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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 Dronninggårds Alle

Hovedadresse Dronninggårds alle 24
2840 Holte

Kontaktoplysninger Tlf: 46113737
E-mail: tbol@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.Socialpaedagogiskcenter.rudersdal.dk

Tilbudsleder Tina Bruun Olsen

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper ABL § 105, stk. 1 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig)

Målgrupper 18 til 65 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, 
personlighedsforstyrrelse)

Pladser i alt 29
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Dronninggårds Alle er godkendt efter ABL § 105, stk. 1, hvor der ydes service efter Serviceloven
§85. Tilbuddet har 29 pladser.
Tilbuddets målgruppe er socialt udsatte borgere mellem 18 og 65 år med psykiske vanskeligheder og med behov 
for socialpædagogisk støtte i hverdagslivet. Borgere kan have et mindre forbrug af rusmidler, så længe det ikke er 
til gene for de øvrige borgere i fællesskabet.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad støtter op om borgerne i forhold til at udvikle og vedligeholde 
færdigheder og kompetencer.
Der er i tilbuddet stort fokus på borgerinddragelse, hvilket er gennemgående for alle facetter af tilbuddets indsats og 
konstruktion. Tilbuddets konstruktion, hvor borgerne bebor egne lejligheder, understøttes af tilbuddets værdier, 
borgerinddragelse og metodiske og faglige tilgange og et relevant fokus på mangfoldigheden i tilbuddets 
målgruppe. Borgere beskriver relevant tilbuddet som en hybrid, hvor støtten er målrettet den enkelte i egen bolig i 
en tilbudslignende konstruktion.

Der er i tilbuddet stort fokus på borgernes både fysiske og psykiske velvære, og borgerne kan få støtte afhængig af 
deres ønsker og behov til eksempelvis at deltage i aktiviteter udenfor tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er med til at sikre, at der ikke forekommer 
magtanvendelser og overgreb.
Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der vurderes at varetage tilbuddets drift kompetent, ligesom det 
vurderes, at tilbuddets medarbejdere er kompetente med relevant uddannelse og erfaring med målgruppen.
Socialtilsynet anerkender, at man i tilbuddet inddrager borgere og pårørende i supervisionen, hvor dette skønnes 
relevant.
Borgerne oplever sig hørt, respekteret og anerkendt og de giver udtryk for, at de ser tilbuddet som deres hjem.
De fysiske rammer understøtter tilgange og aktiviteter og vurderes egnede til formålet.

Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer, og at 
der er tale om et velfungerende tilbud til målgruppen.

Særligt fokus i tilsynet

Denne tilsynsrapport bygger på et anmeldt tilsyn foretaget den 16. april 2018.

I dette driftsorienterede tilsyn af Dronninggårds Allé har der været fokus på tilbuddets konstruktion og metodiske og 
faglige tilgange til borgerne i den aldersmæssige spændvidde, der er repræsenteret, og tilbuddets dokumentation af 
indsats og inddragelse af borgerne. Ydermere har tilsynet omhandlet en kort besigtigelse af tilbuddets fysiske 
rammer og undersøgelse af borgernes trivsel i tilbuddet, samt de kompetencer, der er til stede i tilbuddet til at 
understøtte borgernes dagligdag og mål.

Denne rapports temaer er gennemskrevet og vurderet, og der er ændret i temavurderinger, kriterier og indikator, 
der hvor dette tilsyn har givet anledning til det. Kvalitetsmodellens temaer kan derfor være berørt i mere eller 
mindre grad.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Charlotte Valkonen Akrim (Tilsynskonsulent)

Jakob Kaspar Hansen ()

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg
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Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt på at understøtte borgernes mulighed for at komme i 
uddannelse, beskæftigelse, ressourceforløb eller på anden vis føre dem tættere på arbejdsmarkedet. I tæt 
samarbejde med borgerne, arbejder tilbuddets medarbejdere systematisk og individuelt med borgernes konkrete 
mål, der med afsæt i det enkelte borgers behov og forudsætninger forventes at kunne stimulere til borgernes 
udvikling og læring. Indsatsen afspejles tydeligt i den borgerrettede dokumentation.

På tidspunktet for tilsynsbesøget er cirka halvdelen af tilbuddets borgere i beskæftigelse, uddannelse eller 
deltagende i eksterne aktiviteter. Personalet i tilbuddet redegør på relevant vis for de resterende borgere, som er 
helt uden for arbejdsmarkedet og modtager førtidspension. Enkelte borgere, der modtager førtidspension, er i 
beskæftigelsesform eller aktiviteter, hvilket giver dem noget identitet. Alle borgere har imidlertid opstillede mål, der 
er relevante for dem.

Borgerne i tilbuddet har mulighed for at komme i Aktivitets og kompetence Center Rønnebærvej, som er et 
værested/aktivitetssted. Her foregår forskellige aktiviteter som ture og ferieture. Der er fællesspisning, som 
borgerne kan deltage i, og der er mange forskellige forløb. Der er blandt andet etableret et tilbud målrettet unge, 
som flere beboere omtaler. 

Derudover er der værkstederne ved Rude Skov,  hvor borgerne kan komme i afklaringsforløb.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet set i forhold til målgruppens forskellige forudsætninger, støtter 
borgerne på relevant vis i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. 

Der er lagt vægt på, hvordan medarbejderne beskriver deres samarbejde med borgerne om pædagogiske planer. 
Herunder, hvordan de arbejder systematisk og individuelt med hver enkelt borgers konkrete mål, og i samarbejdet 
med borgerne opstiller mål, der er relevante for dem. Ved gennemgang af de pædagogiske planer fremgår det, at 
planerne ajourføres løbende. Endvidere er der opstillet anvisning til den pædagogiske indsats i forhold til hver 
enkelt borger.

