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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 Bofællesskabet Birkerød Parkvej

Hovedadresse Birkerød Parkvej 18
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf: 46113377
E-mail: toko@rudersdal.dk
Hjemmeside: http://socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk/

Tilbudsleder Torben Koue

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

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

Målgrupper 18 til 67 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, 
personlighedsforstyrrelse, alkoholmisbrug)

Pladser i alt 8

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Bofællesskabet 
Birkerød Parkvej 18

Birkerød Parkvej 18
3460 Birkerød

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

Pladser på afdelinger 8
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Denne rapport omhandler et anmeldt tilsynsbesøg d. 11 januar 2018 på baggrund af tilbuddets ansøgning om 
udvidelse af tilbuddets målgruppe til også at omfattet borgere med senhjerneskade.

Socialtilsynet godkender en udvidelse af tilbuddets målgruppe som ønsket. 
Socialtilsynet henleder dog samtidigt opmærksomheden på, at der opstilles 4 opmærksomhedspunkter i forbindelse 
med godkendelsen, som omfatter  beskrivelse af det tværfaglige samarbejde igennem eksterne medarbejdere, plan 
for vidensdeling for medarbejderne i forhold til senhjerneskade samt opstilling af indsatsmål for alle borgere i 
forbindelse med indvisitering i tilbuddet.
Socialtilsynet opstiller endvidere opmærksomhedspunkt gående på, at tilbuddets ledelse skal tage initiativ til at 
tilrette tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, således at det tydelig og konkret beskrives, hvordan de visiterede 
borgeres behov og forudsætninger skal forstås og ses i forhold til tilbuddets konstruktion og normering.

Endelig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet samlet set stadig har den fornødne kvalitet til at understøtte en relevant 
indsats, set i forhold til borgernes individuelle behov og forudsætninger.

Socialtilsynet gør desuden opmærksom på, at det alene er ledelse og medarbejdere, som er interviewet i 
forbindelse med dette tilsyn, som omhandler ændring af tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet har således vurderet, 
at udsagn fra ledelse og medarbejdere ikke har givet anledning til at søge information om borgernes holdning i den 
konkrete sag.
Tidligere udsagn fra borgerne om deres trivsel og udvikling mere overordnet set, er således beholdt i denne 
rapport, idet socialtilsynet vurderer, at de fortsat er i overensstemmelse med de faktiske forhold i tilbuddet

Særligt fokus i tilsynet

Kvalitetsmodellens:
Tema 3 målgruppe og metoder og resultater , kriterium 3, indikator 3a - 3d.
Tema 4 sundhed og trivsel, kriterium 4 - 7, indikator 4a - 7a.
Tema 5 ledelse og organisation, kriterium 8 - 9, indikator 8a -  9a
Tema 6 kompetencer, kriterium 10, indikator 10a - 10b.
Tema 7 fysiske rammer, kriterium 14, indikator 14a - 14c.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Lars Thomsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 11-01-18: Birkerød Parkvej 18, 3460 Birkerød (Anmeldt)
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Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet opstiller som opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse skal tage tilrette tilbuddets oplysninger på 
Tilbudsportalen, således at der opstilles en specifik målgruppebeskrivelse, som tydeligt afgrænser målgruppen. 
Dette med henblik på at sikre, at der ikke indskrives borgere i tilbuddet, som har større behov for støtte, omsorg og 
behandling end det il kunne tilgodeses med udgangspunkt i tilbuddets konstruktion, normering og kompetencer. 

Socialtilsynets opstiller som opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse skal sikre, at der opstilles indsatsmål på 
alle borgere i tilbuddet. Det forventes, at indsatsmålene opstilles i forbindelse med visitation til tilbuddet og løbende 
tilrettes i forhold til borgerens udvikling

Socialtilsynet opstiller som opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at beskrive på 
Tilbudsportalen, hvorledes der samarbejdes med andre aktører i forhold til den senhjerneskadede, og hvordan 
tilbuddet kan tilføres ressourcer og kompetencer, når en borger vurderes til at have større behov for støtte og 
omsorg end tilbuddets konstruktion, normering og kompetencer forudsætter.

Socialtilsynet opstiller som opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at udarbejde en plan for, 
hvordan alle medarbejdere i tilbuddet opnår fælles faglig viden om senhjerneskade, set i forhold til tilbuddets 
målgruppe.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et vist fokus på aktivt at støtte borgerne i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse - herunder komme i samværs- og aktivitetstilbud i de tilfælde, borgerne selv ønsker det. 

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at borgernes forudsætninger for at indgå i mere strukturerede 
uddannelse- eller beskæftigelsestilbud er påvirket af, at borgerne generelt er præget af mange års alvorlig psykisk 
sygdom, kombineret med misbrug. På den baggrund målretter tilbuddet indsatsen mod andre elementer af 
borgernes udvikling under opholdet i tilbuddet end beskæftigelse og aktiviteter.

Gennemsnitlig vurdering 3

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet til en vis grad støtter borgerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse, 
set i forhold til målgruppens forudsætninger samt tilbuddets målsætning.

Af udsagn fra borgere, medarbejdere og ledelse fremgår det, at cirka halvdelen af borgerne i tilbuddet er i 
aktivitetstilbud. 

Socialtilsynet anerkender, at borgerne kan være udfordret i hverdagen grundet deres psykiske lidelser, herunder 
dobbeltbelastninger, og dermed i nogen grad har begrænsede forudsætninger. Borgerne modtager endvidere alle 
pension.
Socialtilsynet vurderer imidlertid, at tilbuddet i mindre omfang har fokus på at udfordre disse borgere i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse i ordenes bredeste forstand og med fordel i højere grad kan have fokus på dette med 
udgangspunkt i borgernes forudsætninger.
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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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Det fremgår at tilbuddets dokumentation af indsatsen vedrørende to borgere, som socialtilsynet har gennemgået, at 
der for den ene borger er udarbejdet konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgerens  aktiviteter. 

Det fremgår af udsagn fra borgerne, at der kun til en vis grad opstilles konkrete, individuelle mål omkring 
uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud. Borgerne begrunder det med, at de er på pension og 
ikke selv ønsker eller har resurser til at indgå i ovenstående mål. En borger udtaler, at medarbejderne ofte foreslår 
vedkommende at komme i frivilligcenter og få det skrevet ind i den pædagogiske handleplan.

Det fremgår af udsagn fra ledelse og medarbejdere, at mål omkring uddannelse og beskæftigelse ikke altid 
udarbejdes, idet der ofte er andre mål omkring borgernes sociale kompetencer og daglige trivsel, som vægtes 
højere. Når der er opstillet mål, følge der løbende op på dem i samarbejde med borgerne.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i middel 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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Det fremgår at tilbuddets dokumentation, at 3 ud af 7 borgere er i samværs- eller aktivitetstilbud.

