete tilfælde har der været 
samarbejdet med diætist, hvilket er et eksempel på indsatser i forhold til at løfte borgernes fysiske sundhed.

Det vægtes, at der ikke er systematik i forhold til at udrede relevante borgere i forhold til demens. Som eksempler 
på indsatser i forhold til at løfte borgernes mentale sundhed nævnes, at der i enkelte huse har været 
opmærksomhed på emnet ved udarbejdelse af borgers livshistorie. 
Bedømmelsen sænkes fra at være opfyldt i meget høj grad til at være opfyldt i høj grad.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser efter de gældende regler. Alle 
medarbejderne har kendskab til procedure og retningslinjer ved anvendelse af magt, og der foregår løbende 
refleksion over magtanvendelser og magtbegrebet. Det noteres, at alle medarbejdere igen skal igennem et 
undervisningsforløb vedr. magtanvendelse. Videre ses der i tilbuddets pædagogiske referenceramme og metoder, 
at der implicit arbejdes forebyggende i relation til magtanvendelse. Her kan nævnes en struktureret hverdag med 
understøttende kommunikation.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Det vægtes, at socialtilsynet ved rundvisning i de fysiske ramme kan observere, at der ikke længere er låste låger til 
køkkenerne i de enkelte huse. Medarbejderne fortæller, at de i nogle huse måtte købe nye ekstra køleskabe for at 
imødekomme, at borgerne altid kan komme til køleskabet og samtidig har mulighed for at aflåse til de varer, der 
ikke er relevante for borgerne. Det vægtes, at medarbejderne ikke oplever udfordringer ved ikke at have lås på 
køleskabene.

Videre kan socialtilsynet observere, at låste skabe ligeledes er minimeret, dog kan socialtilsynet observere, at i 
enkelte huse er der låste skabe i køkkenet til medarbejdernes private kaffe. Socialtilsynet henstiller til, at 
medarbejderne opbevarer deres private ting på kontoret og ikke i borgernes skabe. Videre observeres i et enkelt 
hus personfølsomme oplysninger vedrørende en borger hængende tilgængeligt for alle i huset. Afdelingsleder 
tilkendegiver, at personfølsomme oplysninger ikke må hænge offentligt og vil sørge for, at det flyttes til borgers 
egen lejlighed. 
Det vægtes videre, at der indhentes forhåndsgodkendelser, der hvor det er relevant for konkret borger, og at 
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tilbuddet inddrager de pårørende ved behov.  
Det vægtes, at socialtilsynet er enig med tilbuddet i de magtanvendelser der ikke vurderes til at være godkendt, 
samt at det er tydeligt, at tilbuddet, efter en magtanvendelse har refleksioner med henblik på forebyggende indsats.
Det vægtes yderligere, at tilbuddet prioriterer, at samtlige medarbejdere igen skal have gennemgået tilbuddets 
procedure ved magtanvendelse. I den forbindelse oplyser ledelsen, at fremadrettet sker bearbejdningen af en 
magtanvendelse i samarbejde med pædagogisk konsulent og ledelse. Dertil har alle medarbejdere igen skrevet 
under på, at de har kendskab til procedure og retningslinjer ved en magtanvendelse.
Der er videre udarbejdet risikobeskrivelser på borgerne, hvor der henvises til handlestrategier.
Bedømmelsen hæves fra at være opfyld ti middel grad til at være opfyldt i 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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Det vægtes jf. indikator 06.b., at Socialtilsynet kan se i magtanvendelser, at der er procedure for opfølgning af 
magtanvendelser, og der forekommer relevante overvejelser med henblik på læring og forbedring af indsats. 
Socialtilsynet konstaterer, at modtagende indberetninger af magtanvendelser sker 1 - 2 måneder for sent. Det 
vægtes, at ledelsen redegøre for forsinkelserne, og at tilbuddet har ændret procedure for at imødekomme, at 
magtanvendelserne behandles rettidigt.
Bedømmelsen hæves fra at være opfyldt i middel grad til at være opfyldt i høj grad.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet arbejder forebyggende i relation til overgreb mellem borgere. 
Medarbejderne redegøre for, hvordan de med pædagogisk metoder arbejder forebyggende i forhold til overgreb 
imellem borgere.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Det vægtes at medarbejderne fra dag- til døgntilbud deler erfaring med henblik på at mindske vold og overgreb i 
tilbuddet. Medarbejderne registrerer overgreb i Bosted systemet, men de har ikke tal på, hvor mange overgreb der 
er på tilbuddet.  