For de borgere, som ikke har direkte beskæftigelses- eller uddannelsesrettede mål, er opstillet parallelle mål, idet 
vejen til uddannelse og beskæftigelse vurderes at være længerevarende eller ikke relevant.

Medarbejdere giver eksempel på, hvordan medarbejdere støtter en borger i at komme op om morgenen, så 
borgeren kan nå i skole ud fra konkrete og individuelle aftaler med den enkelte.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges der vægt på medarbejdernes udsagn om, hvordan der udarbejdes individuelle og konkrete 
mål for alle borgere, og hvordan de løbede evalueres jf. foreviste pædagogiskes planer. Det ses endvidere, at der 
er opstillet anvisning til den pædagogiske indsats i forhold til hver enkelt borger. De interviewede borgere bekræfter 
desuden, at de alle har individuelle mål, og disse evalueres løbende sammen med deres kontaktpersoner.  

Der lægges endvidere vægt på, at for borgere under 65 år, som ikke er i gang med skole, uddannelse eller 
beskæftigelse, opstilles mål, der er relevante for dem pt.

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

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen lægger, at størstedelen af borgerne er i gang med formelle uddannelses- eller 
beskæftigelsestilbud jf. interviews med medarbejdere. Nogle borgere modtager førtidspension, og også heraf er der 
nogle, som er i beskæftigelse. Medarbejdere og ledelse fortæller, at der for alle borgere er opstillet mål rettet mod 
beskæftigelse, uddannelse eller aktivitets- og samværstilbud eller tilsvarende relevante mål. Borgerne bekræfter 
dette.

I interview med borgere på tilbuddet gives der tydeligt udtryk for deltagelse i de aktivitetstilbud, der er og der gives 
endvidere eksempler på frivilligt arbejde, inden for borgers kompetence og interesseområde.

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 borgerne støttes i at vedligeholde og oprette netværk i og uden for tilbuddet. Det 
er væsentligt for tilbuddets medarbejdere, at de tager afsæt i borgernes egne ønsker og behov, som kan ændres 
over tid og i perioder.
Samtidig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i høj grad arbejder ud fra præmissen, at tilbuddets konstruktion er, at 
det er borgernes egne boliger og at de derfor selvstændigt varetager opgaver i forhold til eksempelvis 
ejendomsbestyrelse og varetagelse af planlægning af fællesskabets præmisser.
På samme vis er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i alle facetter har fokus på at borgerne er inddraget og 
støttes i så selvstændigt som muligt, i forhold til den enkeltes forudsætninger og situation, at varetage en 
egenhændig tilværelse.

I tilbuddet er opsat en IBG-skærm (en elektronisk skærm), hvor der blandt andet lægges information om tilbud om 
aktiviteter udenfor tilbuddet. 

Der afholdes husmøder hver 14. dag, hvor eksempelvis husregler kan drøftes.

Man må gerne have gæster i huset, men borgerne har i fællesskab besluttet, at gæster ikke må være i 
fællesarealerne.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Det er socialtilsynets bedømmelse, at den måde medarbejderne arbejder på at styrke borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed er central for borgernes mulighed for at vedligeholde eller etablere netværk uden 
for tilbuddet.

Medarbejderne oplever, at selvstændighed hænger sammen med recovery, og giver eksempel på borger, som har 
indsatsmål i forhold til en i højere grad selvstændig tilværelse.

Der opstilles individuelle konkrete mål, der arbejdes systematisk med at nå. Borgerne beskriver, hvordan de oplever 
at blive støttet i at vedligeholde deres sociale netværk eller etablere nye.

I tilbuddet er ophængt en IBG-skærm, hvor der lægges tilbud om aktiviteter udenfor tilbuddet. 

I tilbuddet er der et aktivitetsrum, som blandt andet er tiltænkt borgere, der i perioder ikke ønsker eller ikke kan 
benytte aktivitetsfaciliteter i det omgivende samfund. Aktivitetsrummet indgår i tilbuddets og borgernes fællesareal 
og kan som sådan selvsagt også benyttes af borgere, der i øvrigt gerne indgår i aktiviteter i det omgivende 
samfund.

Endelig arrangeres forskellige aktiviteter så som tur til bakken, vandretur med bål, ”mærkedage” på tilbuddet m.m.
Det bliver beskrevet, at der er enkelte af borgerne, som ikke deltager i tilbuddets fællesskab i særlig høj grad, men 
at det fint rummes som en del af tilbuddet, at enkelte i perioder i mindre omfang har resurser her til. 

Det er ved tidligere tilsynsbesøg beskrevet, at samskabelse er noget, der skal arbejdes med fremadrettet og det er 
socialtilsynets indtryk ved dette tilsynsbesøg, at det udmøntes i den daglige praksis på 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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

I bedømmelsen lægges der vægt på medarbejdernes beskrivelser af, hvordan der udarbejdes individuelle og 
konkrete mål for hver borger. Disse mål indskrives i pædagogiske planer, og der følges op på dem løbende. Dette 
ses ved dokumentgennemgang. Desuden fortæller medarbejdere og borgere samstemmende, hvordan alle borgere 
inddrages aktivt i processen. Borgerne bekræfter, at der opstilles konkrete mål og uddyber, hvordan de hver især 
understøttes i at nå dem samt medvirker til at formulere dem og nedskrive dem.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på borgernes fortællinger om, hvordan de støttes i at vedligeholde kontakten til 
familie, venner og andre netværk uden for tilbuddet. 