På den baggrund bedømmes indikatoren at være opfyldt i middel 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

Det er Socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på at støtte borgerne i forhold til styrkelse af deres 
selvstændighed og relationer ud fra borgernes ønsker og forudsætninger.

Det fremgår af tilbuddets dokumentation, at der opstilles mål for borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed, og at der løbende følges op på målene. 
Det fremgår endvidere af tilbuddets ydelseskatalog, at tilbuddet skal arbejde for,  at borgeren udvikler og 
vedligeholder sine færdigheder i forhold til at opretholde/udbygge sit sociale netværk  og indgå i det almindelige 
samfundsliv. 

Socialtilsynet bemærker, at borgerne oplever, at de kan modtage støtte og vejledning i forhold til at tage/mindske 
kontakt med deres netværk afhængigt af borgernes individuelle ønsker og behov.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, set i forhold til borgernes forudsætninger, styrker borgernes kompetencer til at 
indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. Denne indsats skal dog også ses i forhold til 
målgruppebeskrivelsen og tilbuddets personalemæssige resurser. 

Samtlige borgere har, i følge medarbejderne og tilbuddets dokumentation, nedskrevne mål i forhold til deres sociale 
færdigheder,  hvilket, jævnfør beskrivelser i Ydelseskataloget, er i tråd med tilbuddets mål med indsatsen. Her står 
blandt andet, at målet er, at borgeren udvikler og vedligeholder sine færdigheder til at indgå i sociale fællesskaber 
og opretholder/udbygger sit sociale netværk samt udvikler og vedligeholder sine færdigheder til at deltage i det 
almindelige samfundsliv.  

Socialtilsynet er opmærksom på, at tilbuddets målgruppe ofte kan være udfordret af tendens til isolation, og at den 
pædagogiske indsats derfor også kan rette sig mod at give den enkelte borger kræfter til at indgå i sociale 
relationer udenfor tilbuddet. I den forbindelse giver det god mening at omlægge resurserne i tilbuddet, således at 
der altid er to medarbejdere samtidig på arbejde, således at man i højere grad kan f.eks. støtte borgerne i at 
komme udenfor tilbuddet.

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 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Borger, medarbejdere og ledelse oplyser samstemmende, at borgere i samarbejde med kontaktpersonen opstiller 
individuelle mål for borgerne - herunder mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, i de tilfælde, 
hvor dette giver mening for borgerne. Der samles op på disse mål minimum én gang årligt.

Af de tilfældigt udvalgte planer, socialtilsynet har set i forbindelse med tilsynet, ses eksempler på disse mål. 
Socialtilsynet bedømmer, at udfærdigelsen af de individuelle mål samt opfølgningen på målene, vil kunne angives 
mere målbare.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det er socialtilsynets bedømmelse, at borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 
samfund i det omfang, de har lyst og forudsætninger for det.

Borgerne omtaler, at de har forskellige kontakter i det omgivende samfund, og giver eksempler herpå. 
Ud fra samtaler med borgere, medarbejdere og ledelse bedømmer socialtilsynet, at størstedelen af borgerne i 
tilbuddet er så psykisk belastede (en del af dem herunder dobbeltbelastede), at de ikke har overskud til at orientere 
sig væsentligt udenfor tilbuddet. 

På baggrund af dette bedømmes denne indikator til i middel grad at være opfyldt.

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

Af interview med borgere og medarbejdere fremgår det, at borgerne har kontakt til og samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen i det omfang, de har ønsker og behov for det. 
Borgerne giver i interview eksempler herpå. En borger omtaler endvidere, at medarbejderne hjælper vedkommende 
til at besøge familie, også i de situationer, hvor det kan være svært at bevare kontakten.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt.

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 tilbuddet som udgangspunkt har en klart defineret målgruppe, og at tilbuddet konkret 
ønsker at udvide målgruppen til også at omfattet borgere med erhvervet hjerneskade. 
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets ledelse klart vil definere målgruppens 
afgrænsninger, således at der ikke indvisiteres borgere i tilbuddet, som har større behov til støtte, omsorg og 
udvikling, end tilbuddets konstruktion, normering og faglige tilgange og metoder kan tilgodese.

Tilbuddet har beskrevet relationspædagogisk tilgang samt metoderne værdsættende og jeg - støttende samtale på 
Tilbudsportalen. Socialtilsynet vurderer, at disse tilgange og metoder som udgangspunkt er relevante i forhold til 
tilbuddets målgruppe, og er samtidig opmærksom på, at neuropædagogik vil blive en del af den metodiske og 
faglige viden og praksis i tilbuddet. 

Tilbuddet dokumenterer den daglige indsats og resultater med udgangspunkt i pædagogiske planer, som opstilles 
sammen med borgerne på baggrund af borgernes SEL § 141 handleplaner.
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet udtaler forventning til mere konkrete mål og delmål 
for den gruppe af borgere, som også har erhvervet hjerneskade, idet indsatsen her kan være mere kompleks.

Tilbuddet samarbejder med relevante eksterne parter i forhold til den enkelte borgers mål. Der vil fremadrettet være 
tale om et mere struktureret og systematisk samarbejde med eksterne aktører omkring borgere med erhvervet 
hjerneskade.

Gennemsnitlig vurdering 3,3

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet tager initiativ til at indarbejde koordinerende indsatsplaner, idet borgerne i 
tilbuddet ofte har dobbeltdiagnose. Denne anbefaling kan es i sammenhæng med Socialstyrelsens retningslinjer for 
udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner. 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at udarbejde en detaljeret intern 
målgruppebeskrivelse, således at det er tydeligt i organisationen, hvilke forudsætninger og behov for borgerne, 
som kan håndteres i tilbuddet. Dette set i forhold til tilbuddets konstruktion, organisering og kompetencer.

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, at der er igangsat en organisatorisk proces for at beskrive konkret, hvordan tilbuddets 
målgruppe skal afgrænses, således at der ikke fremadrettet indskrives borgere, som falder udenfor målgruppen.
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at såvel leder som medarbejdere klart beskriver, at tilbuddet ikke 
skal fungere som behandlingstilbud, men som borgernes hjem. 
Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at tilbuddets leder klart kan definere hvilke borgere, som ikke kan 
modtages i tilbuddet, samt at tilbuddet medvirker ved visitation til tilbuddet.
Socialtilsynet opstiller i den forbindelse opmærksomhedspunkt om, at tilbuddets målgruppe skal beskrives mere 
konkret på Tilbudsportalen.

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet som udgangspunkt anvender relevante metoder, set i forhold 
til den hidtidige målgruppe. Fremadrettet vil de faglige tilgange og metoder bliver suppleret med neuropædagogik, 
hvilket anses for relevant, set i forhold til den samlede målgruppes behov og forudsætninger.