Videre vægtes det, at medarbejderne beretter om anvendelse af metoder, som low arousal og Marte Meo, samt en 
tydelige struktureret hverdag, som virkemidler der anvendes til at forebygge overgreb og magt.
Det vægtes ligeledes, at medarbejderen fra dagtilbuddet fortæller, hvordan de fysiske rammer både kan have 
indflydelse på, at borgere begår overgreb og også kan være hindrende. Ligeledes nævnes risikobeskrivelserne på 
borgerne som et brugbart værktøj til at forebygge overgreb.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i 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 forsat, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig 
ledelse. Tilbuddet drives fagligt og økonomisk forsvarligt, og socialtilsynet kan nu konstatere, at der er øget tilgang 
af pædagogfagligt personale. Der er ansat ny leder pr. 1. januar 2017 og pågældende har relevant uddannelse og 
erfaring og giver udtryk for at ville sætte rammer for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige 
ledelse.

Gennemsnitlig vurdering 3,6

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har fået ny leder fra 1. januar 2017 og vedkommende har en faglig og 
kompetent ledelsesbaggrund, herunder relevant uddannelse og ledelsesmæssig erfaring. Der er forsat fokus på 
den strategiske ledelse og udvikling af tilbuddet. Socialtilsynet noterer, at implementering af "nærledelse" er i sin 
opstart fasen, og medarbejderne giver udtryk for at være tilfredse med ordningen, men italesætter, at de har 
oplevet det sidste år ledelsesmæssigt, meget turbulent. 
Det indgår endvidere i vurderingen, at der anvendes ekstern supervision efter behov, og der er netværk i 
kommunen, som ledelsen fagligt kan sparre med.

Socialtilsynet konstaterer, at afdelingen Sofie Mardalene Vej 13 B´s daglige pædagogiske indsat har været 
varetaget af tilbuddet Ebberød siden oktober 2016, og at der vil snarligt komme en afklaring omkring 
organiseringen af denne afdeling. Ledelsen fortæller, at afdelingen ikke skal være en del af tilbuddet fremadrettet. 
Det er indskærpet overfor tilbuddet, at de har oplysningspligt i tilfælde af ændret organisering. Fejlagtigt er 
beskrivelsen, som er udarbejdet som led i den ændrede organisering aldrig fremsendt til socialtilsynet men 
eftersendt som led i indeværende tilsyn. Socialtilsynet vurderer på baggrund af denne og eftersendt beskrivelse af 
et kommende afklaringsforløb, at der kan gives dispensation til, at Ebberøds medarbejdere i perioden frem til 1. 
marts 2017, fortsat varetager støtte og hjælp til borger i denne del af tilbuddet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Til grund for bedømmelsen er der lagt vægt på, at alle i ledelsen, som gælder både botilbudsleder og 
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afdelingsledere har relevant uddannelse og ledelsesmæssig erfaring til at lede tilbuddet. Der er opsat visioner og 
hertil strategier for tilbuddets faglige udvikling. Der forligger dokumentation i form af CV på botilbudsleder og 
afdelingsledere.
Botilbudsleder er ansat fra 1. januar 2017og tilkendegiver, at nogle af de erfaringer vedkommende har fra tidligere 
lederjob vil blive implementeret i tilbuddet, bl.a. nævnes planlagt tid til refleksion.
Det vægtes, at medarbejderne italesætter ledelsen som tydelig, og især oplever medarbejderne, at de nu inddrages 
mere, end de hidtil har gjort. 

Det oplyses på tilsynet, at teamstrukturen fastholdes, og at afdelingslederne er fordelt således at en er tilknyttet 
dagtilbud og rengøring, en hus 1 og 2 og en hus 3 og 4, samt den hvide villa. Dette tiltag for at bringe ledelsen 
tættere på medarbejderne. 
Ved forrige tilsyn blev det oplyst, at alle huse har en ressourcekoordinator og en pædagogisk koordinator, denne 
struktur fastholdes også.