Medarbejderne fortæller, at hovedparten af borgerne i tilbuddet benytter tilbud i det omgivende samfund som f.eks. 
kirken, hvor der foregår forskellige sociale arrangementer, og nogle går til fitness.

Medarbejderne fortæller også, at tilbuddet understøtter, at borgerne skaber sociale relationer uden for tilbuddet 
samt vedligeholder allerede etablerede relationer, samt beskriver hvordan de gør det.
Socialtilsynet anerkender borgergruppens forskellige forudsætninger og livsforløb for deltagelse i sociale aktiviteter i 
det omgivende samfund og vurderer at tilbuddet i høj grad har udgangspunkt i den enkeltes situation.

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)
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Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

Der er lagt vægt på, at medarbejderne under interviewet kan beskrive, hvordan de konkret understøtter kontakt 
borgerne imellem og mellem borgerne og deres pårørende, hvilket bekræftes i borgernes beskrivelser af støtten de 
modtager. Dette konstateres også ved tilsynsbesøget, hvor medarbejder deltager i møde med pårørende.

Medarbejderne fortæller, at de som udgangspunkt arbejder ud fra, at borgernes sociale relationer og interaktioner i 
tilbuddet varetages af borgerne selv, men at de går ind og støtter, hvis de observerer, at der er foregår noget. 
Borgere bekræfter dette og reflekterer relevant over, at det er en balancegang i forhold til, hvor meget støtte de har 
behov for, og hvordan medarbejderne skal/kan agere.

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 den pædagogiske referenceramme på tilbuddet med udgangspunkt i anerkendelse og 
borgerinvolvering kombineret med blandt andet en recovery- understøttende tilgang er velegnet til målgruppen, 
som er beskrevet som voksne borgere mellem 18 og 65 år med psykiske vanskeligheder (angst, depression, 
forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse). Det er samtidigt socialtilsynets vurdering, at tilbuddet 
rummer den forskellighed, der er i borgergruppen, i tilbuddets konstruktion.

Medarbejderne kan på faglig vis redegøre for, hvorledes de pædagogiske tilgange udfoldes i hverdagen ud fra en 
vurdering af den enkelte borgers behov i tæt samarbejde med borgerne. Et væsentligt aspekt ved den 
pædagogiske indsats er borgeren i centrum, hvorfor borgeren inddrages i alle aspekter af indsatsen. Det betyder 
også, at borgeren er med til at formulere sine mål til såvel § 141-handleplanen som de pædagogiske planer og 
evaluere på disse.

Socialtilsynet vurderer, at der er relevant sammenhæng mellem § 141-handleplanen og de pædagogiske planer og 
mål, samt at Dronninggårds Alle kan fremvise positive resultater på baggrund af indsatsen. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fast struktur for løbende opfølgning på mål og inddragelse af borgerne i 
evalueringer, og anerkender, at man i tilbuddet effektdokumentere resultaterne i deres journaliseringssystem, 
Bosted.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og 
systematisk arbejder med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. 

Det vægtes, at medarbejderne er fagligt bevidste om tilbuddets målgruppe og kan redegøre for de anvendte 
pædagogiske tilgange og metoder. Medarbejderne fortæller, at det pædagogiske arbejde og kontakten mellem 
borgerne og medarbejderne bygger på tillid og tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang. Leder, 
medarbejdere og borgere fortæller, at der arbejdes med borgernes håb og muligheder som en del af recovery-
tilgangen, frem mod en mere selvstændig tilværelse. Medarbejderne beskriver, hvordan en del af tilgangen sigter 
mod at motivere borgerne til at agere aktivt for derigennem at udvikle sig, hvilket også udtrykkes borgerne.

Den faglige dokumentation indeholder såvel § 141-handleplan som pædagogiske planer, hvori mål og indsatser er 
beskrevet. Tilbuddet kan tillige dokumentere positive resultater for borgerne. Her ud over arbejder tilbuddet aktivt 
med nedskrevet aftaler med den enkelte borger og generelle procedurer for ageren for personalet, som vurderes til 
at understøtte tilbuddets indsats.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er overensstemmelse med de indberettede oplysninger på Tilbudsportalen om målgruppe, tilgange og metoder 
og det som kommer til udtryk ved tilsynsbesøget, både ved samtale med borgerne, medarbejderne, ledelsen og 
ved observationer på tilbuddet. 
Samtidigt kommer det til udtryk i tilbuddets dokumentation.
Socialtilsynet vurderer, at de anvendte tilgange og metoder understøtter borgernes progression i forhold til 
opstillede mål.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder relevant med procedure beskrivelser i forhold til givne 
borgerrettede forhold, så den enkelte borger sikres kontinuitet i indsatsen fra alle medarbejdere på tilbuddet og ikke 
kun vedkommendes kontaktperson i henhold til den enkelte borgers mål og aftaler.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddet ifølge Tilbudsportalen udarbejder pædagogiske planer på baggrund 
af den enkelte borgers § 141 handleplan. Dette bekræftes under interview med medarbejdere, ledelse og borgere.

Ved dokumentgennemgang ses, at tilbuddet i samarbejde med borgerne har udarbejdet relevante, faglige 
pædagogiske planer indeholdende både korte og langsigtede mål i tilbuddets elektroniske journaliseringssystem, 
Bosted, og at disse mål løbende evalueres. Der ses eksempler på borgeres evaluering/score på forskellige delmål, 
hvor vedkommende egenhændigt kan evaluere på progression i forhold til det enkelte mål, hvor denne tilgang 
understøtter borgerens proces.
Der udarbejdes status en gang om året til opfølgning af indsatsen. Der anvendes et fagligt og etisk sprogbrug.