Endelig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet grundlæggende beskriver positive resultater på baggrund af indsats set i 
forhold til overordnede mål og delmål.
Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at der fremadrettet skal være et fokus fra tilbuddet omkring opstilling 
af mål og resultatbeskrivelse i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Der kan endvidere indbygges en 
struktureret evaluering af indsatsen med henblik på at vurdere, hvorledes tilbuddets indsats i forhold til borgere med 
erhvervet hjerneskade kan tilgodese borgernes behov og forudsætninger. 

I forbindelse med tidligere tilsyn fortæller borgerne, at de selv bestemmer, hvad der skal opstilles af mål for deres 
ophold i tilbuddet. Socialtilsynet har set udvalgte eksempler på pædagogiske planer. Det vurderes, at planerne 
kunne indeholde mere klare og målbare indsatsmål, herunder vurdering af omfanget af pædagogisk støtte. 
Ledelsen orienterer socialtilsynet om, at der arbejdes på at iværksætte effektdokumentation.

Socialtilsynet vurderer endeligt, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne partnere omkring opfyldelse af 
borgernes mål i de situationer, hvor det giver mening i forhold til borgernes individuelle mål. Socialtilsynet mener i 
den sammenhæng, at det vil være relevant at indarbejde koordinerende indsatsplaner, idet borgerne for det meste 
har dobbeltdiagnose, og fremadrettet desuden også erhvervet hjerneskade.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad.

Til grund for bedømmelsen ligger, at det i interview med ledelse og medarbejdere fremgår, at tilbuddet ikke er et 
behandlings-, men et socialfagligt botilbud. Det beskrives samtidigt, at tilbuddets faglige tilgange og metoder skal 
suppleres med neuropædagogik på baggrund af, at der fremadrettet kan indvisiteres borgere med erhvervet 
hjerneskade

Det lægges desuden til grund, at lederen klart definerer, hvordan tilbuddets målgruppe afgrænses, således at der 
ikke indskrives borgere med behov for mere støtte og omsorg, end det er muligt at tilbuddet i forhold til tilbuddets 
konstruktion og normering.

Endelig lægges det til grund, at det også fremgår af udsagn fra leder og medarbejdere, at der aktuelt arbejdes 
konkret på at tilpasse tilbuddets konstruktion, normering og metodiske tilgange i forhold til en målgruppe, som også 
omfatter borgere med erhvervet hjerneskade.

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

Tilbuddets medarbejdere beskriver, at der som udgangspunkt udarbejdes klare og konkrete mål for borgernes 
ophold i tilbuddet. Det beskrives endvidere, at dette omsættes i en individuel plan. Den daglige pædagogiske 
praksis beskrives i elektronisk dagbog.
Medarbejderne udtaler dog samtidigt, at der i nogle situationer ikke er opstillet konkrete mål i forhold til borgere 
med hjerneskader, idet der stadig foregår udredning.
Det fremgår samtidigt, at det er lidt usikkert for medarbejderne, hvad der egentligt er opstillet af mål, og hvad der 
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forventes af dem i den sammenhæng.

Tilbuddets leder forklarer, at der aktuelt er opstillet konkrete, klare mål for borgerne, men at de for nogle borgeres 
vedkommende skal suppleres med yderligere mål, som udarbejdes løbende i takt med yderligere udredning af den 
enkelte borgers særlige behov.

Medarbejdere og ledelse beskriver endvidere samstemmende, at der løbende foregår faglige drøftelser på 
baggrund af dokumentationen med henblik på læring og forbedring af indsatsen.
Det nævnes, at der ikke foregår en mere systematisk gennemgang af dokumentationen på overordnet plan til brug 
for at vurdere den samlede indsats og dermed få en mere struktureret tilgang til at bedømme tilbuddets 
pædagogiske metoder, set i forhold til alle borgernes behov og forudsætninger.

Med udgangspunkt i ovenstående bedømmes indikatoren til at være 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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det af tilbuddets dokumentation vedr. 2 borgere fremgår, at der er udarbejdet 
SEL § 141 - handleplan samt statusnotat til opfølgning. Det fremgår af statusnotaterne, at der til en vis grad 
evalueres på, om målene er opnået, men ikke hvordan. Der foreligger endvidere ikke overvejelser omkring 
indsatsen vedr. mål, som ikke er opnået.

Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere samstemmende beskriver, at målene også tager 
udgangspunkt i VUM - undersøgelse af borgerne, og at der mindst en gang årligt evalueres over borgernes ophold 
til brug for evalueringsmøde. På den baggrund udtaler ledere og medarbejdere, at der grundlæggende ses gode 
resultater omkring borgernes udvikling.

Det lægges yderligere til grund, at ledelse og medarbejdere relevant reflekterer under tilsynsbesøget over, hvordan 
begrebet positive resultater kan forstås for en målgruppe, som også omfatter borgere med erhvervet hjerneskade.

Endelig lægges det til grund, at borgerne i forbindelse med tidligere tilsyn udtaler, at de har udviklet sig i forhold til 
de mål og delmål, som der er opstillet i forbindelse med deres ophold i tilbuddet.

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

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

Til grund for bedømmelsen lægges, at det af mål og delmål for borgernes ophold fremgår, at eksterne partnere kan 
inddrages i de sager, hvor dette er relevant.

Det lægges endvidere til grund, at ledelse og medarbejdere fremstemmende beskriver, hvorledes der samarbejdes 
med jobcenter, distriktspsykiatri og andre kommunale partnere i enkelte sager. 

Endelig lægges det til grund, at leder og medarbejdere klart beskriver, hvorledes tilbuddet skal samarbejde med 
eksterne aktører i forhold til indsats og vidensdeling omkring borgere med erhvervet hjerneskade. Det omtales, at 
dette samarbejde er under opbygning både indenfor og udenfor den organisation i Rudersdal Kommune, som 
tilbuddet er en del af.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes trivsel og udvikling.
Det er samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet relevant forholder sig til dette emne, bl.a. igennem en 
udvidelse af tilbuddets målgruppe til også at omfatte borgere med erhvervet hjerneskade. 
Socialtilsynet vurderer i den sammenhæng, at tilbuddets ledelse og medarbejdere konkret forholder sig til, hvordan 
tilbuddet skal understøtte, at borgerne ikke udsættes for overgreb i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets målgruppes forudsætninger og særlige behov indikerer, at der skal 
være et kontinuerligt pædagogisk fokus på at understøtte borgernes medbestemmelse og inddragelse. Dette sker 
til en vis grad, og borgerne er sikret indflydelse igennem beboerråd. Borgerne er fuldt inddraget i udarbejdelse af 
deres personlige mål og planer for opholdet i tilbuddet.

Det er videre socialtilsynet vurdering, at sund kost og motion ikke fylder så meget i tilbuddets hverdag, men at der 
alligevel er fokus på at understøtte borgernes sundhed, f.eks. igennem aftale med lokalt misbrugscenter.

