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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
3460 Birkerød

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

Tilbudsleder Mikkel Stolbjerg Johansen

CVR nr. 29188378

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne)

Målgrupper 18 til 85 år (autismespektrum)

18 til 85 år (autismespektrum)

Pladser i alt 36

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Botilbud Gefion Karpevænget 1D, 
3460 Birkerød
3460 Birkerød

27 almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Dagtilbud Gefion Karpevænget 1D, 
3460 Birkerød
3460 Birkerød

32 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), 

Pladser på afdelinger 59
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Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 05-09-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Christina Dahl (Tilsynskonsulent)

Christina Thorholm (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 07-08-19: Karpevænget 1D, 3460 Birkerød (Uanmeldt)
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på uanmeldt tilsyn den 7. august 2019 i Dag- og Botilbud Gefion for at følge op på 
borgernes trivsel og arbejdet med magtanvendelser og registrering af voldsom adfærd mellem borgerene. Dette 
blev stillet som opmærksomhedspunkt ved tilsynet i januar 2019.

Socialtilsynet vurderer på baggrund af dialog med medarbejdere, leder og pædagogisk konsulent, at tilbuddet 
arbejder med relevante faglige tilgange og metoder for at forebygge magtanvendelser og voldsom adfærd imellem 
borgerne. Det fremgår, at hændelser registreres, og der følges op på disse. Socialtilsynet vurderer, at den faglige 
indsats styrker borgernes trivsel i tilbuddet. Ved tilsynet den 7. august 2019 er det temaerne om trivsel og sundhed, 
ledelse, kompetencer og de fysiske rammer, som er behandlet. For de øvrige temaer vil det være data fra tilsyn 
januar 2019, som ligger til grund.

Dag- og Botilbud Gefion er et botilbud efter servicelovens § 108 og et dagtilbud efter § 104. Botilbuddet består af 
27 døgnpladser og dagtilbuddet af 32 pladser. Målgruppen er borgere i alderen 18 - 85 år med 
autismespektrumforstyrrelser og varigt nedsat psykisk funktionsevne samt forskellige former for varigt nedsat fysisk 
funktionsevne. 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne mødes med struktureret visualiseret tilgang, som imødekommer målgruppens 
behov, og medarbejdere og ledelse som reflekterer indsatsen, hvilket reducerer borgernes stressniveau. 
Tilbuddet arbejder med, at borgerne bliver visiteret i forhold til deres individuelle behov, hvilket sammen med 
arbejdet med den social- og sundhedsfaglige indsats medvirker til at styrke borgernes trivsel. Borgerne er på grund 
af deres handicap meget sensitive, og tilbuddet er i proces med at ændre de fysiske rammer i boenhederne, for i 
højere glad at kunne skærme borgernes sanseindtryk. Ledelse inddrager medarbejdere og pårørende i indretning 
af de forskellige boenheder ud fra borgernes individuelle behov.

Socialtilsynet vurderer, at der forsat arbejdes på at skabe bedre fysiske rammer for borgere, som har brug for at 
blive skærmet mere end de fysiske rammer i boenhederne giver mulighed for.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har de relevante kompetencer. I ferie og fraværsperioder vurderer 
socialtilsynet, at det er et opmærksomhedspunkt, at vikarer har de relevante kompetencer, da borgernes trivsel 
påvirkes af skift, særligt når vikarer ikke har erfaring og viden om målgruppen. Ledelsen er opmærksom på dette 
forhold og arbejder forebyggende på at give vikarer den relevante viden, samt arbejder på anden 
arbejdstilrettelæggelse fremadrettet.

Borgerperspektivet er inddraget ved tilsynet i januar med spørgeskemasvar fra 7 borgere og kort observation af 
aktivitet i dagtilbuddet. Derudover er der indhentet information fra ledelse, medarbejdere, sagsbehandlere og 
pårørende.

Tilbuddet arbejder med relevante tilgange, som skaber rammerne om borgerne, så de trives, kan deltage i 
dagtilbud og aktivitet og samvær i botilbudsdelen. Tilbuddet arbejder med individuelle døgnrytmeplaner og 
trivselsplaner, for at møde borgerne med en individuel og ensartet tilgang, som tilpasses når borgernes behov 
ændres. 