Derudover er processen for udarbejdelse af status en gang årligt samt den løbende opfølgning på indsatsen og 
målene i den pædagogiske plan beskrevet.

Medarbejdere udtrykker relevant, hvordan dokumentation også anvendes til faglig refleksion.

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

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. 
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Til grund for bedømmelsen ligger, at leder og medarbejdere under interview fortæller, at alle borgerne i tilbuddet 
har en §141 handleplan. En gang årligt afholdes et møde med borgeren, borgerens sagsbehandler og tilbuddet, 
hvor handleplanen revideres. De fortæller endvidere, at alle borgere har en pædagogisk plan, som er udarbejdet i 
samarbejde med borgeren og på baggrund af borgerens §141 handleplan. Dette for at sikre sammenhæng mellem 
de to planer. Borgerne orienterer om, at de medvirker aktivt i både formulering af delmål og mål og nedskrivning af 
aftaler og også har mulighed for at gøre det selvstændigt.

Indberetninger på Tilbudsportalen bekræfter ovenstående, ligesom socialtilsynet ved dokumentgennemgang af den  
udvalgte dokumentation kan se en klar sammenhæng mellem borgeres §141 handleplan og borgernes 
pædagogiske planer.

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

Indikatoren bedømmes til opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at leder som medarbejdere oplyser, at man i tilbuddet til stadighed sammen med 
borgerne har fokus på og samarbejder med eksterne aktører, som kan være med til at understøtte borgerne i 
opnåelse af deres mål i de tilfælde, det er relevant for borgeren. Medarbejdere nævner, at der eksempelvis 
samarbejdes med jobcenteret, med privat praktiserende psykiatere, psykiatrien, hjemmeplejen, og derudover med 
læger, speciallæger, fodterapeuter, tandlæger, frisører og pårørende, hvilket bekræftes under interview af borgere. 
Der gives også eksempler på borgere, som er i uddannelse, og hvor der er samarbejde, når dette understøtter 
borgeren.
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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 der i relation til borgernes selv- og medbestemmelse arbejdes meget relevant 
hermed, hvilket kan tilskrives værdigrundlaget, som omsættes ensartet i dagligdagen qua mange refleksioner over, 
hvad de enkelte værdiord betyder. Socialtilsynet vurderer at der er stor sammenhæng mellem leder, medarbejdere 
og borgeres udsagn i forhold til tilbuddets konstruktion, hvor borgerne bebor egne lejligheder og medarbejdernes 
ageren og tilgang til borgerne i de egne boliger.
Borgerne har desuden mulighed for formel indflydelse på de kollektive rammer i tilbuddet gennem husmødet, hvor 
borgerne selv udarbejder dagsorden og referat. Medarbejderne støtter ved behov.

Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre borgernes sundhed og helbred dels gennem relevant samarbejde 
med læger, hjemmesygepleje og andre sundhedsfaglige instanser, ligesom tilbuddet har tilbud om motion og 
faciliteter hertil. 

Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse og medarbejdere arbejder med relevant fokus på såvel 
magtanvendelser som overgreb. Der er procedurer for håndtering/imødegåelse af begge dele og disse er kendte af 
medarbejderne. Socialtilsynet noterer sig, at medarbejderne drøfter magt og magt i gråzonen samt overgreb og 
forebyggelse heraf fast på teammøderne for at sikre løbende læring og kvalitet i indsatsen.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdag i alle aspekter af indsatsen og opholdet. Borgerne er selv med til at formulere indholdet af 
deres pædagogiske planer, som er udarbejdet på baggrund af §141 handleplanen. Der afholdes beboermøder hver 
14 dag, hvor borgerne kan drøfte og på demokratisk vis beslutte at ændre på tilbuddets leveregler, ligesom de på 
disse møder har indflydelse på at arrangere aktiviteter. Ydermere inddrages de borgere, der ønsker det, i at skrive 
om dem selv i tilbuddets journal system.

Af tilsynet fremgår, at borgerne har mulighed for at deltage i supervisionen i tilbuddet. Pårørende kan ligeledes 
deltage, hvis det giver mening.
Socialtilsynet vurderer at borgerinddragelse er et nøglepunkt for tilbuddets arbejde, og det fremkommer tydeligt ved 
besøget og i den tilsendte dokumentation forud for tilsynet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikator 4.a bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne giver udtryk for i meget høj grad at blive hørt, respekteret og 
anerkendt og at dette eksempelvis kommer til udtryk ved, at personalet bakker op omkring de idéer, de får  - for 
eksempel etablering af en madklub til tilbuddet. Medarbejdere fortæller, at de arbejder anerkendende i miljøet. Der 
er en høj grad af borgerinddragelse. Medarbejderne sikrer, at borgerne selv finder egne mål relevante og 
meningsfyldte. Samtidig er borgerne i høj grad en aktiv part i aftaler omkring de indsatser, som skal understøtte de 
enkelte delmål og mål.

Borgere, medarbejdere og leder oplyser under interview, at borgerne har mulighed for at være med at skrive om 
dem selv i egen journal i Bosted, ligesom de har mulighed for at deltage i de møder, der afholdes i tilbuddet dog 
under hensyntagen til emner med personfølsomme data, som de ikke har mulighed for at deltage i. Der orienteres 
om, at tilbuddets Teammøder er åbne for borgerne i den første halvdel af mødet og borgerne kan her også sætte 
punkter på dagsordenen.

Ydermere orienterer leder, medarbejdere og borgerne samstemmende, at kursusafholdelse for personalet og 
temadage er med deltagelse af borgerne. Der gives af borgerne eksempel på et netop afholdt kursus om kost, 
søvn, rygning og motion, som kompetenceudvikling, hvor flere af de interviewede borgere har deltaget og relevant 
beskriver, hvordan det understøtter deres indsats.