Endelig vurderer socialtilsynet, at der ikke sker magtanvendelser i tilbuddet, og at medarbejderne er instrueret i at 
håndtere situationer, som ellers kunne udvikle sig til magtanvendelse. Dette har et særligt fokus i tilbuddet i forhold 
til en udvidet målgruppe, hvor nogle borgeres særlige forudsætninger kan kræve en særlig viden omkring 
forebyggelse af magtanvendelse. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet ledelse, 
medarbejdere og nogle borgere har modtaget undervisning i nænsom nødværge, og at det konkret kan beskrives, 
hvordan denne fælles viden forebygger magtanvendelser.
Socialtilsynet har ikke modtaget magtanvendelser fra tilbuddet siden seneste tilsynsbesøg.

Gennemsnitlig vurdering 3,9

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.
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Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på 
eget liv og hverdagen i tilbuddet. Borgerne oplever selv at have indflydelse på opstillede mål og indsatsplaner. 
Endvidere fortæller borgerne, at de jævnligt kigger på planen med deres kontaktperson, og at deres plan evalueres 
en gang om året.

I bofællesskabet er der en mulighed for at deltage i fællesspisning. Det er borgerne selv, som med hjælp fra 
personalet tilbereder maden. En borger oplyser, at personalet i perioder, hvor vedkommende ikke selv er i stand til 
at deltage ved tilberedningen af maden, tager over og klarer opgaven for vedkommende, hvilket borgeren sætter 
stor pris på.

Medarbejder-, leder og borgerudsagn oplyser, at der afholdes ugentlige husmøder, samt at tilbuddets daglige leder 
deltager i møderne, primært for at drøfte stemningen i huset med borgerne.

I tilbuddet er der en beboerforening, hvor en af borgerne er formand. Alle betaler til denne forening, som anvender 
pengene på ture til restaurant, julemarkeder og lignende.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med borgerne ved tidligere tilsyn fremkommer, at de 
grundlæggende føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne giver eksempler på, hvordan de i hverdagen har 
en stemme i tilbuddet generelt, og at medarbejderne har fokus på, at de igennem tale og handlinger behandler 
borgerne som ligeværdige mennesker. 

Samtidigt er socialtilsynet opmærksom på, at borgerne også omtaler, at medarbejderne kun til en vis grad er 
lydhøre, når borgerne ønsker at drøfte konkrete situationer i tilbuddet, f.eks. omkring samspillet borgerne imellem. 
Borgere nævner konkret, at de ikke føler sig relevant inddraget omkring dette. 

Det lægges yderligere til grund, at medarbejderne beskriver, hvordan den daglige pædagogiske praksis tager 
udgangspunkt i en anerkendende tilgang, hvor borgerne skal inddrages. Socialtilsynet observerer samtidig under 
tilsynsbesøget, at medarbejderne ikke inddrager borgerne i konkrete sager, men i stedet selv handler med en 
forståelse af, at det er bedst for borgeren.  

Endelig lægges det til grund, at det i tilbuddets ydelseskatalog tydeligt fremgår, hvordan den enkelt og gruppen af 
borgere skal mødes anerkendende i hverdagen, og således et overordnet fagligt fokus på dette.

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

Det fremgår af Tilbudsportalen, at tilbuddet arbejder med høj grad af borgerinddragelse. Det fremgår endvidere, at 
borgerne har indflydelse på handle- og indsatsplaner samt opstilling af mål for opholdet. Dette understøttes af 
udsagn fra borgerne, som samtidig udtaler, at de sætter pris på dette. 

Jævnfør tilbuddets Ydelseskatalog afholdes husmøder ugentlig, hvor borgerne kan få indflydelse på flere 
beslutninger i tilbuddet. Det fremgår ligeledes af Ydelseskataloget, at borgerne har mulighed for selv at ønske 
kontaktperson. Adspurgt giver borgerne udtryk for, at de grundlæggende finder at de har indflydelse på beslutninger 
vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 

På baggrund heraf bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
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Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne grundlæggende trives i tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer samtidigt, at tilbuddets målgruppe og konstruktion uden medarbejdere om natten, kan true 
borgernes trivsel i perioder, men at ledelse og medarbejdere er opmærksomme på dette. Aktuelt er der sat mere 
personale på, således at alle borgeres behov for trivsel og udvikling kan tilgodeses.
Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at der er tale om en særlig pædagogisk udfordring, hvor borgerne på 
den ene side ønsker selvstændighed og selvbestemmelse og på den anden side beder medarbejderne om at 
opstille regler og styre hverdagen i tilbuddet. 

På baggrund af borgernes og medarbejdernes udsagn er det samtidig socialtilsynets vurdering, at medarbejderne 
har fokus på borgernes trivsel generelt og omkring de individuelle mål, som opstilles sammen med borgerne. Det er 
endvidere socialtilsynets vurdering, at medarbejderne er opmærksomme på at understøtte borgernes trivsel 
indenfor de givne rammer for tilbuddets drift.

Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets ydelseskatalog nøje beskriver, hvad borgerne kan 
forvente støtte til omkring ledsagelse til læge, psykiater, tandlæge og lignende, og at dette kan identificeres i 
udsagn fra borgere og medarbejdere.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne ved tidligere tilsyn samlet giver udtryk for, at de grundlæggende 
trives i tilbuddet, men at deres trivsel kan være truet, når nogle af borgerne har særligt svære perioder.
En borger udtaler, at vedkommende ikke trives i tilbuddet, men ikke kan komme til at bo andre steder.
Socialtilsynet er opmærksom på, at der er tale om borgere, som er præget af lang tids alvorlig psykisk sygdom.

Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne giver udtryk for, at borgerne efter deres mening og faglige 
vurdering grundlæggede trives i tilbuddet. Det beskrives konkret under interview, på hvilket grundlag 
medarbejderne vurderer borgernes trivsel, blandt andet ved at borgerne opholder sig meget i tilbuddet eller at de 
tydeligt har det godt i hinandens og medarbejdernes selskab.

Det lægges yderligere til grund, at ledelsen beskriver, at god trivsel blandt borgerne er en helt afgørende værdi for 
tilbuddet. Det beskrives endvidere, hvordan man ledelsesmæssigt arbejder på at understøtte dette i forhold til såvel 
borgere som medarbejdere, også med udgangspunkt i en udvidet målgruppe, som også vil omfattet borgere med 
erhvervet hjerneskade.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Borgerne og medarbejdere oplyser samstemmende, at borgerne, hvis de har behov for det, kan få følgeskab af 
personalet til læge, psykiater, tandlæge eller lignende. Det fremgår også af tilbuddets ydelseskataloget.
Der gives eksempler herpå under tilsynsbesøget, ligesom socialtilsynet observerer, at medarbejderne tilrettelægger 
konkret, hvordan en borger kan ledsages til læge.