Der har været et højt sygefravær i 2018, som er blevet reduceret i 2019, men der forsat boenheder, hvor borgerne 
bliver påvirket af, at der er vikarer og nye medarbejdere. 

Ledelsen har fokus på udvikling af tilbuddet og igangsætter mange projekter, som kan komme borgerne til gavn. 
Socialtilsynet ser der fortsat som et opmærksomhedspunkt at få nedbragt sygefravær. Socialtilsynet vurderer, at 
tilbuddet kan styrke indsatsen for arbejdet med læring i opfølgningen på de individuelle mål, som tilbuddet arbejder 
med for borgerne for at øge kvaliteten i arbejdet. 

Tilbuddet lægger vægt på borgernes fysiske og mentale sundhed. Tilbuddet samarbejder med læger, psykiater, 
hospitaler om de relevante sundhedsydelser, og tilbuddet lægger vægt på sansestimuli og udviklingen af disse 
tilbud, som kan øge den mentale sundhed.

Særligt fokus i tilsynet
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Opfølgning på tilsynet i januar 2018 på grund af voldsom adfærd i nogle huse som påvirkede borgeres trivsel.
Opfølgning på registrering af udadreagerende adfærd imellem borgere.

Tema 4, 5, 6 og 7

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet ser det som et opmærksomhedspunkt, at der i ferier og sygdomsperioder er vikarer med relevante 
kompetencer, så borgernes trivsel bliver påvirket mindst muligt.

Det er fortsat et opmærksomhedspunkt, at sygefraværet bør bringes ned, da manglende kontinuitet og stabilitet 
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

Temavurderingen er baseret på tilsynet i januar 2019 og er ikke ændret ved nærværende tilsyn.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet sikrer, at alle borgere har tilbud om dagbeskæftigelse ud fra den enkeltes 
forudsætninger og ønsker, enten internt eller eksternt. For enkelte borgere er dagtilbuddet placeret i borgernes 
hjem eller i afskærmet bygning, grundet særlige behov.
Der opstilles mål for aktivitet eller beskæftigelse for borgere i dagtilbuddet, og i botilbuddet opsættes mål for at 
fastholde borgere i struktureret hverdag i det interne tilbud. Der følges relevant op på målene, og samarbejdes med 
eksterne tilbud. Borgerne er inddraget i opsætning af mål gennem medarbejdernes observation af borgernes 
interesser.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse og 
aktivitetstilbud. Det vægter, at der opsættes mål for indsatsen, også for borgere som har interne dagtilbud gennem 
brug af mål for struktureret hverdag. Inddragelse af borgerne sker med baggrund i observation af borgernes 
interesser. Alle borgere er i internt eller ekstern dagtilbud, og der samarbejdes mellem bo- og dagtilbud både internt 
og eksternt.

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 vægter, at i fremsendte dokumentation ses opstillet mål i stikprøve der understøtter beskæftigelse, i forhold til 
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at borgerne har en struktureret hverdag. Målene opstilles overvejende ud fra observation af borgernes interesser. 
Der er fremsendt planer for borgere i beskæftigelsestilbud med konkrete mål, som der følges op på.
I forhold til udviklingspunktet om, at tilbuddet reflekterer om det vil øge kvaliteten i indsatsen, at der opstilles mål 
der understøtter borgeres beskæftigelse i botilbuddet, ses der arbejdet med dette, gennem mål opsat omkring 
borgeres strukturer i hverdagen.

Tillige vægter, at pårørende i spørgeskema oplyser, at medarbejderne hjælper borger til og fra dagtilbud og en 
anden udtrykker, at der følges op på indsatsen for at borgere kommer i beskæftigelse.

Endvidere indgår, at der i dialogen med medarbejderne ved tidligere tilsyn 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.  
Af tidligere tilsyn ses, at 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. 