Der afholdes beboermøder hver 14. dag og her har borgerne mulighed for løbende at diskutere og drøfte emner 
som leveregler/husregler, aktuelle problemer mv. Borgerne har eksempelvis fornyeligt drøftet, hvorvidt de måtte 
indtage alkohol på fællesarealerne.

Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne giver udtryk for at have stor indflydelsen på beslutninger vedrørende 
dem selv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet informeres af leder, medarbejdere og borgere om, at der afholdes 
beboermøder hver 14. dag, hvor borgerne på demokratisk vis træffer beslutninger om forhold vedrørende dem selv 
i tilbuddet. Til eksempel kan nævnes udflugter ligesom tilbuddets husregler løbende drøftes Borgerne orienterer 
blandt andet om, at de har truffet beslutning vedrørende indtag af alkohol i fællesarealerne. Adspurgt fortæller 
borgerne, at de inddrages i det hele.

Borgerne orienterer om, at der er nedsat en boligbestyrelse i tilbuddet, hvor posterne i bestyrelsen udgøres af 
borgerne i tilbuddet, jf. at det er deres egne lejligheder og derfor i tråd med tilbuddets generelle tilgang til 
borgerperspektivet om en høj grad af medinddragelse.

16

Tilsynsrapport



Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i overvejende høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale 
sundhed og trivsel. Det vægtes, at såvel medarbejdere som borgere finder, at der er trivsel blandt borgerne. Der 
foregår samarbejde med forskellige parter i relation til borgernes sundhedsydelser, ligesom borgerne får den 
fornødne støtte til lægebesøg mv. Der er forskellige motionstilbud både indenfor og udenfor huset og relevant fokus 
på sund kost og kostindtag for de borgere, det er relevant for.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Det er socialtilsynets bedømmelse, at borgerne i meget høj grad trives i tilbuddet. Alle borgere, socialtilsynet har talt 
med, udtaler at være glade for at bo på Dronninggårds Alle. De roser blandt andet omgangstonen, personalet, og 
deres mulighed for selvstændighed. Endvidere er borgerne meget glade for lejlighederne. Socialtilsynet 
anerkender, at borgerne hver især udtrykker sig forskelligt omkring trivslen på tilbuddet. Nogle giver udtryk for, at 
trivslen bla. består i at få den nødvendige og anerkendende støtte, frem mod en tilværelse i en egen lejlighed med 
mindre eller ingen støtte. Andre giver udtryk for, at efter at have beboet mere institutionelle rammer forud for 
opholdet på Dronninggårds Allé og nu har fået et hjem og en højere grad større selvstændighed. Det er 
socialtilsynets vurdering, at borgernes trivsel i høj grad understøttes af den individuelle tilgang tilbuddet har til den 
enkelte og formålet med opholdet samtidigt med, at de formår at motivere til et fællesskab omkring opholdet.

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 er socialtilsynets bedømmelse, at borgeren i meget høj grad har adgang til relevante sundhedsydelser. 
Borgerne fortæller, at de kan få al den støtte, de har behov for, men at de selv klarer besøg hos læge og tandlæge. 

Der samarbejdes i øvrigt med hjemmepleje og hjemmesygepleje ved behov, ligesom der er ansat sundhedsfagligt 
personale på tilbuddet. 

Medarbejder oplyser, at den rehabiliterende tilgang betyder, at borgerne i høj grad selv skal kunne varetage kontakt 
til læge, tandlæge mv. Derfor samtaler de med borgerne om, hvad det betyder at komme til læge eller tandlæge. 
Den motiverende samtale er særlig vigtig i forhold til borgere, som eksempelvis ikke har lyst til at komme til 
tandlæge.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad har fokus på forhold, som har betydning for borgernes 
fysiske og mentale sundhed. Når det gælder motion, er det tidligere oplyst, at der er en fast ugentlig motionsdag, 
hvor de er med som støtte til borgerne. Medarbejdere og borgere har ved tidligere tilsynsbesøg oplyst, at de har 
haft en idrætskonsulent samt en diætist tilknyttet, som har været gode sparringspartnere. 

Der har netop været afholdt fælles kompetenceudvikling, borgere og medarbejdere i mellem, med fokus på kost, 
søvn, rygning og motion. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har fokus på, at viden sættes i spil fælles og 
der gives eksempler på, hvordan den fælles viden udmøntes i konkrete delmål for en borger i forhold til dele af 
indholdet i kompetenceudviklingen.

Socialtilsynet er opmærksom på, at nogle af beboerne er præget af lang tids alvorlig psykisk sygdom, hvorfor det 
kræver en særlig pædagogisk indsats at motivere og støtte borgerne i forhold, som har betydning for deres fysiske 
og mentale sundhed.
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Det 
vægtes, at medarbejderne har kendskab til procedurer og retningslinjer, samt at værdigrundlaget og den 
pædagogiske tilgang med bl.a. dialog er styrende for at undgå magtanvendelser. Magtanvendelser er et fast punkt 
på dagsordenen til teammøderne, hvor der drøftes såvel magt, magt i gråzonen og dilemmaer med henblik på at 
forbedre den pædagogiske indsats.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Indledningsvist oplyser leder såvel som medarbejdere, 
at alle medarbejderne er bekendte med regler og retningslinjer for magtanvendelser. Derefter henviser de til, at 
værdigrundlaget, som danner udgangspunktet for den pædagogiske indsats, medvirker til at undgå 
magtanvendelse, idet respekt for det enkelte menneske og dettes valg, ønsker og behov er vigtigt.

