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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.rudersdal.dk/Gefion

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 36

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Botilbud Gefion Karpevænget 1D
3460 Birkerød

27 almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Dagtilbud Gefion Karpevænget 1A
3460 Birkerød

32 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), 

Pladser på afdelinger 59
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på anmeldt tilsyn den 29. januar 2018, og vurderer at tilbuddet arbejder med at skabe 
udvikling og trivsel for borgere ud fra  kvalitetsmodellens temaer.

Dag- og Botilbud Gefion er et botilbud efter servicelovens § 108 og et dagtilbud efter § 104. Botilbuddet består af 
27 pladser og dagtilbuddet af 32 pladser. 
Tilbuddet har søgt om midlertidig godkendelse til 3 boliger på grund af vandskade i tilbuddet. De fysiske rammer 
med midlertidig indrettede boliger i 2 pavilloner på matriklen og en plads på et plejecenter i området kan 
godkendes.

Borgerperspektivet har været inddraget ved fremsendelse af spørgeskemaer, som tilbuddet vurderede, at borgere 
ikke kunne svare på og ved interview med 2 borgere fra beskæftigelsestilbuddet.

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

Tilbuddet har fået ny centerleder primo 2017, som sammen med afdelingsledere og pædagogiske konsulenter 
arbejder strategisk på at skabe udvikling i tilbuddet ud fra de fokusområder der er i tilbuddets virksomhedsplanen. 
Der er fulgt op på udviklingspunkter fra tilsynet i 2017, og tilbuddet har arbejdet med 2 påbud fra arbejdstilsynet i 
2017 påbud specifikt for Hus 1.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en høj personalegennemstrømning, og at det har betydning for kontinuiteten 
i indsatsen og borgeres trivsel. Ledelsen har fokus på at være tæt på den daglige drift for at støtte op om det faglige 
arbejde i de 4 afdelinger i botilbuddet og i dagtilbuddet.

Socialtilsynet konkluderer, at der er arbejdet med udviklingspunkterne givet ved forrige tilsyn, og at der er skabt 
mere kvalitet i tilbuddet, og at tilbuddet stadig er i proces med indsatser om borgerinddragelse, dokumentation, 
magtanvendelser og de fysiske rammer.

Tilbuddet opsætter mål for indsatser, og socialtilsynet vurderer, at fokus på at skabe læring om egen indsats i 
dokumentation er i proces og understøttes af de pædagogiske konsulenter. 

Socialtilsynet konstaterer at de fysiske rammer imødekomme borgernes behov for privathed med egne lejligheder, 
hvor de kan iagttage det der sker i fællesskabet fra afskærmet glasparti og fællesfaciliteter. 
Tilbuddet har eget dagtilbud, som giver borgere mulighed for et miljøskift uden at skulle transporteres til en anden 
matrikel. Dagtilbuddets rammer tilgodeser borgernes mulighed for aktivitet, samt for afskærmning som understøtter 
borgeres udvikling og trivsel.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 06-04-2018

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Dahl (Tilsynskonsulent)

Christina Thorholm (Tilsynskonsulent)

Marianne Grube (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 29-01-18: Karpevænget 1D, 3460 Birkerød (Anmeldt)
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Hele kvalitetsmodellen og udviklingspunkter fra 2017
Godkendelse af 3 midlertidige boliger for en 3 måneders periode fra 1. 2 2018 p.g.a. vandskade
2 Påbud fra arbejdstilsynet i  2017 et på grund af følelsesmæssigt pres og et for vold og trusler i hus 1.

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet vurderer at sygefraværet og personalegennemstrømningen bør bringes ned, da det påvirker borgeres 
trivsel.
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Dag- og Botilbud Gefion sikrer, at alle borgere har tilbud om dagbeskæftigelse ud fra den 
enkeltes forudsætninger og ønsker. Borgerne er enten beskæftiget i internt eller eksternt dagtilbud. For enkelte 
borgere er dagtilbuddet placeret i borgernes hjem eller i afskærmet bygning, grundet særlige behov.
At tilbuddet har dagtilbud på egen matrikel reduceres barrierer for borgerne til at deltage i beskæftigelse og øger 
deres muligheder for at udfolde sig.
Der opstilles mål for beskæftigelse for borgere i dagtilbuddet, og i botilbuddet opsættes mål, når der er et særligt 
udviklingspunkt som understøtter borgeres beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at der følges relevant op på 
indsatsen.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at tilbuddet reflekterer om det vil øge kvaliteten i indsatsen, at der 
opstilles mål der understøtter borgeres beskæftigelse i botilbuddet.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale, ved at sikre alle borgere har 
dagbeskæftigelse, ud fra den enkeltes forudsætninger. Det vurderes, at den faglige indsats understøtter en 
dagligdag, hvor borgernes struktur og rutiner sikres. Hertil vurderes det, at husene imellem har forskellige praksis 
for, om der opstilles mål i forhold til borgernes dagbeskæftigelse. Der ses at være potentiale for at udvikle en fælles 
dokumentationspraksis, med operationelle mål, der kan følges op på.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Det vægtes, at i fremsendte dokumenter opstilles i begrænset omfang mål som understøtter for borgeres 
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beskæftigelse i botilbuddet og målene opstilles overvejende ud fra observation af borgernes interesser. 

Borger i beskæftigelsestilbud beskriver, at have faste opgaver og henviser til deres skemaer. 

I dialogen med medarbejderne beskrives, at borgerne generelt har mål som indgår som en del af borgerens 
struktur, og det er varierende, om der er opsat konkrete mål, ellers beskrives mål at tage udgangspunkt i den 
dagsstruktur borgeren har. Det fremgår, at der er et kontinuerligt samarbejde mellem dagtilbuddet og døgntilbuddet 
om indsatsen omkring borgere.  

Dagtilbuddet opstiller mål for beskæftigelse, og det fremgår, at det følges op på målopsættelsen og ved en årlig 
opfølgning. Medarbejder fra dagtilbuddet oplyser, at de også samarbejde med de borgeres botilbud, der bor på 
eksterne botilbud. 

 Bedømmelsen sænkes fra i meget høj grad, til i høj grad at være opfyldt.

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

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at alle borgere i tilbuddet har dagsbeskæftigelse eller dagsstruktur som 
tilgodeser borgernes ønsker og behov. Borgerne er i følge medarbejderne enten tilknyttet internt dagtilbud, 
enkeltmandsprojekt eller eksternt dagtilbud.
Bedømmelsen fastholdes 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, at tilbuddet i deres faglige indsats har fokus på at understøtte borgernes sociale 
kompetencer og mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt ud fra arbejdet med individuelle opsatte mål. 
Tilbuddet sikrer, at borgerne har mulighed for individuel ledsagelse og sociale aktiviteter, både i og udenfor 
tilbuddet. 
Det vurderes, at tilbuddet har fokus på, at inddrage borgerne i ønsker der retter sig mod temaet, samt 
opmærksomhed på at understøtte borgernes kommunikative kompetencer. 
Tilbuddet giver med deres interne sociale arrangementer borgerne mulighed for at deltage i sociale fælleskaber 
internt og i det omkringliggende samfund. 