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

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

Medarbejderne beskriver, hvordan de indenfor de givne rammer, arbejder relevant med den enkelte borger omkring 
fokus på sund mad og livsstil ud fra en forståelse af, at tilbuddets målgruppe generelt vil være udfordret på dette 
område. Der gives flere relevante eksempler på, hvordan dette operationaliseres i den pædagogiske praksis.

Borgerne oplyser, at personalet har fokus på, at den mad, der tilberedes i tilbuddet, er varieret og sund, hvilket de 
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sætter pris på. Borgerne giver desuden eksempler på, hvordan medarbejderne støtter dem i forhold til indkøb.

Ledelsen oplyser, at tilbuddet i hverdagen forsøger at støtte borgerne til sund livsførelse, hvilket endvidere kan 
opstilles som individuelle mål for borgerne. Der er endvidere taget initiativ til et tæt samarbejde med lokalt 
misbrugscenter i forhold til at støtte borgerne omkring deres misbrug.

Det fremgår af tilbuddets dokumentation, at borgere kan få støtte til gennemførelse af idrætsaktiviteter eller indkøb 
med henblik på en sundere livsførelse, men at der ikke er egentlige fælles aktiviteter omkring sundhed.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i høj grad.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i sin pædagogiske tilgang til borgerne bevidst arbejder på at forebygge 
magtanvendelser. Der er en nedskrevet procedure for håndtering af magtanvendelser, og denne er kendt af 
medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere er instrueret i at indberette og behandle 
eventuelle magtanvendelser i forhold til gældende lovgivning på området. 
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at lederen klart beskriver, hvorledes en udvidelse af målgruppen 
til også at omfatte borgere med erhvervet hjerneskade ikke vil have indflydelse på tilbuddets tilgang i 
magtanvendelse i praksis.

Udsagn fra borgere og medarbejdere efterlader et indtryk af, at der er en fælles forståelse for, at der ikke skal 
forekomme magtanvendelser i tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udsagn fra medarbejdere og ledelse, at magtanvendelse er noget, der 
løbende drøftes i hverdagen, og at der foregår en refleksion og diskussion af begrebet magtanvendelser. 

Ledelsens udsagn om, at medarbejderne ved hjælp af anerkendelse af borgerne samt deres viden om og erfaring 
med konflikthåndtering undgår magtanvendelser, ligger i tråd med Socialtilsynets umiddelbare indtryk af forholdene 
i tilbuddet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægger socialtilsynet, at der generelt er en forståelse blandt medarbejdere og ledelse 
om, at magtanvendelser ikke skal forekomme i tilbuddet.
Dette italesættes i den pædagogiske praksis, og der gives under tilsynet eksempler på dette.
Det beskrives endvidere, at medarbejderne sammen med borgerne har modtaget undervisning omkring begrebet 
nænsom nødværge. Der gives eksempler på, hvordan denne viden er med til at nedbringe risiko for 
magtanvendelser.

Det lægges også til grund, at borgerne ved tidligere tilsyn udtaler, at der ikke forekommer magtanvendelser i 
tilbuddet.

Det lægges endvidere til grund, at der ikke er modtaget indberetninger om magtanvendelser i tilbuddet siden 
seneste tilsynsbesøg.

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

Ledelse og medarbejdere udtaler samstemmende, at der forefindes anvisninger til, hvordan magtanvendelser 
indberettes og håndteres, og at medarbejderne er instrueret i dette.
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Ledelse og medarbejdere udtaler ligeledes samstemmende, at episoder, som måske kunne være 
magtanvendelser, drøftes i personalegruppen. Der sker ikke en systematisk drøftelse, som mere sker ad hoc. 

Ledelsen udtaler desuden, at der har været et ledelsesmæssigt fokus på ovenstående episoder, og at der 
fremadrettet vil ske en opkvalificering af medarbejdere og procedurer for at sikre, at alle magtanvendelser bliver 
indberettet og behandlet korrekt. 
Som udgangspunkt foretages der ikke magtanvendelser i tilbuddet, og derfor sker der ikke opfølgning på 
magtanvendelser.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set forebygger overgreb. 

Der lægges vægt på, at det af udsagn fra ledelse og medarbejdere fremgår, at man, i forbindelse med udvidelse af 
målgruppen, har taget en konkret drøftelse om, hvad der ligger bag begrebet overgreb, og hvordan det skal forstås 
i forhold til tilbuddets målgruppe, værdier, tilgange og metoder.

Der lægges desuden vægt på, at ledelse og medarbejdere kan beskrive, hvordan en udvidelse af målgruppen til 
også at omfatte borgere med erhvervet hjerneskade, vil betyde et øget fagligt fokus på at understøtte, at alle 
borgere kan trives og udvikle sig i tilbuddet. Der forklares konkret, hvordan man i hverdagen vil operationalisere 
dette igennem den daglige pædagogiske praksis og i samarbejdet med eksterne parter, f.eks. i forhold til en 
neuropædagogisk tilgang i tilbuddet.

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

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med borgerne ved tidligere tilsyn fremkommer, at der generelt 
kan være en lidt hård tone borgerne imellem. Borgerne beskriver selv, at det er en del af deres hverdag at tale 
hårdt til hinanden, og at de ikke føler sig specielt utrygge ved det. 
Borgerne beskriver endvidere, at der af og til kan være uro om natten, hvilket især skyldes, at tilbuddets målgruppe 
er borgere, som også kan have udfordringer omkring misbrug. En borger udtaler, at vedkommende ikke føler sig 
udsat for overgreb, men at det ville være rart med lidt større anerkendelse borgerne imellem. Borgeren nævner 
endvidere, at medarbejderne kun til en vis grad formår at understøtte en større gensidig respekt for hinanden i 
tilbuddet i hverdagen.

Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne beskriver tilbuddets målgruppe som borgere, der kan være i 
risiko for at blive udsat for overgreb i tilbuddet. Dette omsættes til konkret faglig refleksion over, hvordan 
medarbejderne i den daglige pædagogiske praksis kan understøtte, at borgerne ikke bliver udsat for/føler sig udsat 
for overgreb.
Det beskrives endvidere, hvordan borgere med erhvervet hjerneskade kan være i særlig risiko for overgreb, og i 
den forbindelse beskriver medarbejderne relevant, hvordan tilbuddets konstruktion, rammer og faglige tilgange og 
metoder skal forebygge dette.

Det lægges endvidere til grund, at lederen  beskriver, hvordan han i hverdagen ledelsesmæssigt understøtter en 
kultur i tilbuddet, hvor man har en god og anerkendende tone og i det hele taget respekterer hinanden. Det 
beskrives endvidere, hvordan han forventer dette håndteret, både pædagogisk og menneskeligt i forhold til ny og 
udvidet målgruppe.  Der er endvidere taget initiativer som fælles supervision og undervisning i nænsom nødværge  
med deltagelse af både borgere og medarbejdere.