Bedømmelsen hæves fra at være opfyldt i middel grad til at være opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Det vægtes at der i det indeværende tilsyn oplyses fra ledelsen og medarbejdere, at der er mulighed for 
supervision, men at det ikke foregår kontinuerligt. Medarbejderne har mulighed for at sparre med afdelingsleder, 
pædagogisk koordinator og den pædagogiske konsulent på tilbuddet. Socialtilsynet er bekendt med, at der tidligere 
har været supervision for nogle teams.
Videre vægtes det, at tilbuddet afholder årlige temadage, hvor relevante emner tages op. 

Det vægtes, at det tidligere er oplyst, at ledelsen har forskellige netværk i kommunen som bruges til sparring, hvor 
øvrige ledere i kommunen deltager. Desuden anvendes ekstern supervision.  

Ud fra overstående ændres indikatoren fra at være opfyldt i høj grad til at være opfyldt i middel grad.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet samlet set varetager den daglige drift kompetent. Socialtilsynet 
bemærker, at der er ansat flere medarbejdere med pædagogisk uddannelse, og at tilbuddet har fået tilknyttet en 
sygeplejerske til tilbuddet. 
Det indgår også i vurderingen  at personalegennemstrømningen ikke vurderes af ledelse og medarbejdere til at 
være højere end sammenlignelige arbejdspladser, men at sygefraværet er højt. Der gives plausible forklaring på 
sygefraværet.

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

Det vægtes, at medarbejdere og ledelse tilkendegiver at borgerne generelt har kontakt med medarbejdere der har 
relevante kompetencer og erfaring med borgerne. På tilbudsportalen er det oplyst, at tilbuddet har opnormering på 
206 timer og i budget ses stigning i omkostninger til faglærte medarbejdere og medhjælpere: 53 pædagoger 
svarende til 51 fuldtidsstillinger, 29 omsorgsassistenter svarende til 28 fuldtidsstillinger, 
1 Sosu assistent og en sygeplejerske.
Ved forrige tilsyn oplyste medarbejderne, at de altid arbejder sammen med faste vikarer eller dækker ind for 
hinanden i husene, og flere har erfaring fra arbejdet i de andre huse. I indeværende tilsyn oplyser ledelse og 
medarbejdere, at der er kommet flere medarbejdere i hus 1, hvilket medarbejderne oplever i høj grad har øget 
borgernes trivsel.
Ved tidligere tilsyn er det oplyst, at der fast er tilknyttet tre nattevagter til tilbuddet, og disse fordeler sig efter behov i 
de enkelte huse. 
Det vægtes, at procedure for introduktion af nye medarbejdere, herunder vikarer er den sammen som ved tidligere 
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tilsyn, og nye medarbejdere introduceres til tilbuddet gennem følvagter.
Bedømmelsen fastholdes og er 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

Det vægtes, at personalegennemstrømningen i 2015 var den på 10,8 %, hvilket ikke er højere end på 
sammenlignelige arbejdspladser. Der er ikke oplyst nye tal på Tilbudsportalen, men ledelse og medarbejdere 
tilkendegiver, at personalegennemstrømningen er lav. Der er medarbejdere der er stoppet grundet pension og 
privat flytning, hvilket vurderes som plausible forklaringer. 
Bedømmelsen fastholdes og er 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

Det vægtes, at medarbejderne oplever der har været stigning i sygefraværet, men at ledelsen afkræfter det og 
tilkendegiver, at det ligger på 17,4 dage pr. medarbejder, men ikke er det højeste i kommunen. Fraværet begrundet 
i sygdom er højere end i 2015 hvor tallet var på 7,8 dage og er højere end sammenlignelige arbejdspladser.

Ledelsen oplyser, at der er arbejdet forebyggende i forhold til hygiejne og har i 2016 været et indsatsområde. 