Medarbejderne drøfter dilemmaet mellem omsorgspligt, svigt og magtanvendelse, og understreger, at man kan 
komme i en situation, hvor man på baggrund af en faglig vurdering er nødt til at gøre tiltag som kan høre ind under 
magtanvendelse. Det er socialtilsynets vurdering at medarbejderne forholder sig relevant til deres ageren overfor 
borgerne i forhold til at borgerne har ophold i egne boliger, som en del af tilbuddet – eksempelvis i form af hvornår 
personalet skal agerer, eller hvornår det er ekstern indsats, der skal kontaktes. Samtidigt reflekterer personalet over 
magten i selve relationen mellem medarbejdere og borgere, og at magt også kan ligge i kommunikationen.

Der forekommer ikke magtanvendelser i tilbuddet, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet aktivt forholder sig til 
forholdet og kontinuerligt drøfter de faglige aspekter i forhold til magt.

Medarbejderne italesætter ligeledes, at dialogen er vigtig i forbindelse at undgå magtanvendelser, samt at den skal 
foregå med udgangspunkt i den enkelte borger.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets generelle anerkendende og involverende tilgang understøtter, at 
magtanvendelser forebygges.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt pga. at leder såvel som medarbejdere oplyser, at der 
meget sjældent foregår fysiske magtanvendelser på tilbuddet, samt at der ikke har været indberetninger på 
magtanvendelser i det seneste år. Selvom tilbuddet ikke har magtanvendelser, drøftes emnet alligevel fast på 
teammøderne for at fastholde emnet som faglig refleksion. Ifølge leder og medarbejdere skaber de teoretiske 
drøftelser indsigt og forbedring af indsatsen, og der gives eksempler herpå under interview med henholdsvis leder 
og medarbejdere.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad forebygger overgreb. Det vægtes, at der er faste 
procedurer for indberetning, ligesom tilbuddet har forholdt sig til og definerer, hvad overgreb er. Der foregår 
refleksioner over handlinger, som kan være eller opfattes som overgreb. Personalet har herudover deltaget i kursus 
om nænsom nødværge.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I lighed med magtanvendelser forklarer leder og 
medarbejdere, at værdigrundlaget og den pædagogiske tilgang med gensidig respekt, borgeren i centrum og dialog 
som centrale omdrejningspunkter er væsentlige for at undgå overgreb i tilbuddet. Eksempelvis er borgerne med til 
at definere og bestemme husreglerne, og at disse kan ændres, såfremt borgerne på et husmøde bliver enige 
herom. 

Leder oplyser, at der udarbejdes samtykkeerklæringer efter gældende lovgivning.
Socialtilsynet orienteres af borgerne om, at der indgås individuelle aftaler i forhold til, hvordan den enkelte ønsker, 
at personalet skal handle i forhold til deres situation, hvis de eksempelvis får det dårligt, på samme vis, som at de 
hver især har lavet individuelle aftaler om, hvordan og hvornår personalet skal forsøge kontakt, hvis de eksempelvis 
er udeblevet fra aftaler, eller ikke har været i kontakt i en aftalt periode. Socialtilsynet vurderer, at disse aftaler, 
medvirker til at borgerne ikke oplever overgreb.

Borgerne fortæller, at der er en god tillid og tryghed i huset, så man ikke behøver at frygte overgreb.

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 det er en kompetent og faglig ansvarlig ledelse med relevante grund- og 
efteruddannelser, der driver tilbuddet. Desuden får både nærmeste leder og medarbejdere ekstern supervision. 
Socialtilsynet ser det som positivt, at tilbuddet søger at lave en tæt kobling mellem en metode anvendt i praksis og 
supervisionsformen, da det forventes at kompetenceløfte medarbejdere samlet set.

Af tilsynet fremgår, at man i tilbuddet tillige er begyndt at inddrage borgere såvel som pårørende i supervisionen, 
hvor dette skønnes relevant.

Socialtilsynet vurderer, at sygefraværet forekommer på niveau med sammenlignelige arbejdspladser og 
personalegennemstrømningen er på 12,5 %. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen kan redegøre for det og aktivt 
forholder sig til et flow for medarbejdere, som en del af tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at jf. seneste tilsyn, da har tilbuddet aktivt arbejdet med forholdet omkring at 
variere støtten efter den enkelte beboers periodiske behov og har gode erfaringer med dette.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse samlet set har de relevante grund- og efteruddannelser til at lede 
tilbuddet fagligt kompetent. Endvidere fremgår det af interviews med både nærmeste leder, medarbejdere og 
borgere, at der er en rød tråd mellem den ledelsesstil, leder ønsker at praktisere, og den ledelsesstil medarbejdere 
og borgere oplever. 

Her lægger socialtilsynet særligt mærke til, at nærmeste leder er i stand til at vurdere hvilke opgaver, der passer til 
hver enkelt medarbejder i forhold til ståsted og kompetencer.
I denne sammenhæng er socialtilsynet orienteret om, at medarbejdergruppen dækker fagligt bredt og vurderer, at 
leder klart udtrykker det som et bevidst valg, i forhold til at favne en mangfoldig tilgang i henhold til tilbuddets 
konstruktion, hvor borgerne beboer egne boliger. Samtidig vurderer socialtilsynet, at alle medarbejdere grundigt 
introduceres til tilbuddets metoder og værdigrundlag, både med sidemandsoplæring og ved brug af eksterne 
konsulenter.

Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der lægges vægt på, at der er en klar sammenhæng 
mellem ledelsesstil, og den måde borgerne og medarbejderne beskriver, at den udmønter sig på.  Endvidere 
bedømmes indikatoren på baggrund af tidligere fremsendt materiale, hvor det fremgår, at daglig leder og 
områdeleder har gennemgået lederuddannelser og har de faglige grunduddannelser og kompetencer til at lede 
tilbuddet.