Tilbuddet har gjort en indsats for at styrke pårørendesamarbejde efter påbud fra Arbejdstilsynet, til gavn for 
borgernes udvikling og trivsel. Det vurderes at borgerne har kontakt og samvær med venner og familie, ud fra 
borgernes ønsker og behov.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at arbejde med, hvordan  borgere bliver inddraget som aktivt part i 
højere grad når det opsættes mål.

Socialtilsynet vil ved kommende tilsyn følge op på samarbejdet med pårørende på baggrund af det påbud der har 
været fra arbejdstilsynet i 2017 vedr. Hus 1.

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 tilbuddets faglige indsats har fokus på, at styrke borgernes selvstændighed og sociale 
kompetencer. Tilbuddet arbejder ud fra individuelle opsatte mål og det fremgår at notater at der sker opfølgning på 
indsatsen. 
I vurderingen indgår, at tilbuddet beskriver, at tilbuddet har særligt fokus på inddrages for borgerne, som del af 
virksomhedsplanen 2017. 

Der arrangeres diverse ture og aktiviteter, både i nærområdet og længere ture, som kan foregå ved individuelle ture 
med ledsager eller ture på tværs af tilbuddet, ligesom der opsættes mål for selvstændige og sociale relationer.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at arbejde med borgerinddragelsen, når der opsættes mål for 
indsatsen så borgere bliver inddraget som aktive parter i højere grad, da det overvejende fremgår at fremsendte 
materiale, at borgerperspektivet indgår via observation. 

Der er fokus på pårørendesamarbejdet, og at udvikle samarbejdet efter der i 2017 var der påbud fra Arbejdstilsynet 
vedr. Hus 1. 
Socialtilsynet vurderer, at fastlagte aftaler og procedurer for pårørendesamarbejdet understøtter et positivt 
samarbejde, til gavn for borgernes ophold i dagtilbuddet og botilbuddet.

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 det fremgår af fremsendt dokumentation, at mål opsættes ud fra borgernes interesser, eller det 
tilbuddet vurderer vil gavne deres trivsel og udvikling, fordi det er svært for borgere at udtrykke sig. Det var et mål i 
virksomhedsplanen for 2017, at arbejde med metoder til at inddrage borgere mere i opsætning af mål, men der 
fremgår ikke eksempler i i de fremsendte planer herpå.
Af fremsendte dokumentation, at der er opsat individuelle mål for alle borgere i stikprøve, som understøtter 
borgeres kompetencer til at indgå i sociale relationer og øge selvstændighed. Det fremgår, at der følges op i 
dagbogsnotater og at borgere opnår mere trivsel og udvikler nye kompetencer.

Det vægtes, at medarbejderne redegør for hvordan de er undersøgende på de mål der opsættes er relevante for 
borgerne gennem observationer, og tegn på hvor borgere har særlige interesser.  

Bedømmelsen fastholdes til at være opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der i dagbogsnotater er beskrivelser af gåture, aktiviteter i svømmehal, 
ridning, deltagelse i medborgerhuset mm.
Derudover fremgår det af virksomhedsplan 2017, at tilbuddet har fokus på at øge samspillet med lokalområdet med 
marked og richshaw kørsel.

Borger og medarbejderne beskriver, at der foretages ture i nærområdet og længere ture med de borgere som 
profiterer af det. Borger beskriver at tage på kondibanen, samt det beskrives, at borgerne kommer af sted på 
indkøb, cafébesøg, museum mv. ud fra individuelle hensyn.

Bedømmelsen hæves fra i høj grad, til at være opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Det vægtes, at det fremgår, der er et tæt samarbejde med pårørende, og at nogle pårørende kommer dagligt i 
tilbuddet. Pårørendesamarbejde vægtes højt ud fra borgeres ønsker og behov, fx anvendes Skype i kontakten 
mellem borger og pårørende i følge medarbejdere.
Ledelsen oplyser, at der har været et påbud fra Arbejdstilsynet angående pårørendesamarbejdet og rammer for 
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disse er tydeliggjort, fx går noget kommunikation gennem ledelsen, der afholder fortløbende møder med nogle 
pårørende, i forhold til det arbejde der sker med borgerne. 
Ledelsen beretter, at fastlagt husorden præciserer tonen og samarbejdet mellem medarbejderne og pårørende. 
Hvilket opleves at have medført positiv effekt. 
Ledelsen forklarer, hvordan det er vigtigt at give de pårørende mulighed for at hjælpe med at fortælle livshistorien 
og at det er aftalt med alle nye medarbejdere, ved primær kontakt at de skal tale med den pårørende om de 10 
vigtigste ting omkring borger.
Inddrage pårørende hvis der efter personalemøde har været drøftet status, de inviteres ind på personalemøder og 
får tilbud om at deltage til supervision.

Der er oprettet et pårørenderåd, som mødes to gange årligt. Pårørende beskriver, hvilke drøftelser de fx kan have i 
pårørenderådet. 

Borger fortæller, at have kontakt til pårørende efter egne ønsker og behov. 

Bedømmelsen fastholdes at være opfyldt i høj grad.

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

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

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

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

Vurdering af tema

Socialtilsyn  vurderer, at tilbuddet arbejder med et tydelige målgruppebeskrivelse, og tilbuddet anvender relevante 
faglige tilgange og metoder til at skabe resultater i indsatsen med borgerne. 
Tilbuddet har styrket arbejdet med faglige metoder gennem kompetenceudvikling, supervision og ansættelse af 
pædagogisk konsulent, som følger op på arbejdet i den daglige praksis. Tilbuddet har lavet introduktionskursus for 
alle medarbejdere, så alle nye får kendskab til de metoder som anvendes i tilbuddet. Det bemærkes, at der er 
mange vikarer i dagligdagen, så den røde tråd i anvendelsen af de faglige i perioder er svær at fastholde i de 
perioder.   

Tilbuddet arbejder ud fra mål som skal skabe udvikling, socialtilsynet ser, at tilbuddet har igangsat en proces med 
henblik på at opkvalificere deres dokumentation på mål og delmål, men der forsat et udviklingspunkt med at styrke 
læring om, hvilke indsatser som fører til en effekt fremstår tydeligere.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

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

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet bruger mange vikarerne og at disse i begrænset omfang har faglig viden om 
målgruppen og ikke har adgang til systemerne og dermed bør tilbuddet være særlige opmærksomme på, at 
medarbejdere uden adgang har præsent viden om den faglige indsats for at sikre ensartet tilgang til 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
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse, borgere med autisme, 
der har et bredt funktionsniveau og arbejder med faglige tilgange og metoder, der kan imødekomme og tilgodese, 
de individuelle behov borgerne har og som skaber resultater.

Det vurderes, at medarbejderne i det daglige har fokus på borgernes forskellige forudsætninger og kan tilpasse 
krav og stuktur ud fra faglig viden og erfaring om borgeren. Det vurderes, at dagtilbuddet, med målrettet fokus på 
borgersammensætningen, kan afstemme den faglige indsats, ud fra de behov den enkelte har. 
I det fremsendte materiale oplyses det, at i 2017 har tilbuddet valgt at opkvalificere medarbejderne indenfor 
metoder og tilgange. Dette er gjort på forskelligvis, fx ved Studie III kursus, diplommodul i Autisme til flere 
medarbejdere og supervision. 
Tilbuddet har ligeledes ansat yderligere pædagogisk konsulent. Dette har bevirket, at der er kommet en skærpet 
opmærksomhed på tilbuddets dokumentationspraksis. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat har potentiale for at udvikle og kvalificere tilbuddets 
dokumentationspraksis med fokus på læring. Tilbuddet har iværksat tiltag, såsom at nye arbejdsplaner skal sikre 
mere tid til dokumentation. Hertil vurderes det, at tilbuddet i højere grad kan sikre at opnået viden om faglige 
tilgange og metoder dokumenters i den daglige indsats. 