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 har relevant uddannelse og erfaring i forhold til at lede tilbuddet. 
Det er også socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende ledes faglig kompetent. 

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at der aktuelt er ledelsesmæssigt fokus på en grundlæggende 
ændring/udvikling af tilbuddets faglige og indholdsmæssige struktur, samt en ændring af tilbuddets målgruppe til 
også at omfatte borgere med erhvervet hjerneskade.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som udgangspunkt har personalemæssige ressourcer, som svarer til borgernes 
særlige behov, men er samtidig opmærksom på, at tilbuddets daglige pædagogiske indsats skal tilrettes den 
faktiske normering, så borgerne ikke føler sig isoleret eller mangler støtte til f.eks. aktiviteter. 

Ledelse og medarbejdere modtager relevant ekstern supervision samt at personaleomsætning sygefravær er 
lavere end på sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig vurdering 4,6

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse og medarbejdere i samarbejde med borgerne drøfter, hvordan 
borgerne bedst kan motiveres og støttes til at indlede og fastholde aktiviteter, som understøtter deres personlige og 
sociale udvikling. Dette skal ses i forhold til tilbuddets konkrete normering.

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende ledes fagligt kompetent.

Socialtilsynet er opmærksom på, at ledelsen beskriver, at der er igangsat en større plan for en grundlæggende 
ændring/udvikling af tilbuddets faglige og indholdsmæssige struktur. Socialtilsynet vurderer, at dette allerede viser 
sig i form af en noget tydeligere ledelsestilgang i tilbuddets hverdag, drift og udvikling end tidligere. Medarbejdere 
og borgere registrerer og sætte pris på dette. 

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets ledelse har væsentlig indflydelse på visitation til tilbuddet, og at dette 
aktuelt har betydet en konkret forståelse for tilbuddets målgruppe, også efter en udvidelse.
Socialtilsynet er opmærksom på, at lederen klart kan definere den kommende målgruppe i forhold til tilbuddets 
faglige og metodiske tilgang, til normering og i forhold til medarbejdernes kompetencer. 

Socialtilsynet konstaterer, at daglig leder og medarbejdere tilbydes ekstern relevant supervision i forhold til 
henholdsvis ledelsesrollen og den daglige indsats i tilbuddet. Det beskrives endvidere, at supervisionen 
fremadrettet vil tage udgangspunkt i de faglige udfordringer i en udvidet målgruppe. 

Socialtilsynet observerer desuden, at tilbuddets leder fremstår imødekommende, reflekterende og dialogbaseret.

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 ved tidligere tilsynsbesøg bedømt daglig leders CV, uddannelse og erfaring med ledelse og 
målgruppen som værende relevante for ledelsesrollen.

Lederen kan klart beskrive, hvorledes en udvidelse af tilbuddets målgruppe skal implementeres i hverdagen, såvel 
fagligt som organisatorisk. Det beskrives endvidere, hvordan det forventes, at den konkrete faglige praksis skal 
tilrettelægges, og hvilke kompetencer, som medarbejdere skal erhverve sig for at kunne kvalitativt at kunne løfte 
opgaverne.
Lederen beskriver endvidere, hvordan han italesætter tilbuddet som borgernes hjem og ikke som et 
behandlingssted overfor samarbejdspartnere og medarbejdere. Der gives eksempler på, hvordan dette 
understøttes af tilbuddets konstruktion og normere, set i forhold til borgernes behov og forudsætninger.

Medarbejderne udtaler grundlæggende en stor tillid til den samlede ledelse af tilbuddet. Medarbejderne udtrykker 
desuden, at de er orienteret om opgaver, ansvar og faglige tilgange i tilbuddet, men at der af og til kan mangle 
præcis information om konkrete opgaver. Dette gælder særligt borgere med hjerneskader, hvor man kan være 
meget afhængig af vidensdeling med eksterne samarbejdspartnere. 
Medarbejderne beskriver desuden, at de har været inddraget i faglige drøftelser og vurderinger omkring ansøgning 
om godkendelse i forhold til en udvidet målgruppe.

Borgerne udtaler ved tidligere tilsyn, at de oplever, at daglig leder er mere synlig og tilgængelig i tilbuddet i 
hverdagen i forhold til tidligere, hvilket de giver udtryk for er godt. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren 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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Medarbejderne oplyser, at tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervisor, som personalet selv har været med til 
at vælge. 
Det omtales desuden, at supervisionen fremadrettet også vil tage udgangspunkt i, at tilbuddets målgruppe udvides.

Ledelsen oplyser, at der kan både være tale om sagssupervision og undervisning i særlige emner. Dette bekræftes 
af udsagn fra medarbejderne. Daglig leder indgår i supervisionen sammen med medarbejderne for på den måde at 
have tættere føling med faglig refleksion. Medarbejderne ser ingen problemer i dette.

Ledelsen modtager både enkelt- og fælles supervision på ledelsesrollen.  

Det oplyses, at borgerne inviteres til at deltage i supervisionen.

21

Tilsynsrapport



Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående at være opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.

Til grund for denne vurdering ligger, at tilbuddets ledelse på en del områder har arbejdet med de vanskeligheder, 
der har været på tilbuddet i forbindelse med, at borgere på tilbuddet har udfordret tilbuddets rammer og 
kompetencer. Der er således blevet iværksat tiltag, så der er mulighed for at tilføre flere medarbejder ressourcer 
ved behov og både medarbejdere og borgere giver udtryk for, at der aktuelt er nok medarbejder ressourcer. 
Det beskrives endvidere, at tilbuddet tilføres eksterne resurser fra fysioterapeut, hjemmepleje og specialteam til 
håndtering af medicin. 

Socialtilsynet vægter ligeledes, at medarbejderne har fået tilført kompetencer, der understøtter målgruppen af 
borgere med dobbeltdiagnoser. Det fremgår således af interview med medarbejderne samt af mail korrespondance 
med daglig leder, at medarbejderne har været på et to dages kursus i dobbelt diagnostik, samt at der er indledt 
samarbejde med lokalt misbrugscenter Teglporten i forhold til at tilføre tilbuddet yderligere kompetencer. 

Socialtilsynet lægger videre til grund, at borgerne giver udtryk for, at medarbejdernes faglige uddannelse og 
erfaring er passende i forhold til at støtte borgernes trivsel og udvikling, men at der kan være forskel i de enkelte 
medarbejderes konkrete kompetence.

Socialtilsynet vægter, at tilbuddets sygefravær og medarbejdergennemstrømning ikke er på højere niveau end på 
sammenlignelige tilbud.

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

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. 