Endelig lægges det til grund, at lederen fremstår energisk og imødekommende under tilsynet og tilgangen til 
borgerperspektivet og ledelsesstil tydeligt observeres under tilsynet.

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

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel daglig 
leder som medarbejdere udtaler, at de modtager ekstern supervision, og de har stor gavn af den eksterne 
supervisor, hvilket der gives eksempler på under interview.

Samtidig udtrykker borgerne, at de har deltaget i supervisionen og oplever, at det har haft positiv effekt, også selv 
om, at det til dels kunne opleves som en uvant platform at deltage på. På baggrund af borgernes udsagn, vurderer 
socialtilsynet, at også supervisionen er indtænkt i den generelle tanke i borgerinddragelsen og 
samskabelsesbegrebet.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Medarbejderne er synlige og tilgængelige. I 
hver vagt er der en medarbejder, som opholder sig i fællesarealerne. Formålet med dette tiltag har netop været at 
fremme personalets synlighed. Borgerne oplever, at medarbejderne er opsøgende og tilgængelige.

Tilbuddet ledelse ønsker at yde støtte efter borgernes periodiske behov. Det betyder konkret, at støtten kan variere 
fra én time til mange timer om ugen alt efter behovet. Nogle borgere må således forventes at få periodisk mere eller 
mindre behov for støtte end den bevilligede ydelse afhængig af deres behov. Tilbuddet har afprøvet at regulere 
støtten i forhold til den enkelte borger og de har forholdt sig aktivt til dette siden seneste tilsynsbesøg og har gode 
erfaringer med, at resurserne planlægges, så de kan tilgodeses i de opståede perioder for den enkelte, uden afledt 
effekt med manglende resurser i andre områder. Dette underbygges af borgernes udsagn. Tilbuddets leder 
beskriver relevant samarbejdet med visiterende kommune omkring, når der skal reguleres i støtten. Der er også 
opmærksomhed på, at et velfungerende samarbejde med en visiterende kommune medvirker til, at det er 
funktionsdygtigt med regulerende støtte.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgere enstemmig giver udtryk for at have tilstrækkelig kontakt til personale 
med relevante kompetencer. Borgerne har en oplevelse af, at der altid er en medarbejder der har tid og de giver 
eksempel på ”F-vagten”, som er den personale, som sidder i fællesområdet, eller på kontoret, hvor borgerne også 
bevæger sig hjemmevant. 

Socialtilsynet er opmærksom på, at tilbuddet har fået tilført resurser og samtidigt orienterer leder om ansættelse af 
Peer-medarbejder, som man tidligere har gode erfaringer med i projektansættelser. Det er besluttet, at 
vedkommende medarbejder også skal indgå som bostøtte, hvilket vil medvirke til yderligere resurser.
Leder orienterer ved tilsynet, at personalegruppen er bredt repræsenteret af forskellige faggrupper. Dette vurderer 
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socialtilsynet er et bevidst valg i organisationen, og leder redegør relevant for at ville mangfoldighed i henhold til 
tilbuddets juridiske konstruktion, hvor det er borgere i egne boliger indsatsen er rettet. Samtidig redegøres der for, 
at medarbejderne sikres relevante kompetencer, uanset faglig baggrund, i henhold til tilbuddets kerneopgaver, 
målgruppe og metoder.

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

Indikator 9.b bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at personalegennemstrømningen i følge indberetninger på Tilbudsportalen er 
angivet at være 12,5 procent. Der redegøres relevant for forhold for personalegennemstrømning og den angivne 
procentangivelse i Tilbudsportalen, samt at leder forholder sig til, at tilbuddet har et naturligt flow blandt 
medarbejdere.

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

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. 

I følge Tilbudsportalen er det samlede gennemsnitlige sygefravær angivet at være 9,2 dag pr. medarbejder og er 
dermed faldet en smule siden seneste tilsyn. Leder redegør relevant for indflydelse på sygefraværs statistikken.
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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 medarbejderne har de kompetencer, erfaringer og viden, der er nødvendige i 
forhold til at arbejde med tilbuddets målgruppe, og at tilbuddet har en kompetenceudviklingsplan, der sikrer, at 
medarbejdernes kompetencer til stadighed bibeholdes og udvikles således, at der skabes en ensrettet tilgang til 
borgerne i tilbuddet under hensyntagen til borgernes individuelle behov. Desuden vurderes det, at der arbejdes 
målrettet med tilbuddets værdier som fællesnævner og konsensus for anvendelse af de beskrevne metoder 
hensigtsmæssigt i forhold til de enkelte borgeres behov og forudsætninger.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddets medarbejdere vurderes samlet set at have relevante kompetencer til at 
imødekomme de enkelte borgeres behov. Dette dels grundet tilbuddets arbejde med at sikre medarbejdernes 
kompetencer på tværs af faggrupper og hyppige deltagelse i kompetencegivende temadage og kurser sammen 
med borgerne. Medarbejdernes kompetencer dækker bredt i henhold til deres faglige baggrunde og understøtter 
tilbuddets sigte på mangfoldighed samtidig med, at tilbuddets metoder og værdier indtænkes i deres daglige 
arbejde med borgerne.

Derudover orienteres socialtilsynet om, at tilbuddet sikrer at ny viden deles, idet det er fast kutyme at tale om dette 
ved teammøder.