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet bruger mange vikarerne og at disse i begrænset omfang har faglig viden om 
målgruppen og ikke har adgang til systemerne og dermed bør tilbuddet være særlige opmærksomme på, at 
medarbejdere uden adgang har præsent viden om den faglige indsats for at sikre ensartet tilgang til borgerne.

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 tilbuddet i deres virksomhedsplan har fokus på deres kerneopgave, og på Tilbudsportalen 
beskriver at de anvender strukturerede tilgang, TEACCH, livshistorier og velfærdsteknologi som er relevant for 
målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelse.
Der er fremsendt Zig-zag skemaer og dagsstrukturer for at sikre en ensartet tilgang til borgere, og ledelsen 
forklarer, der endvidere er fokus på sansestimulis betydning for borgerne. 

Der er arbejdet med introduktionsprogrammer for nye medarbejdere, så de ensartet kan arbejde med tilbuddets 
tilgange. Det fremgår, at virksomhedsplanen, at der er etableret et kvalitetsnetværk og ansat en pædagogisk 
konsulent. Det er ikke tydeligt for socialtilsynet, hvordan dette er implementeret og afspejles i den daglige indsats 
med borgerne. 

Medarbejdere fra dagtilbuddet, beskriver en bred målgruppe med individuelle behov og det beskrives, hvordan de 
tilrettelægger hverdagen i dagtilbuddet, for at imødekomme de forskellige behov og forudsætninger borgerne har. 
Medarbejderne fra bodelen beskriver, hvordan velfærdsteknologiske hjælpemidler anvendes i den pædagogiske 
indsats, fx tablets, VR briller mv..

Gennem dialogen med medarbejderne gives der udtryk for, at de faglige tilgange og metoder drøftes indbyrdes, 
både formelt og ad hoc i det daglige, bl.a. er det gennemgående, at der beskrives at være fokus på en struktureret 
tilgang, men der ses ikke italesat et fælles fagligt sprog i henhold til tilbuddets målsætning og målgruppe.  

Pårørende udtrykker at det faste personale arbejder med faglige tilgange, men at der så mange vikarer i tilbuddet, 
som i begrænset omfang har kendskab til borgere.

Bedømmelsen fastholde til at være 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 ligger, at der er opsat klare mål, og at det fremgår af tilbudsportalen, at de evalueres 
hver 3. måned. Denne dokumentation er ikke fremsendt. Der er formuleret spørgsmål til undersøgelse i arbejdet 
med mål i Sensum, spørgsmål som kan give læring og forbedring af indsatsen. Men det fremgår ikke af Sensum, at 
der følges op på de mål der opstilles, men det fremgår af personalemødereferater at denne indsats reflekteres.
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Der dokumenteres systematisk under faner med korte notater vedrørende indsats med borger. De daglige notater 
har primært fokus på borgerens ageren, og indeholder i mindre grad den faglige indsats og refleksioner der knytter 
sig til den faglige indsats. Dermed er det ikke tydeligt, hvordan tilbuddets data understøtter opfølgning med henblik 
på egen læring og forbedring af indsatsen. 

I dialogen med ledelsen beskrives den indsats der arbejdes målrettet med, for at styrke tilbuddets 
dokumentationspraksis, fx ønsker ledelsen i højere grad beskrivelse af refleksion fremfor fakta, og ledelsen oplever 
at være i god proces.  
Medarbejderne fra dagtilbuddet, beskriver at være udfordret på, at sikre opfølgning og dokumentation. Der 
beskrives, at der i nogen grad pågår opfølgning og dokumentation, men dialogen afspejler, at dette ikke foregår 
systematisk eller konsekvent. Medarbejderne angiver, at normeringen har betydning for vilkår og rammer, og 
medarbejderne efterlyser en rød tråd, hvad angår den faglige indsats og dokumentation på tværs i tilbuddet. 

Medarbejderne fra bodelen beskriver en systematisk tilgang til dokumentation af delmål, med fast opfølgning. Samt 
der udarbejdes årlige status i forlængelse af den pædagogiske plan. Det beskrives, at opfølgning står i referater. 
Det er ikke tydeligt for socialtilsynet, om tilbuddet sikrer, at borgerrettede oplysninger overføres til journalsystemet. 

Bedømmelsen fastholdes 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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Det vægtes, at der i fremsendte borgerdokumentation ses myndighedsmål, og at der er opsat mål, der tager afsæt 
heri. . 
Det vægtes, at der er fremsendt status på borgere, som beskriver de resultater der er opnået med de mål der er 
arbejdet med f.eks. hvilke aktiviteter de deltager i eller hvilke kompetencer de har opnået.
Der er på nogle borgere lavet beskrivelse af deres funktionsniveau, så det tydligt fremgår hvilke funktions og 
støttebehov det har brug for.
 
Gennem dialogen med medarbejderne beskrives, at de oplever at have gode resultater med borgerne, der ofte 
pågår i det små. 
Medarbejderne beskriver handleplansmøderne, hvor der også anvendes videomateriale. Borgerne deltager i 
varierende grad, under hensyntagen til deres formåen. 

Bedømmelsen ses opfyldt i meget høj grad og scoren hæves fra 4 til 5.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Der fremgår forsat af fremsendte dokumentation, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører og her 
nævnes blandt andet musikpædagog, psykiater, læge, fysioterapeut, eksterne samværs- og aktivitetstilbud og det 
nationale center for Autisme og VISO, samt for dagtilbuddet andre botilbud. 
Indikatoren bedømmes i meget i høj grad opfyld og scoren hæves fra 4 til 5..
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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 har målrettet fokus på, at borgerne har indflydelse på eget liv, og inddrages 
under hensyntagen til borgernes formåen. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at tilbuddet har lavet flere tiltag, der 
har til formål at  styrke borgernes muligheder for med- og selvbestemmelse. 

Tilbuddet har lavet tiltag der styrker borgernes fysiske og mentale sundhed, og er optaget af at få mere viden om, 
hvordan sanseindtryk kan skabe stress hos borgere, og der beskrives relevante initiativer for udvikling af tilbuddets 
indsats. 

Det vurderes, at borgerne overvejende trives i tilbuddet, og medarbejderne og ledelse har fokus på, hvad der kan 
udløse mistrivsel blandt borgerne. Det bemærkes, at det påvirker borgernes trivsel negativt, at tilbuddet har en høj 
personale gennemstrømning og et sygefravær, så borgere ofte mødes af vikarer, som ikke har indgående 
kendskab til borgerne, hvilket giver mindre kontinuitet i indsatsen.

Det vurderes, at tilbuddet anvender relevante tilgange og metoder for at forebygge magtanvendelser og har taget 
nye tiltag til at skabe læring for at forebygge episoder.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat kan have fokus på at mindske antallet af episoder med udad reagerende 
adfærd.

Gennemsnitlig vurdering 3,8

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser, at tilbuddet kan fortsat have fokus på at øge borgernes trivsel.