Til grund for indikatoren lægges, at det af tilbuddets dokumentation samt interview med ledelse og medarbejdere 
fremgår, at alle faste medarbejdere har relevant uddannelse som pædagog, ergoterapeut og ph. d. i socialpsykiatri 
og erfaring, set i forhold til tilbuddets kommende målgruppe. 

Det lægges også til grund, at det af tilbuddets arbejdsplan fremgår, at tilbuddets ledelse har prioriteret, at der altid 
er to medarbejdere på arbejde samtidigt for at give større muligheder for at den enkelte eller grupper af borgere kan 
have kontakt til en medarbejder samtidig.

Det lægges endvidere til grund, at borgerne ved tidligere tilsyn udtaler, at der som udgangspunkt er en passende 
normering i tilbuddet. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at borgerne giver udtryk for, at der kun meget 
ringe grad er resurser blandt medarbejderne til at understøtte fælles aktiviteter blandt borgerne. Socialtilsynet 
bedømmer i den forbindelse, at tilbuddets målgruppe blandt andet er karakteriseret ved at have behov for 
motivation til at igangsætte og fastholde aktiviteter, der understøtter deres personlige sociale udvikling.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Personalegennemstrømningen er på Tilbudsportalen angivet at være 0. Det bekræftes igennem interview med 
borgere og medarbejdere, at der er ikke er sket udskiftninger i personalegruppen.  

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad, at personalegennemstrømningen bedømmes lavere end 
på sammenlignelige arbejdspladser.
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Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

I følge Tilbudsportalen er sygefraværet angivet til at være 4,75 dage i gennemsnit pr. medarbejder pr. år, hvilket 
umiddelbart vurderes ikke at være lavere end på sammenlignelige arbejdspladser. 

Indikatorren bedømmes på den baggrund til at være opfyldt i meget høj 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

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevante kompetencer erfaringer med 
målgruppen samt kendskab til de faglige tilgange og metoder, der anvendes i tilbuddet.
Socialtilsynet er dog opmærksom på, at neuropædagogik fremadrettet vil have en væsentlig faglig tyngde i 
indsatsen omkring borgere, og at der i den forbindelse er tilknyttet eksterne medarbejdere. Socialtilsynet vurderer, 
at det på sigt vil styrke indsatsen og dermed også borgernes muligheder for udvikling og trivsel, hvis alle 
medarbejdere modtager undervisning og uddannelse i forhold til neuropædagogik og generelt i forhold til 
senhjerneskadede.

Socialtilsynet vurderer desuden, at medarbejderne løbende modtager relevant undervisning i forhold til målgruppe 
og metoder sammen med medarbejdere fra andre tilbud i kommunen.

Socialtilsynet vurderer desuden igennem konkrete eksempler fra den pædagogiske hverdag, at medarbejderne er i 
stand til at omsætte tilgange og metoder i praksis, som igen er med til at understøtte positive resultater for 
borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse i samarbejde med medarbejderne tager initiativ til at drøfte tilbuddets 
faglige og metodiske tilgang med udgangspunkt i borgernes forudsætninger og behov, medarbejdernes 
kompetencer og tilbuddets normering. Dette for at underbygge en faglig kultur i tilbuddet, som på sigt kan give et 
fælles ejerskab til den ønskede relations- og dialogbaserede tilgang og praksis.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at vurdere, om tilbuddets medarbejdere på kort sigt 
kan modtage undervisning og uddannelse omkring neuropædagogik. Socialtilsynets anbefaling skal ses i lyset af, 
at denne tilgang og metode er nævnt som væsentlig i forhold til en udvidet målgruppe, som også vil omfatte 
borgere med erhvervet hjerneskade.

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

Bedømmelse af kriterium
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Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante kompetencer, herunder 
relevant uddannelse og erfaring i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
Socialtilsynet gør i den forbindelse opmærksom på, at vurderingen bygger på den forudsætning, at borgerne også 
modtager relevant behandling fra eksterne medarbejdere.

Socialtilsynet anbefaler i den sammenhæng, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at vurdere, om tilbuddets 
medarbejdere på sigt kan modtage undervisning og uddannelse omkring neuropædagogik. Denne tilgang og 
metode er nævnt som væsentlig i forhold til en udvidet målgruppe, som også vil omfatte borgere med erhvervet 
hjerneskade.
Socialtilsynet er opmærksom på, at tilbuddet er defineret som borgernes hjem og ikke som behandlingssted, men 
socialtilsynet vurderer samtidigt, at det vil være relevant for en samlet indsats til støtte for borgernes udvikling og 
trivsel, at alle medarbejdere i tilbuddet har viden om neuropædagogisk tilgang og metode.

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

Det fremkommer i interview med lederen, at der løbende udbydes fælles undervisning for alle medarbejdere 
indenfor det socialpsykiatriske område i kommunen. Ledelsen beskriver i interview, hvordan dette konkret 
iværksættes.
Ledelsen beskriver endvidere, at den samlede personalegruppe som udgangspunkt har de relevante faglige 
kompetencer til at løfte opgaverne, også set i forhold til en udvidet målgruppe.

Dette understøttes af medarbejderne, som samtidig giver udtryk for, at tilbuddets aktuelle beboergruppe giver 
faglige udfordringer, som medarbejderne grundlæggende ser sig helt parat til at kunne matche. Det omtales 
samtidigt, at en udvidet målgruppe på sigt vil kræve vedligeholdelse af faglig viden, og at kvaliteten af det faglige 
arbejde vil kunne øges ved at medarbejderne modtager uddannelse i neuropædagogik. Denne viden indhentes 
aktuelt hos ekstern medarbejder i den organisation, som tilbuddet er en del af i Rudersdal Kommune. 
Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at medarbejderne giver udtryk for, at der ikke er fælles viden og tilgang i 
forhold til senhjerneskadede mellem interne og eksterne medarbejdere i tilbuddet.
Socialtilsynet opstiller på den baggrund opmærksomhedspunkt herom.

Det fremgår desuden af tilbuddets dokumentation, at 2 medarbejdere skal uddannes omkring håndtering af 
dobbeltdiagnoser igennem et modul på diplomuddannelse.

Socialtilsynet bedømmer i forbindelse med ovenstående, at medarbejdergruppen samlet set har relevant 
uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.
Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at såfremt alle borgeres trivsel og udvikling skal tilgodeses 
fremadrettet, så vil det være en fordel, at alle medarbejdere også har kompetence indenfor neuropædagogik, idet 
denne metode er udmeldt som behandling af borgerne igennem eksterne medarbejdere.

Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående at være 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

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad.

Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne i interview ved tidligere tilsyn giver udtryk for, at de oplever 
medarbejderne er dygtige, og at medarbejderne grundlæggende er fagligt klædt på til at støtte dem med de ting, de 
måtte få behov for. Borgerne giver desuden udtryk for, at medarbejderne er i stand til at forstå borgernes situation 
og sætte sig ind i deres behov.
Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at borgerne nævner konkrete episoder, hvor medarbejderne er 
kommet fagligt til kort og at borgerne i de situationer føler sig utrygge over, om medarbejderne kan styre 
udviklingen.  

Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne kan anvise tilbuddets faglige og metodiske tilgang samt giver 
eksempler på, hvordan denne operationaliseres i den pædagogiske praksis. 
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Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at medarbejderne fremstår fagligt reflekterende og 
anerkendende.

Det lægges yderligere til grund, at medarbejderne kan beskrive en konkret indsats, hvor en borger er blevet 
motiveret til at indgå i behandling for misbrug med væsentlig bedre i hele omsorgssituationen til følge. Socialtilsynet 
identificerer tilbuddets faglige metoder i beskrivelsen af indsatsen.

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 fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, og 
at udsagn fra borgerne understøtter dette. 

Det er videre socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer fremstår gode og brugbare med udgangspunkt i 
målgruppens behov og forudsætninger, og på baggrund af rundvisning i tilbuddet vurderer socialtilsynet,  at de 
fysiske rammer fremstår velholdte og rene både i fællesarealer og borgernes private boliger.
Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne efterspørger muligheder for aktiviteter i tilbuddet, 
men at der også er en overordnet pædagogisk tilgang til, at tilbuddet rummer borgernes boligheder og fællesrum. 

Endelig er det socialtilsynets vurdering, at borgernes boliger fremstår hjemlige og indrettet efter borgernes egne 
ønsker og behov.

I forbindelse med tilbuddets ansøgning om udvidelse af målgruppen til også at omfatte borgere med 
senhjerneskade, anbefaler socialtilsynet er inddrage tilbuddets fysiske rammer ved vurdering af borgerens 
forudsætninger i forbindelse med visitation til tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at undersøge, om tilbuddet kan indrettes med smart 
home - teknologi. Dette vil efter socialtilsynets vurdering have betydning for borgere, som kan være præget af 
senhjerneskade.

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at undersøge, om dørtrin kan fjernes i huset, således 
at det bliver lettere for borgerne at kunne bevæge sig rundt i huset.

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, og 
at udsagn fra borgerne understøtter dette. Socialtilsynet vurderer samtidigt, at tilbuddets fysiske rammer og 
faciliteter er gode og brugbare, set i forhold til tilbuddets målgruppebeskrivelse.  
Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at en udvidelse af tilbuddets målgruppe også vil  omfatte borgere 
med erhvervet hjerneskade. Tilbuddets ledelse anbefales at være opmærksom på tilbuddets fysiske rammer ved 
visitation af senhjerneskadede til tilbuddet. 

Socialtilsynet vurderer på baggrund af rundvisning i tilbuddet, at de fysiske rammer fremstår velholdte og rene, 
både i fællesarealer og borgernes private boliger. 

Socialtilsynet observerer, at borgernes boliger fremstår hjemlige og indrettet efter borgernes egne ønsker og behov. 
Tilbuddet fungerer endvidere som en selvstændig afdeling under et almennyttigt boligselskab, hvilket kan medvirke 
til at understøtte borgernes selvstændighed.
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Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

Til grund for bedømmelsen lægges, at det i interview med borgerne fremkommer, at de trives i tilbuddets fysiske 
rammer samt giver eksempler på dette.
Dette understøttes af udsagn fra daglig leder og medarbejdere. 
 
En borger giver udtryk for, at vedkommende er glad for at bo i tilbuddet. Det omtales, at både fællesskabet og de 
individuelle lejligheder er godt for vedkommendes situation.

Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at borgerne benytter tilbuddets fællesområder og trives med det.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne giver udtryk for, at de fysiske rammer og faciliteter giver dem 
mulighed for både at være private i egen bolig og desuden indgå i fællesskabet i det omfang, som de ønsker.
Borgerne nævner endvidere, at der kan mangle muligheder for aktiviteter, og efterlyser lokaler til dette. Borgerne 
reflekterer samtidig over, at der er tale om en bolig og ikke en institution.

Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne udtaler, at tilbuddet med udgangspunkt i målgruppebeskrivelsen, 
har de faciliteter, som borgerne har krav på og kan forvente. Det beskrives endvidere, hvordan tilbuddets fysiske 
rammer kan understøtte borgere med erhvervet hjerneskade. Der omtales i den sammenhæng relevante løsninger 
idenfor smart home - teknologi samt at fjerne dørtrin.
Der gives endvidere eksempler på, hvordan man i den daglige pædagogiske praksis anvender tilbuddets fysiske 
rammer, især fælleslokalet. 

Endelig lægges det til grund, at socialtilsynet under tilsynsbesøget observere, at enkelte borgere også anvender 
gangareal til møbler og anden opbevaring. I nogle situationer giver det en hyggelig atmosfære, i andre er der tale 
om opmagasinering.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

Daglig leder og medarbejdere giver udtryk for, at der er en kultur i tilbuddet, som understøtter, at tilbuddet er 
borgernes hjem. Der gives i interview eksempler fra den daglige pædagogiske praksis på, hvordan denne kultur 
kommer til udtryk og operationaliseres, for eksempel i forhold til medarbejdernes adgang til borgernes private 
lejligheder.
Det beskrives, at botilbuddet er opbygget med fællesrum og borgernes egne lejligheder. Det betyder, at botilbuddet 
fungerer som en selvstændig afdeling under et almennyttigt boligselskab med de rammer og regler, som dette 
afstedkommer, for eksempel afholdes der årlig generalforsamling. 

En borger udtaler, at vedkommende opfatter tilbuddet som hjem. Det gælder både egen lejlighed og 
fællesområderne, og at tilbuddet er trygt og godt.

Socialtilsynet er under tilsynsbesøget forevist fællesområder, som fremstår rene og velholdte, dog er der en tydelig 
lugt af cigaretrøg i gangarealerne, men ikke i fællesstue. Socialtilsynet er endvidere forevist en borgers lejlighed, 
som fremstår hjemlig og som en privat bolig, der er indrettet i forhold til borgerens eget valg og behov.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Denne rapport omhandler en ansøgning om væsentlig ændring, som ikke vil have indflydelse på tilbuddets 
økonomi. Der er derfor ikke foretaget økonomisk tilsyn i forbindelse med denne rapport.

Økonomisk bæredygtig?

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Ansøgning om væsentlige ændringer i forhold til eksisterende godkendelse
Tilbudsportalen
Notat om udvikling til Botilbuddet Birkerød Parkvej - Notat fra Rudersdal Kommune

Observation

Interview Leder Torben Koue
2 medarbejdere med relevant socialfaglig baggrund

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.

Interviewkilder Ledelse

Medarbejdere
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