Af det tilsendte materiale fremgår desuden, hvordan tilbuddet sikrer, at alle nye medarbejdere introduceres til 
tilbuddets tilgange og metoder. Det sikres, at alle medarbejdere kommer på grundkursus/opfriskningskursus i DAT 
(Dialektisk Adfærds Terapi) og der er planlagt temadag om ADHD, ADD og autisme. Samtidig skal flere 
medarbejdere deltage i uddannelse i åben dialog, hvor tilbuddet har fået godkendt implementeringsstøtte for at 
understøtte netværksbaseret arbejde omkring borgerne.

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Alle medarbejdere har været på DAT kursus eller genopfriskningskurser ift. DAT. Socialtilsynet orienteres ligeledes 
under tilsynet om, at der foreligger en fælles kompetenceudviklingsplan for det psykosociale område. Tilbuddet 
vedligeholder og understøtter kontinuerligt allerede eksisterende viden, ligesom der i tilbuddet gives mulighed for 
tilegnelse af ny viden - eksempelvis afholdes der kontinuerligt kursus og temadage for medarbejdere og borgere 
samlet, og tilbuddet skal på temadage introduceres til ADHD, ADD og autisme. 
Medarbejdergruppen rummer 8 forskellige fagligheder og netop tværfagligheden fremstår vigtig for tilbuddet og 
tilbuddets generelle tilgang til indsatsen rettet borgerne i tilbuddets konstruktion. Tværfagligheden og 
medarbejdernes fællesnævnere sikres via kontinuerlig supervision, hvor det bl.a. klargøres, hvad de forskellige 
faggrupper har kompetence til, og hvordan de hver især kan understøtte indsats og kerneopgaver. Der redegøres 
på tilsynet for, at relationen til borgerne går forud for andre metodetilgange, og tværfagligheden medvirker til at 
sikre mangfoldighed og dermed sikre, at tilbuddet kan rumme en vis spredning i målgruppens livshistorier i 
tilbuddets konstruktion.

Samtidig vurderer socialtilsynet, at tilbuddets værdigrundlag og fokus på borgerinddragelse er gennemgående for 
tilbuddet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Leder fortæller, at der i forbindelse med rekruttering af medarbejdere er lagt vægt på, at tilbuddet har DAT 
(Dialektisk Adfærds Terapi) i arbejdet med rehabilitering og recovery.
Socialtilsynet bemærker, at de værdier, faglige tilgange og metoder, tilbuddet oplyser at arbejde ud fra, også er 
dem, socialtilsynet kan observerer i interaktionen mellem medarbejdere og borgere.

Socialtilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem borgeres og medarbejderes italesættelse af samspillet 
ud fra tilbuddets værdier og borgersyn med borgerinddragelse som et fokuspunkt, samtidig med, at borgerne klart 
giver udtryk for relevansen af støtten og deres oplevede progression.

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer overordnet set tilgodeser borgernes behov for at 
udvikle sig selvstændigt og giver retten til privatliv, samt fungerer som ramme om den indsats, der finder sted for 
den enkelte borger. 

De interviewede borgere trives i tilbuddets rammer med deres individuelle udgangspunkter for opholdet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter trivslen for borgerne i deres diversitet og mangfoldighed.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer, opfylder borgernes behov, når det gælder muligheden for at 
udvikle sig selvstændigt og have et privatliv.

Borgere udtrykker stor tilfredshed med den grad af privatliv, som boligerne giver - at de har plads til og mulighed for 
at modtage besøg. Samtidig pointerer borgerne, at det er vigtigt, at dem der bor i tilbuddet kan håndtere den grad 
af selvstændighed, som denne boform kræver. Flere borgere giver udtryk for, at de netop er blevet mere 
selvstændige efter de er flyttet til Dronninggårds Allé og at det medvirker til, at de også tænker frem mod en 
tilværelse med mindre støttebehov i fremtiden.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. 

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne samstemmende udtrykker stor tilfredshed med deres boliger ift. til 
størrelse og indretning.  Leder og medarbejder er af samme opfattelse. Borgerne fortæller, at der, som ved alt 
andet nybyggeri, er nogle ting, som ikke har virket ordentligt siden indflytningen. Borgerne beskriver, hvordan der er 
samarbejde med ejendomsselskabet omkring udbedringer af forhold og plan her for.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 14.b

Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne udtrykker stor tilfredshed med de fysiske rammer og den grad af 
privatliv, boligerne giver - herunder mulighed for at få besøg. Boligerne er rummelige og velindrettede og fremstår til 
at imødekomme den enkeltes behov. Fællesarealerne er rummelige og lyse, og der er etableret aktivitetsfaciliteter, 
som borgerne medvirker til at indrette og selvstændigt kan benytte, når de har lyst.

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 at være opfyldt i meget høj grad. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på borgernes beskrivelser af, hvordan de oplever at have privatliv og kunne 
invitere gæster, når det passer dem. Både medarbejdere og ledelse har også indtryk af, at borgerne opfatter 
boligen som deres hjem.

Ved rundvisning kan socialtilsynet se, at borgerne har indrettet sig, som de ønsker og tydeligt fremstår hjemligt.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

På tidspunktet for tilsynsrapporten er tilbuddets økonomitilsyn ikke afsluttet.

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 Oplysninger på Tilbudsportalen
Bevillingsskrivelser og pædagogiske planer og resultatdokumentation for udvalgte 
borgere
APV Handleplan
Beboeroversigt og oversigt over fraflyttede beboere
Medarbejderoversigt
Opgørelse over vikarforbrug

Observation Besigtigelse af beboelse og fællesarealer
Ophold i fællesrum og samspil mellem personale og borgere
Dokumentationgennemgang

Interview Interview med medarbejdere
Interview med borgere
Interview med leder

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 Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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