Antallet af magtanvendelser og overgreb mellem borgere kan forsat forbygges.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Det vurderes, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse, hvilket ses ved, at tilbuddet har 
systematisk brug af selvbestemmelsesskemaer, samt medarbejderne beskriver borgerinddragelse og respekt for 
borgernes rettigheder, som en naturlig del af den faglige indsats.
Tilbuddet kan med fordel sikrer at borgernes selv- og medbestemmelse også afspejles i borgernes fællesrum.  

I vurderingen indgår, at tilbuddet beskriver, at tilbuddet har særligt fokus på selvbestemmelse for borgerne, som del 
af virksomhedsplanen 2017. Dette er gjort på personalemøder og ved at inddrage borgernes pårørende yderligere i 
processen omkring borgerne. Dette har styrket fokus på borgernes trivsel med selvbestemmelsesblikket, hvor 
medarbejdere har været igennem skrivekurser, så observationerne kunne blive beskrevet med mere objektivt sprog 
og målbare indikatorer.  

Pårørende udtrykker, at de mange vikarer i begrænset omfang kender borgernes udtryk og de derved i mindre grad 
hørt og forstået

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdere og ledelsen fortælles om deres fokus på, at have borgeren i 
centrum og at tiltag skal være ud fra borgernes ønsker og behov. 
Dialog med borger, giver indtryk af, at borgeren oplever at blive hørt. Det beskrives, at observation og tolkning 
anvendes, når borgerne ikke verbalt kan give udtryk for ønsker.  

Stikprøver i dokumentationen afspejler, at borgerne respekteres og anerkendes i et ordentligt sprogbrug, fx 
beskrives situation hvor medarbejder er opmærksom på borgeren, og de signaler borgeren sender og afstemmer 
krav i henhold til viden og erfaring med borgeren. Hertil afspejler tilbuddets dokumentation et anerkendende 
sprogbrug. 
Det fremgår af både de forrige tilsyn og nuværende tilsyn, at tilbuddet benytter selvbestemmelsesskemaer, for at 
sikre medarbejderne lytter til de ønsker borgerne har. 

Medarbejdere forklarer at de arbejder meget med kommunikationspas i hus 1. Flere er dygtige til tegn til tale og det 
er ved at blive reintroduceret i hus 2. Møder borger igen med rette kompetencer. Et bevidst valgt på et tidspunkt ud 
fra at begrænse mængden af sanseindtryk.

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.

Pårørende udtrykker, at de mange vikarer i begrænset omfang kender borgernes udtryk og de derved i mindre grad 
hørt og forstået.

Bedømmelsen i høj grad opfyldt.

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 vægtes, at det som mål i virksomhedsplanen i 2017 og for 2018, er at øge borgernes selvbestemmelse og der 
er opsat målepunkter for det. Der er nedsat et kvalitetsnetværk, og der samarbejdes med Forum for borgerrettet 
sikkerhed.
Borger beskriver, at være med til at beslutte hvad der skal spises og hjælper med at handle ind. 
jf. indikator 04.a anvender tilbuddet selvbestemmelsesskemaer introduceret i 2015 og genoptaget i 2017 og det 
fremgår af personalemødereferat at de anvendes.

Medarbejderne oplyser, at borgerne inddrages, når det giver mening og kan evt. være i form valg mellem konkreter 
eller tolke på borgerens reaktion, når en aktivitet tilbydes. 
Socialtilsynet gør tilbuddets ledelse opmærksom på, at der flere steder iagttages personfølsomme oplysninger i 
fællesrum, samt at der er flere opslag på døre om at medarbejderne skal huske alarmer, hvilket strider imod det er 
borgernes hjem.
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Bedømmelsen fastholdes til at være opfyldt i høj grad.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Medarbejderne 
og ledelsen kan beskrive tiltag der løfter borgernes sundhed, og tilbuddet samarbejder med Styrelsen for 
Patientsikkerhed for at styrke kvaliteten i arbejdet og forebygge utilsigtede hændelser.
Det fremgår, at tilbuddet arbejdet aktivt med at stress reducere borgernes miljø ved at undersøge hvilke 
sansestimuli der stresser borgere.

Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne og pårørende beskriver, at manglende overholdelse af borgerens 
struktur og aftaler har negativ indflydelse på borgernes trivsel, og der gives konkret eksempel på en borgers 
mistrivsel. 

Det  vurderes det, at have negativ indflydelse på borgernes trivsel, når der forekommer vold og overgreb borgerne 
imellem. 
Tilbuddet kan med fordel fortsat have fokus på borgernes trivsel, og at alle ansatte har præsent viden om den 
struktur og aftaler, der er for den enkelte borger. 

.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at i dialogen med borgerne beskrives glæde ved tilbuddet. Ved rundvisningen 
iagttages borgere i trivsel og nærværende medarbejdere.
Pårørende beskriver, at tilbuddet har de bedste intentioner for at understøtte borgernes trivsel, hvilket til tider ikke 
lykkes, bl.a. opleves det, at vikarer ikke efterlever aftaler og planer. Hertil beskrives, at pågældendes pårørende i 
tilbuddet har udvist mistrivsel, i form af ændret adfærd. 
Det fremgår af den fremsendte dokumentation at borgeres trivsel er påvirket af at der er mange vikarer. 
Ledelsen har fremsendt dokumentation på hændelse, som pårørende har klaget over, som viser at der har været 
omsorg for borger i episoden.

Medarbejderne fra bodelen beskriver, den påvirkning udad reagerende adfærd borgerne imellem kan have for 
borgernes trivsel og mentale sundhed, samt bekræfter at vikararbejde kan udfordre borgernes struktur. 

Medarbejderne fra dagtilbuddet, beskriver hvordan de er opmærksomme på, hvorvidt borgerne er i trivsel eller ej og 
fortæller, at de fysiske rammer spiller en negativ rolle, da der fx mangler mulighed for yderligere afskærmning samt 
hovedparten af borgerne har god effekt af individuel støtte, hvilket medarbejderne ikke kan imødekomme. 

Bedømmelsen sænkes fra i høj grad, til i middel grad at være opfyldt.

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

Det væges, at det oplyses at tilbuddet samarbejder med Styrelse for Patientsikkerhed for at kvalificere det 
sundhedsfaglige arbejde i tilbuddet. 

Det fremgår af dagborgsnotater, at borgere har adgang til relevant sundhedsydelser. Endvidere fremgår det af de 
forrige tilsyn, at tilbuddet har tilknyttet en fast sygeplejerske til tilbuddet, og at alle borgere får udarbejdet en 
sundhedsplan med målopsættelse, og der følges op på dette.

Bedømmelsen fastholdes til at være opfyldt i meget høj grad.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdere beskriver hvordan borgerne har glæde at aktivitet i salen, 
kuglebad og sanserum. 

I dagtilbud er der stort fokus på at bruge kroppen meget f.eks. på gåture, ridning , gymnastik, sansestimulation og 
samværssituationer.
Derudover nævnes forskellige sanseforløb,  og stol der er har været på prøve, afspænding, fodbad og lignende.

Ledelsen beskriver hvordan tilbuddet har fokus på borgernes mentale trivsel, og at borgerne ikke blive 
overstimuleret, som bl.a. kommer til udtryk ved stress hos borgerne, hvorfor der arbejdes på, at reducerer stimuli 
f.eks. i de fysiske rammer.