Bedømmelsen ændres fra at være opfyldt i høj grad til at være 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

Scialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer i form af uddannelse som 
pædagog eller indenfor det sundhedsfaglige, og medhjælpere har flere års erfaring fra arbejdet med målgruppen. 
Videre er der siden sidste tilsyn blevet ansat flere faguddannede medarbejdere.
Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne efterlyser et fælles sprog - referenceramme, som alle medarbejdere har 
kompetencer til at anvende.
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har opmærksomhed på kompetenceudvikling, og at der i strategiplanerne for 
2017 indgår kompetenceudvikling i emner som dokumentation og magtanvendelse. Videre har ledelsen 
opmærksomhed på at understøttede kommunikation skal fremstå endnu tydeligere i det pædagogiske arbejde.
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på det etiske perspektiv i deres forholdemåde til borgerne, 
herunder et fokus på borgernes retssikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

At ledelsen sikrer et fællessprog - referenceramme således at medarbejderne oplever at have samme 
forudsætninger for refleksion.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet noterer, at medarbejderne tilkendegiver et ønske om at få 
et fælles sprog i forhold til fælles referenceramme, som alle medarbejdere har kompetencer indenfor. Videre 
fortæller medarbejderne, at kompetenceudvikling i det forgangene år har været stillestående.
Socialtilsynet konstaterer endvidere, at der er ansat flere uddannede medarbejdere siden sidste tilsyn.
Der ses stadig udfordringer omkring overholdelse af aftaler i en afdeling.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Der er lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der forsat er fokus på at kompetenceudvikle i forhold til dokumentation 
og viden omkring magtanvendelse. Dertil vil der være fokus på borgerinddragelse. Ledelsen italesætter, at der også 
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skal fokus på emnet "understøttende kommunikation". Videre er der inden for hele det sociale område i kommunen 
arbejdet med at Bosted og VUM udredning, som er mere samstemmende og derved lettere at dokumentere i.
Det vægtes videre jf. indikator 09.a. at medarbejdergruppen er på 53 pædagogisk uddannet, 29 er uuddannede 
omsorgsassistenter og 1 Sosu assistent og 1 sygeplejerske. Dette er samstemmende med de oplysninger, der er 
på tilbudsportalen.
Videre vægtes det, at medarbejderne oplever, at kompetenceudvikling har stået stille det sidste årstid og italesætter 
et ønske om, at de får et fælles sprog i personalegruppen. Der henvises til et ønske om en overordnet 
referenceramme, som alle medarbejder har uddannelse og kendskab til. 
Medarbejderne fortæller, at nye tilbydes et autismekursus og undervisningen varetages internt.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i middel 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

Det vægtes, at medarbejdernes gennem praksiseksempler viser refleksioner på deres forholdemåde ud fra et etisk 
afsæt og et fokus på borgernes selv- og medbestemmelsesret. 
Ved bestigelse af de fysiske rammer på dagtilbuddet opleves borgere, der er trygge og ikke umiddelbart lader sig 
forstyrre af socialtilsynets tilstedeværelse. Andre borgere er nysgerrige, kontakter socialtilsynet  og vil gerne 
samtale.
Socialtilsynet ser, at flere borgere har en fast struktur der medvirker til forudsigelighed og tryghed for den enkelte 
borger. 
Videre noterer socialtilsynet, at der er fokus på at skærme de borgere, der ikke magter et besøg af socialtilsynet.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i høj grad.