Hertil beskrives af medarbejderne, hvordan de gør brug af kuglerum, salen, wellness og café i weekenden/aften 
samt der skal etableres sanserum, og generelt berettes om fokus på at holde kroppen i gang, ved at tilbyde en vifte 
af aktiviteter, både inde og ude, som har fokus på bevægelse, sansestimuli og samværssituationer.  

Det fremgår også at tilbuddet samarbejder tæt med ergo- og fysioterapeuter. 

Bedømmelsen fastholdes til at være opfyldt i høj grad.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har opmærksomhed på at sikre faglige tilgange, der kan forebygge brug af magt 
og der er iværksat en række tiltag i 2017 for at følge op påbud fra Arbejdstilsynet om at forebygge vold og trusler i 
arbejdet med borger i Hus 1 og skabe læring. 
I fremsendt materiale fremgår det, at tilbuddet stadig har et skærpet blik på magtanvendelser, som en stor del af 
borgernes trivsel. Der har i 2017 været undervisning, og interne kurser, hvor dette begreb er blevet yderligere 
italesat.
Der er fremsendt rapport af analyse af tilbuddets vurdering af de samlede magtanvendelser.
Det vurderes, at tilbuddet håndtere magtanvendelser efter de gældende regler, og medarbejderne har præsent 
viden om tilbuddets procedurer og retningslinjer på området. 

.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at ændringer i dagtilbuddet har haft betydning for, at der 
har været færre episoder, hvor borgere har haft udad reagerende adfærd, hvilket har ført til færre magtanvendelser. 

Ledelsen har i notat om ledelsen refleksioner over magtanvendelse i 2017 beskrevet, at viden i tilbuddet er blevet 
større, så flere episoder indberettes, og der har været prioriteret, at nye medarbejder får større viden om emnet på 
introduktionskurset
.
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.

Medarbejderne beskriver, at tilpasse krav og ikke overskride borgernes grænser og rettigheder samt der tages 
udgangspunkt i low arousal, for at forebygge hændelser der kan føre til brug af magt.

Bedømmelsen fastholdes til at være opfyldt i høj grad. 
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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

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der er fremsendt 35 magtanvendelser til socialtilsynet, og socialtilsynet er 
enig med tilbuddet om, de indsendte er tilladte i forhold til mindsteindgrebsprincippet. Der har været 
magtanvendelser, som ikke er vurderet tilladte, hvor leder har fulgt særligt op på disse, øvrige er der fulgt op på 
personalemøder.
Der er afholdt kurser om magtanvendelsesbegrebet, og et særligt team følger op på episoderne med systematisk 
anvendelse af 5 spørgsmål om bl.a. affektsmitte, afledning, krav situationer mm. Det fremgår at 
personalemødereferater at der  følges op på episoder for at skabe læring.

Det vægtes, at tilbuddet i 2016 havde 16 indberetninger af magtanvendelser, og dermed ses tilbuddet at have et 
højere antal magtanvendelser i 2017.

Bedømmelsen være opfyldt i  høj grad.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne og ledelse kan beskrive tiltag der er forebyggende i forhold til vold og 
overgreb, borgerne imellem. 
Arbejdstilsynet har givet et påbud i marts 2017 i forhold til at forebygge vold og trusler om vold i Hus 1, som der er 
fulgt op på.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt materiale og dialogen ved tilsynet, at der er flere 
hændelser med vold mellem borgere og tilfælde rettet mod medarbejderne. 

Det fremgår, af fremsendte Påbud, at tilbuddet i marts 2017 fik et påbud fra Arbejdstilsynet om at forebygge 
risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet i hus 1 og at ledelsen har fulgt op på påbuddet ift.  at kortlægge 
problemet, foretage en løbende risikovurdering, fokus på planlægning og at lave klare aftaler om, hvordan 
medarbejderne forholder sig i situationer med vold.  
Leder tilføjer i høringssvar, at tilbuddet har arbejdet utrolig meget med risiko vurderinger og afkodning af borgernes 
trivsel, hvor der er afdelingsledelse og pædagogisk konsulent støtte inde og have dialog ved hver hændelse

Tilbuddet anvender low arousal tilgang for at forbygge vold og overgreb og analyserer episoder efterfølgende. Både 
ledelse og medarbejdere, beskriver procedure for drøftelser ved personalemøder. 

Det fremgår af dagbogsnotaterne, at stedet gør brug af risikovurderinger, og der beskrives tiltag, når en borger har 
en høj risikovurdering. Dette ses, at kunne foldes mere ud, hvor de faglige refleksioner og den faglige indsats 
fremgår i sammenhæng med beskrivelse af borgerens adfærd og handlinger.
 
I dialogen med medarbejderne fremgår det, at ikke alle afdelinger oplever vold og overgreb fra borgerne. 
Medarbejderne fra dagtilbuddet peger på, at årsag til udadrettet adfærd kan være manglende individuel støtte, og 
det beskrives, at der er forsøgt med dokumentation, fx pointsystem i forhold til borgernes trivsel. 

Bedømmelsen sænkes fra i høj, til i middel grad at være opfyldt.

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 ledelse har relevante kompetencer og leder tilbuddet med fokus både på den 
strategiske ledelse og den daglige drift for at øge kvaliteten i tilbuddet.

Ledelsen har lavet en række tiltag for at ændre kulturen og har fokus på at styrke det faglige arbejde gennem at 
investere i kompetenceudvikling og supervision. Derudover er der lavet nogle organisationstiltag, som styrker den 
faglig sparring og netværk på tværs af tilbuddet.
Det vurderes, at det er en organisation, der er under udvikling, for at styrke den faglige indsats overfor borgerne. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets sygefravær og personalegennemstrømning påvirker strukturer, 
genkendelighed og trivsel for borgere i hverdagen, og socialtilsynet ser det som et opmærksomhedspunkt, at det 
bringes ned for at styrke borgernes trivsle.

Gennemsnitlig vurdering 3,4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser, at ledelsen bør sikre, at vikarer i tilbuddet varetager borgernes struktur, og har viden om de 
aftaler, der er indgået omkring tilgange til borgerne.

Opmærksomhed for behov for daglig ledelse af dagtilbud.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at medarbejdere fra dagtilbuddet får supervision.

Socialtilsynet vil følge op på ved kommende tilsyn, om borgere reagere på det forhold at være mellem tilbud og 
pårørende med de initiativer ledelsen har lavet.

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har relevante kompetencer, både i forhold til ledelsesopgaven, samt 
ledelsen har viden og erfaring med målgruppen. 
Ved nærværende tilsyn, er medarbejderne og pårørende fortsat optaget af den ledelsesmæssige udskiftning, der 
har været i tilbuddet.
Det vurderes, at tilbuddets ledelse har et strategisk fokus på organisationen og den daglige drift,. De har en strategi 
for ændring af kulturen og opbygning af organisationen. Ledelsen vil konsolidere sig, med en afdelingsleder i den 
verkante stilling og har styrket organisationen med en pædagogisk konsulent.

Ledelsen har stort fokus på opkvalificering af medarbejdere gennem kompetenceudvikling og supervision. De har 
fokus på at skabe rammer for medarbejdernes arbejdsmiljø i forbindelse med påbud fra arbejdstilsynet.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at dagtilbuddet får supervision. I høringssvar skriver leder, at 
vedkommende  starter med daglig ledelse af dagtilbuddet efter at daglig leder er fratrådt 1.12. 2017.

Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Der er lagt vægt på centerleder og afdelingsledere har relevant uddannelse og ledelsesmæssig erfaring 
uddannelse til at lede tilbuddet.  Der mangler jf. leder en leder af dagtilbuddet, da tidligere afdelingsleder er fratrådt.

Ledelsen samarbejder med to faglige konsulenter som støtter op om udvikling af det faglige arbejde.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at pårørende og medarbejderne samstemmende beskriver en periode, der har 
været under indflydelse af udskiftning i ledelsen.

I dialogen beskriver ledelsen deres dialog med pårørende, i forbindelse med hændelser, der har givet anledning til 
klager fra pårørende

Medarbejderne giver der udtryk for ikke at have kendskab og viden til den samlede ledelse, og at centerleder 
varetager den strategiske ledelse og beskriver i de enkelte huse, at have daglig ledelse som de oplever er synlig, 
faglig kompetent og lydhør.  
Medarbejderne fra dagtilbuddet, beskriver at de har en midlertidig leder og giver udtryk for at have behov for synlig 
og tydelig ledelse.

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at både ledelse og medarbejdere beskriver øget fokus på at have supervision. 
Det beskrives, at supervision foregår forskelligt i enhederne, og ledelsen fortæller, at supervision på sigt både skal 
tilbydes i dagtilbuddet og bodelen. 
Ledelsen oplyser, at supervision er styrket for at give medarbejderne de bedste kompetencer til at arbejde i et 
risikofyldt arbejde og for at udvikle kulturen i tilbuddet.
Hertil beskrives, at tilbuddet har faste møder, hvor der pågår faglig sparring samt sparring sker ad hoc i det daglige. 

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

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift ledes med fokus på at skabe kvalitet, forandringer og ny kultur i 
tilbuddet. 

Det vurderes, at medarbejderne har kompetencer til at varetage driften i tilbuddet. Dog afspejler dialogen med 
ledelsen, pårørende og medarbejderne, at der er modsatrettede oplevelser af, hvorvidt borgerne mødes 
tilstrækkeligt i forhold til deres behov og at der er lydhørhed for ledelsen for disse forhold. 

Ledelsen håndtere påbud fra arbejdstilsynet, ved at kommunikation vedr. manglende tilfredshed fra pårørende side 
kommunikeres til leder, som så tager dialog med medarbejder for at reducere det pres der kan være fra pårørende. 
Socialtilsynet vil følge op på ved kommende tilsyn, om borgere reagere på det forhold at stå mellem tilbud og 
pårørende.

Hertil vurderes det, at tilbuddet har været igennem en længere periode med højt sygefravær og 
personalegennemstrømning, hvilket af medarbejderne og ledelsen beskriver skyldes omlægning af ressourcer og 
tydelig rammesætning fra ledelsen.

Medarbejderne understeger, at omlægning af ressourcer og ændret vagter, er en forbedring i forhold til borgernes 
behov og har for borgerne medført bedre forudsigelighed og mere personale i aftentimerne. Hvilket socialtilsynet 
vurderer viser, at ledelsen har fokus på, at den daglige drift skal være til gavn for borgernes behov og ønsker. 
 
Socialtilsynet ser, at ledelsen bør sikre at vikarer i tilbuddet varetager borgeres behov for struktur, og har viden om 
de aftaler der er indgået omkring borgerne. 

Tilbuddet indgår i et samarbejde med et andet botilbud og forvaltningen for at sikre relevant rekruttering ved ledige 
stillinger

Socialtilsynet ser det som et opmærksomhedspunkt, at  sygefraværet og personalegennemstrømningen bringes 
ned, da det påvirker borgeres trivsel.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at indberetning på Tilbudsportalen at tilbuddets normeringen er ændret 
væsentligt.  Fra 53 til 39 pædagoger og fra 35 til 27 pædagogmedhjælpere. 2017 men at det iflg leder beror på en 
administrativ fejl og at normeringen er den sammen som i 2014. Det fremgår at der overvejende er ansat 
pædagoger og at der er ansat Sosu assistent og en sygeplejerske.

Ledelsen oplyser, at der fortsat er samme antal medarbejdere, men der benyttes færre vikarer, og der er ændret på 
arbejdsplanerne, fx er der ikke længere medarbejdere, når borgerne ikke er hjemme i bo-delen.

 Ledelsen oplyser, at de fleste borgere er visiteret korrekt i henhold til de niveauer tilbuddet har og nævner, 
tilbuddet tilbage i 2015 gennemgik borgerne og har fremsendt dokumentation på at der er udarbejdet ny status på 
enkelte borgere. Hertil beskrives hvordan der er arbejdet med arbejdsgange, struktur og målgruppeafklaring, samt 
ledelsen har fokus på, at for mange medarbejdere i de fysiske rammer, også kan blive en forstyrrelse for borgerne. 
Medarbejderne fra dagtilbuddet nævner medarbejderne, at de oplever, at flere borgere har behov for individuel 
støtte, som tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad kan imødekomme. 

Medarbejderne bekræfter, at ressourcerne er omplaceret, fx er der indført en tværgående medarbejderstab, mellem 
bo- og dagtilbuddet.  Men medarbejderne mener ikke, det er tilstrækkeligt i henhold til borgernes trivsel i 
dagtilbuddet. 

Det fremgår af notater i personalemødereferater, at borgere reagere på at der er en stor udskiftning i personalet og 
at der er vikarer.
Pårørende beskriver, at der er mange vikarer også fra vikarbureau, som ikke har tilstrækkeligt kendskab eller 
introduktion til borgerne og beretter, at siden d. 1.12. har de ca. 5-6 gange oplevet medarbejdere fra vikarbureau, 
og pårørende har en oplevelse af, at der er for lidt personale i forhold til borgernes behov, og beskriver konkret 
eksempel på adfærd hos borger fra dagtilbuddet, der tolkes som mistrivsel. 

Pårørende beskriver, de rutiner der foregår i bodelen, hvor borgerne opfordres til pause i egen lejligheder, når de 
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kommer hjem efter dagtilbuddet, samt der beskrives øvrige faste daglige rutiner og peger på, der er en kultur, hvor 
faglighed erstattes af gamle rutiner/vaner, hvor der ikke tages hensyn til borgernes selvbestemmelse og individuelle 
behov. 

Pårørende oplever, at der er en vilje til at agere ud fra de individuelle behov borgerne har, men det afspejles ikke 
konsekvent i den daglige praksis.  Pårørende oplever, ved tolkning af borgerens signaler, at vedkommende er glad 
for personalet og de faste afløsere, og samlet set er de pårørende tilfredse med tilbuddet. 

Endelig påpeger at ledelsen har mange bolde i luften og mange visioner og at det at de bliver omsat i praksis er det 
der betyder noget i hverdagen.

Bedømmelsen sænkes fra i høj grad, til i middel grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det fremgår af virksomhedsplanen for 2018 at 
personalegennemstrømningen var 23% i 2017. Til sammenligning var personalegennemstrømningen i 2015 på 
10,8 %..
Ledelsen beskriver, at den høje personalegennemstrømning bl.a. skyldes en rammesætning fra ledelsen i forhold til 
en pædagogisk retning, hvor der er gjort op med tidligere kultur. Ledelsen forventer, at 
personalegennemstrømningen finder sit vanlige leje. 
Medarbejderne beskriver også den høje personalegennemstrømning, og den indflydelse det har på borgerne og det 
faglige miljø.