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 forsat, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede 
samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe, samt understøtter indsatsens formål og indhold. 
Socialtilsynet konstaterer, at dagtilbuddet er under ombygning, og vurderer at det vil optimere borgernes trivsel.
Tilbuddet er placeret i naturskønne omgivelser, med mulighed for gåture m.m. i området, og alle afdelinger fremstår 
med et hjemligt præg. Borgerne bor i mindre bogrupper med 3 lejligheder på hver etage og 6 lejligheder i hvert hus. 
Her er der mulighed for aktivitet og spisning med de øvrige beboere i fællesrummet og samtidig mulighed for 
ophold i egen lejlighed og skærmning.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddets fysiske rammer samlet set understøtter borgernes udvikling og trivsel.
Socialtilsynet kan konstatere ligesom ved forrige tilsyn, at borgerne trives med de fysiske rammer både på døgn- og 
dagtilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at der er mulighed for afskærmning for borgerne både på døgn- og dagtilbuddet. Det 
vurderes videre, at ombygningen af dagtilbuddet vil på sigt give mulighed for at øge trivslen hos borgerne. 
Tilbuddet har gode udearealer, det gælder både haverne i døgntilbuddet, udearealet tilknyttet dagtilbuddet og det 
omkringliggende miljø med skov. 
Socialtilsynet noterer, at dagtilbuddets udeareal skal ændres, så det i højere grad kan imødekomme borgernes 
behov, fx skal højbedene flyttes, da borgerne støder ind i kanterne, og der skal opsættes flere redskaber, der 
understøtter muligheden for fysiske aktiviteter.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Der er lagt vægt på, at ledelse og medarbejder, samt en konkret borger giver udtryk for at borgerne trives i de 
fysiske rammer. Socialtilsynet konstaterer, at der i indeværende tilsyn er en ombygning i gang af dagtilbuddet, med 
henblik på at skabe rammer, der i højere grad kan imødekomme borgernes trivsel. Der kommer flere rum, hvor 
borgerne kan søge den afskærmning, som de alle har forskellig grader af behov for.   

I husene har alle borgere adgang til fællesarealerne fra deres lejlighed og kan ud fra behov deltage i fællesskabet, i 
det omfang de ønsker. 
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Socialtilsynet konstaterer, at der ikke mere er aflåste låger til køkkenerne og køleskabene i fællesrummene. Der er 
for nogle huse indkøbt ekstra køleskabe, som er placeret i depotrum med lås. Videre er de fleste låse på 
skabslågerne også fjernet, dog bemærker socialtilsynet, at der i enkelte huse er låste skabslåger med personalets 
private kaffe.
Det vægtes, at medarbejderne tilkendegiver, at tiltaget med at fjerne låse på køkken- og skabslåger og køleskabe 
har været positivt og ikke givet yderligere udfordringer. 

Videre kan socialtilsynet konstatere, at den særforanstaltning som blev godkendt i 2016 for konkret borger aldrig er 
taget i brug, da værge ikke gav samtykke til flytningen. Det oplyses af ledelsen, at borgeren i stedet benytter 
foranstaltningen som dagtilbud, og at dette tiltag har bevirket øget trivsel hos borgeren.
Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der ikke er sket ændringer i boligerne siden sidste tilsyn. Alle lejligheder har 
eget bad, toilet samt altan eller terrasse. 2 ud af 3 af lejlighederne er udstyret med et forrum med glasparti ud til 
fællesrummet, således at beboerne kan være tilbagetrukket og alligevel følge med i, hvad der sker i 
fællesarealerne. Lejlighederne er ekstra lydisolerede. Tilgangen til bogruppen på 1. sal kan ske med elevator, og 
der er ikke dørtrin. Toilet- og badeforhold er egnede til bevægelseshæmmede, men boligerne er ikke egnede til 
kørestolsbrugere, idet der ikke er plads til, at kørestole kan komme rundt, ligesom der ikke er plads til lift. Tre af 
pladserne er i en villa ved siden af de andre boliger. Villaen er i to etager med to boliger på 1. sal og en bolig i 
stueetagen – alle tre med eget badeværelse. Der er fælles opholdsstue med køkkenafdeling. Socialtilsynet 
besigtiger alle husene undtagen den hvide villa og beskrivelsen er samstemmende med det socialtilsynet 
observerer.
Socialtilsynet kan videre konstatere jf. indikator 14.a. at dagtilbuddet er under ombygning med henblik på bedre, at 
kunne  imødekomme borgernes behov. Afdelingsleder på dagtilbuddet giver udtryk for, at de mobile 
arbejdsstationer ikke er hensigtsmæssige for borgerne, da højden og bredden er stationære og ikke kan tilpasses 
den enkelte borgers behov. Socialtilsynet kan observere, at forskellige aktiviteter foregår i samme rum, hvilket for 
nogle borgere er en udfordring, da de lader sig forstyrre. 