Bedømmelsen sænkes fra i høj grad, i lav grad at være opfyldt.

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

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at sygefraværet fortsat er stigende. Leder oplyser, at sygefraværet i 2017 er 
opgjort til 21 dage pr. medarbejder. Det fremgår af de forrige tilsyn, at i 2016 var sygefraværet på 17,4 dage pr. 
medarbejder og 7,8 dage i 2015.
Af virksomhedsplan fra 2018 fremgår det at sygefraværet i 2017 var 8,56%
Medarbejderne beskriver, at det høje sygefravær både skyldes privatanliggende og arbejdsrelateret, bl.a. 
manglende tryghed i vagtplanen. Ledelsen mener ikke, det er arbejdsrelateret. 

Bedømmelsen at være i middel grad opfyldt.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer i form af uddannelse som pædagog 
eller indenfor det sundhedsfaglige. 
Socialtilsynet bemærker positivt, at tilbuddet har øget deres kompetenceudvikling, hvor medarbejderne har opnået 
viden og efteruddannelse i henhold til tilbuddets målgruppe og valgte metoder og tilgange. 

Tilbuddet har haft en høj personalegennemstrømning og sygefravær i 2017, hvilket påvirker det samlede 
kompetenceniveau i tilbuddet og socialtilsynet ser der som et opmærksomhedspunkt at få det bragt disse 2 forhold 
ned, for at styrke kompetencerne i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på det etiske perspektiv i deres forholdemåde til borgerne, 
herunder et fokus på borgernes retssikkerhed.

Tilbuddet kan kvalificere deres kompetenceudvikling, ved at sikre plan for implementering af ny viden.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

At ledelsen sikrer fælles viden og  referenceramme således at medarbejderne og  vikarer oplever at have 
kompetencer til at varetage støtte til borgerne.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder, hvilket ses ved, at tilbuddet har målrettet kompetenceudvikling, bestående både af kurser, 
temadage og efteruddannelse af medarbejderne. 

Der er i 2017 blevet ansat flere uddannet pædagoger. 
Der er indlagt tid i arbejdsplanerne til dokumentation, så arbejderne har tid til at fordybe sig i de pædagogiske 
planer og de støttes op af pædagogiske konsulenter så det faglige arbejde kan reflekteres.

Det fremgår at personalegennemstrømning og sygefraværet er i 2017, hvilket påvirker det samlede 
kompetenceniveau i tilbuddet og socialtilsynet ser der som et opmærksomhedspunkt at få det bragt ned, for at 
styrke kompetencerne i tilbuddet.
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Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Der er lagt vægt på, at på Tilbudsportalen fremgår det at lidt mere end halvdelen af medarbejderne er uddannet. 
Det fremgår af tilbuddets budget, at tilbuddet bruger mere en 2 % af budgettet til uddannelse. Der er fremsendt 
oplysninger om oplistning de kurser, temadage og efteruddannelse der har været i gennem 2017.
Flere medarbejdere har taget diplommodul i arbejdet med autisme og i 2018 bliver der afholdt skrive kursus. 

Nye medarbejdere gennemgår et introduktionskursus på 3 dage, hvilket leder vurderer har givet dem et større 
kendskab til arbejdet i tilbuddet.
Medarbejderne bekræfter, at have relevante kompetencer og den nævnte kompetenceudvikling. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har gennemført målrettet kompetenceudvikling i henhold til 
målgruppen og tilbuddets metoder. Det er ikke tydeligt for socialtilsynet, hvordan tilbuddet implementerer og 
omsætter den nye viden til gavn for borgernes udvikling og trivsel. 

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

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Det vægtes at omgangstonen ved rundvisningen var god og medarbejders samspil med borger, viste relevant 
viden.

Pårørende udtrykker, at de faste medarbejderes samspil med borgerne overvejende er godt men der er 
medarbejdere som i mindre grad har det og er rundet af en gammel kultur. Pårørende udtrykker også at vikarer i 
mindre grad af relevante kompetencer.

Det vægtes, at medarbejdernes gennem praksiseksempler viser refleksioner på deres forholdemåde ud fra et etisk 
afsæt og et fokus på borgernes selv- og medbestemmelsesret. 

Bedømmelsen er opfyldt i middel 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. 
Det har betydning for borgernes trivsel af bo og dagtilbud er på samme matrikel, så borgere kan gå direkte over i 
dagtilbud uden yderligt miljøskift.
Dagtilbuddets ene gruppe er ombygget, hvilket har optimeret borgernes trivsel. Der pågår proces omkring 
ombygning af den anden gruppe i dagtilbuddet og udvikling af mere autismerettede beboelsesrammer.
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 skærmet deltagelse i fællesskabet.

Tre boliger i et hus er midlertidigt genhuset grundet vandskade, og de midlertidige rammer fremstår relevante til 
formålet og imødekommer borgernes behov.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan fortsætte proces omkring ombygning af det andet grupperum i 
dagtilbuddet med henblik på opdeling i mindre rum. 

Socialtilsynet vil følge processen omkring udvikling af mere autismerettede beboelsesrammer.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at personalerettet oplysninger i borgernes fællesrum, herunder 
struktur for borgere af mere personfølsom karakter får en anden placering.

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 tidligere tilsyn, at borgerne trives med de fysiske rammer både på døgn- 
og dagtilbuddet, og vurderer at de midlertidige boliger vil tilgodese borgernes behov.

Socialtilsynet vurderer, at der er mulighed for afskærmning for borgerne både på døgn- og dagtilbuddet, hvilket der 
særligt er øget mulighed for i den ombyggede del af dagtilbuddet, og yderligere ombygning af den sidste gruppe vil 
medvirke til yderligere trivsel. Der pågår proces omkring udvikling af mere autismerettede beboelsesrammer.

Tilbuddet har gode udearealer, det gælder både haverne i døgntilbuddet, udearealet tilknyttet dagtilbuddet og det 
omkringliggende miljø med skov.

Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at personalerettet oplysninger i borgernes fællesrum, herunder 
struktur for borgere af mere personfølsom karakter får en anden placering.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Der er lagt vægt på, at ledelse og medarbejder, samt borgere og pårørende giver udtryk for at borgerne generelt 
trives i de fysiske rammer, en borger nævner der kan være lidt larm.
Under rundvisning observeres, at ombygning af dagtilbuddets grønne gruppe er færdiggjort og i højere grad kan 
imødekomme borgernes trivsel. Der er flere rum, hvor borgerne kan søge den afskærmning, som de alle har 
forskellig grader af behov for. Leder vurderer, at det har bevirket færre tilfælde af udadreagerende adfærd.  
Ledelsen oplyser, at det har kostet 400.000 kr. og der søges om midler til ombygning af blå gruppe
Det oplyses af ledelsen, at dagtilbud i den hvide villa er under etablering, hvilket ved rundvisning fremvises og ses 
relevant indrettet efter formålet.

Tillige vægtes, at ledelse og medarbejdere i botilbuddet oplyser, at der er nedsat en arbejdsgruppe omkring 
indretning af Hus 1 med henblik på at mindske larm. Medarbejder nævner, at alle huse har udfordringer omkring 
larm og de anvender lyttebøffer eller lukker dørene eller henviser til ophold i egen bolig. 

Der pågår proces med genhusning af tre borgere i hus 1B grundet vandskade. En borger er genhuset på det lokale 
plejehjem. Boligen er besigtiget under indeværende tilsyn og fremstår relevant til formålet. 
Udover bolig med tekøkken har borger eget badeværelse med plads til badebåre, som borger har brug for. Alle 
vinduer ses afskærmet med film, hvilket leder begrunder med, at borger ikke kan forholde sig til for mange 
sanseindtryk fra haven. Der er mulighed for adgang til fællesrummet, når de øvrige borgere ikke er hjemme. Borger 
plejer kun at opholde sig i egen bolig. Ved rundvisning i Hus 1 fremvises borgers bolig, gulvet fremstår meget slidt, 
hvilket påtales. Leder oplyser, at der arbejdes på at finde økonomi til udbedring heraf.
To borgere skal bo i midlertidige pavilloner på matriklen med eget bad og tekøkken og hvor de deler fællesrum.
Der er ikke ændret på husene i øvrigt, hvor alle borgere har adgang til fællesarealerne fra deres lejlighed og kan ud 
fra behov deltage i fællesskabet, i det omfang de ønsker. 
Der er for nogle huse indkøbt ekstra køleskabe, som er placeret i depotrum med lås. Det vægtes, at medarbejderne 
i 2017 tilkendegiver, at tiltaget med at fjerne låse på køkken- og skabslåger og køleskabe har været positivt og ikke 
givet yderligere udfordringer. 

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 lagt vægt på, at pårørende oplyser, at boligerne generelt er gode, med eget bolig med soverum og 
badeværelse med toilet samt fællesrum. De oplever forskelighed i størrelsen på fællesrummene, og lejligheder af 
forskellige størrelse, hvilket de pårørende ikke giver udtryk for har betydning for boliger og fællesrums funktionalitet.

Tillige vægtes, at der ikke er sket ændringer i boligerne siden sidste tilsyn, men tre boliger i Hus 1 er under 
renovering grundet vandskade. Der er foretaget besigtigelse af de midlertidige boliger til genhusning. En borger har 
fået midlertidig bolig på det nærliggende plejehjem. Leder beskriver, at der her er ro, hvilket imødekommer borgers 
behov. Der er adgang til fællesrum, når de øvrige borgere ikke er hjemme, hvilket er ofte i dagtimerne. 
De to andre midlertidige boliger er placeret i pavillon på parkeringspladsen ved tilbuddet. Hver borger får her egen 
bolig, med køkkenniche, bad og toilet, og adgang til fællesrum placeret mellem de to boliger, med direkte adgang 
fra boligen. Der er således adgang til boligen direkte fra vej og fra fællesrum. I fællesrum er køkken med 
opholdsrum og personaletoilet. 

Ledelsen oplyser, at der er overvejelser om nytænkning af hus 1 og har i fremsendt materiale oplyst om 
samarbejde med Landsforeningen for Autisme og tilgangen i projekt Sociale mursten.
Tillige ses der i Virksomhedsplan 2018 et punkt, som hedder ”Ny indretning”, hvor det beskrives, at tilbuddet vil se 
på mulighederne for at skabe endnu mere Autisme rettede beboelsesrammer.
Alle øvrige 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 og beskrivelsen er samstemmende med det socialtilsynet observerer.
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Ydermere vægtes dagtilbuddets ombygning af grøn gruppe med henblik på bedre, at kunne imødekomme 
borgernes behov er færdiggjort. Afdelingsleder på dagtilbuddet har ved tidligere tilsyn givet udtryk for, at de mobile 
arbejdsstationer i blå gruppe 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. Leder oplyser, at der pågår afklaring om at 
rejse midler til ombygning af denne gruppe.

I den hvide villa ses indrettet særligt dagtilbud til borger i internt dagtilbud, der er etableret flere rum, således at 
borger kan opholde sig alene med dør med glas imellem til medarbejder. Indretningen fremstår hensigtsmæssig ud 
fra borgers behov.

Bedømmelsen fastholdes 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  ved rundvisningen kan observere, at borgernes boliger fremstår individuelle og 
er indrettet efter borgernes behov og smag. 
Den midlertidige bolig for borger på plejehjem ses hjemligt indrettet ud fra borgers behov, og det oplyses af leder, at 
de borgere som flytter i pavillon, vil få flytte alle sine møbler med. 
Det vægtes, at alle fællesrum har sofagruppe, spiseplads og fremstår hjemlige. Der er ophængt madplaner på de 
fleste køleskabe, og enkelte steder ses madplan for dagen visualiseret. Borgernes individuelle struktur er ophængt i 
borgernes egne lejligheder eller foran hoveddøren i forbindelse med fællesrummet.
Tillige vægtes, at socialtilsynet fortsat observerer, at der hænger personalerettet information i borgernes fællesrum, 
herunder struktur for borgere af mere personfølsom karakter. 

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 2018 er gennemskueligt, og der er afsat midler til kompetenceudvikling.

Økonomisk bæredygtig?

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

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

Tilbuddets budget for 2018 afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og 
større ændringer. Tilbuddet har afsat 2.22% til kompetenceudvikling, hvilket er højere end mange andre tilbud.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bør minimum indeholde oplyser om Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende 
kommuner.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Notatark til opfølgning på udviklingspunkter fra 2017 for Dag og botilbuddet Gefion 
Tilbudsportalen
Virksomhedsplan for 2018 og 17
§ 141-handleplaner for 5 borgere
Borger status for 4  borgere
Notater nov 2017 borger for 5 borgere
Pædagogisk planer for 5 borgere
Døgnrytmeplan for 2 borgere
2 Zig-zag skema
Delmål for træning borger
Personale og teammødereferater fra november måned
Opgørelse af vold mellem borgere
Opfølgende notat på klage

Observation Rundvisning

Interview Ledelse:
Mikkel Stolbjerg Johansen, ansat 1 år pædagog, diplom i ledelse, erfaring siden 
2009.
Pædagog ansat i 8 år hus 1 og 2 særligt pædagogisk ansvar for målgruppen m.m. 
erfaring som leder i 30 år.
Pædagog, ansat 2 ½ år hus 3 og 4 og dagtilbud alm. pædagogisk ansvar, fuld 
diplom i ledelse

Medarbejdere fra botilbud:
Pædagog og sexualvejleder, AMR, ansat i 17 år uddannet pædagog hus 4
Pædagog ansat i 1 ½ år, dagtilbud 10 år , psykomotorisk terapeut, pædagogisk 
koordinator. hus 3
Socialpædagog, ansat hus 2 siden midt august 2017
Pædagog, koordinator, AMR, Ansat 2 år i hus 1

Medarbejdere fra dagtilbud:
Pædagog, TR og ressourcerkoordintor 3 måneder i forhold til vagtplanlægning, 
ansat 4 ½  år, 3 ½ dagtilbud.
Pædagog, pædagogisk koordinator, ansat i 7 år.
Pædagog, AMR, ansat i 9 år.

Pårørende:
En fra hus 2a, pårørenderådet
En fra hus 2b, pårørenderådet
En fra hus 3, pårørenderådet

Borgere fra dagtilbuddet:
En i blå gruppe og en i grøn, en boede også i botilbuddet.

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere

Pårørende
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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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