Socialtilsynet samtaler med flere borgere, som giver udtrykke for at trives med de fysiske rammer i dagtilbuddet.
Bedømmelsen hæves fra at være opfyldt i middel grad til at være opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Der er lagt vægt på, at socialtilsynet kan observere ved rundvisningen, at borgernes boliger fremstår individuelle og 
er indrettet efter borgernes behov og smag. 
Det vægtes, at alle fællesrum har sofagruppe, spiseplads og fremstår hjemlige. Der er ophængt madplaner på de 
fleste køleskabe, men ingen steder observeres madplanerne visualiseret. Medarbejderne fortæller, at meget få 
borgere kan læse. 
Borgernes individuelle struktur er ophængt i borgernes egne lejligheder.

Det vægtes, at socialtilsynet i enkelte huse observerer, at der hænger personalerettet information i borgernes 
fællesrum. 

Bedømmelsen fastholdes og er opfyldt i middel grad.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en bæredygtig økonomi. Det vurderes, at der er økonomiske forudsætninger 
for fortløbende udvikling af tilbuddet og er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det 
fremlagte materiale omkring budget 2017 er informativt og gennemskueligt, og der er afsat midler til 
kompetenceudvikling.

Økonomisk bæredygtig?

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og finder at det fremlagte materiale vedrørende 
budget 2017 er gennemskueligt og viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter.

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

Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddets budget for 2017 er mulighed for at sikre fornøden kvalitet i tilbuddet, 
herunder midler til kompetenceudvikling, aktiviteter m.m. set i forhold til tilbuddets pris og målgruppe.
Der er i budgettet afsat 913.00 kr. til kompetenceudvikling, hvilket er en stigning i forhold til 2016. Der er afsat 
udgifter til den sygeplejefunktion budgetteret under eksterne behandling/rådgivning af borgere og leder har i mail af 
6.3.-17 på relevant vis uddybet udgifter omkring vikarer, ejendomsudgifter, og oplyst at dagtilbuddet ikke ligger på 
egen matrikel, hvilket er baggrunden for at der ikke udarbejdes delbudget. Det oplyses, at udgifter til hhv. 
bygningsdrift, vedligehold, bogføres separat mellem dag- og botilbud efter en fordelingsnøgle. Ligeledes foretages 
separat budgettering og indregning af udgifter til ledelse og administration, afskrivninger på bygningsmasse og 
forretning af restværdier i taksterne, mv. for hhv. dag- og botilbud. Tilsvarende anvendes en minutiøs 
arealopgørelse, som grundlag for beregning af den omkostningsbestemte leje som beboerne betaler.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Der 
er modtaget gennemskueligt budget for 2017, og der er indberettet nøgletal for 2015.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Projektbeskrivelse vedr. Sophie Magdalenes Vej 13 B
Uddybende beskrivelse af forløb vedr. Sophie Magdalenes Vej 13 B
Indsendte magtanvendelser fra 2016.
CV vedrørende ny leder
Selvbestemmelsesskema vedr. en borger.
Budget 2017

Observation

Interview Ledelse:
Mikkel Stolbjerg Johansen- ny leder fra 1.1.2017 - Kommer fra KBH - og har 
ledelsesuddannelse.
Lene Lilje Petersen- Centerleder i socialpædagogiske center - og er konstitueret 
centerleder på tilbuddet og er i en overdragelsesfase.
Leder af dagtilbuddet og ansvar for rengøringen, ansat i 7 ½ år - pædagog - ingen 
lederuddannelse - erfaring fra tidligere ledelse
Afdelingsleder i hus 3 og 4, ansat i 1 ½ år - leder i folkeskolen og har diplom i 
ledelse.
Afdelingsleder i hus 1 og 2, ansat i ½ år og er stedfortræder - pædagogiske 
baggrund og diplom i ledelse.

Medarbejdere:
Socialpædagog ansat siden 2001 i hus 4.
Afspændingspædagog ansat i 10 år på dagtilbud, nu hus 3, pædagogisk koordinator 
- afspændingspædagog.
Medhjælper ansat i 6 år i hus 1.
Medhjælper siden 1999 i hus 2.

Borger som bor i botilbuddet og anvender dagtilbuddet,

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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