På baggrund af ovenstående, hvor der ikke opsætte mål som understøtter beskæftigelse for alle borgere fastholdes 
bedømmelsen i høj grad 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

Det vægter, at alle borgere i tilbuddet har dagsbeskæftigelse eller dagsstruktur som tilgodeser borgernes ønsker og 
behov. Borgerne er i følge oplysninger fra medarbejderne ved tidligere tilsyn enten tilknyttet internt dagtilbud, 
enkeltmandsprojekt eller eksternt dagtilbud.

Bedømmelsen fastholdes til at være opfyldt i meget høj grad.
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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

Temavurderingen er baseret på tilsynet i januar 2019 og er ikke ændret ved nærværende tilsyn.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i deres faglig 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, som i høj 
grad ses at understøtte borgernes behov for struktur fremfor målrettet indsats med udvikling af færdigheder. Det 
vurderes, at der kan arbejdes med at opsætte mere konkrete mål for borgerne i forhold at udvikle kompetencer til at 
indgå i sociale relationer og leve et mere selvstændigt liv. 
Borgerinddragelse sker ud fra medarbejdernes observationer, og der ses få eksempler på hvordan borgerne bliver 
inddraget som en aktiv part i opsætning af mål for sociale relationer eller selvstændighed, hvilket i følge tilbuddets 
virksomhedsplan har været i fokus. 

Tilbuddet støtter borgerne med mulighed for individuel ledsagelse samt til sociale aktiviteter, både i og udenfor 
tilbuddet, men dette kan grundet personalemangel ikke altid afvikles. Tilbuddet bør have fokus på dette. 

Tilbuddet har fortsat arbejdet med at styrke pårørendesamarbejdet, og har afklaret værgemål i den forbindelse og 
nedsat pårørenderådet som er ved at blive konstitueret med en formand. Det vurderes, at borgerne har kontakt og 
samvær med venner og familie, ud fra borgernes ønsker og behov.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Fortsat arbejde med, hvordan borgere bliver inddraget som aktivt part i højere grad når det opsættes mål. 

Arbejde med at opsætte konkrete mål for borgerne med henblik på at udvikle kompetencer til at indgå sociale 
relationer og leve et mere selvstændigt.

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
opnå selvstændighed gennem arbejdet med et struktureret hverdag. 

Socialtilsynet vurderer, at der tilbydes ledsagelse til ture, og planlagte ture fremgår af opsatte mål. Pårørende 
beskriver, at borgere ledsages, men andre oplever, at der grundet personaleressourcer ikke afvikles ture ud af 
huset ligesom støtten til de interne sociale tilbud ikke altid kan tilbydes.
Socialtilsynet ser det fortsat som et udviklingspunkt, at arbejde med, hvordan  borgere bliver inddraget som aktivt 
part i højere grad, når der opsættes mål. I flere planer er målet en struktureret hverdag, hvilket socialtilsynet mere 
ser som en metode end et mål for indsatsen, og socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt at arbejde med at 
opsætte mål der udvikler kompetencer til at indgå sociale relationer og leve mere selvstændigt.

Tillige vurderer socialtilsynet, at borgerne får støtte til kontakt til familien. 
Tilbuddet arbejder med velfærdsteknologi som understøtter borgere selvstændighed.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Det vægter, at i fremsendte pædagogiske planer, er det beskrevet, at målene er opsat ud fra observation af 
borgeres interesser og behov og i evt. i samspil med pårørende.
Det fremgår at der er opsat individuelle mål, som styrker trivsel, som forudsætning for at indgå i sociale 
kompetencer f.eks. i form af en struktureret hverdag. Der er fokus på selvbestemmelse og deltagelse i praktiske 
gøremål, og der følges op på arbejdet med disse på personalemøder og i dagbogsnotater.
I de planer der er fremsendt er målene i nogle planer mere konkrete end i andre i forhold til at udvikle sociale 
relation og leve mere selvstændigt. I flere planer er målet, at der er en ensrettet fast struktureret hverdag, som 
grundlag for samspil og aktivitet.

Det vægter tillige, at medarbejderne ved tidligere tilsyn redegør for, hvordan de er undersøgende på, at de mål der 
opsættes er relevante for borgerne gennem observationer, og tegn på hvor borgere har særlige interesser.  
Pårørende udtrykker under indeværende tilsyn, at tilbuddet er opmærksom på borgernes ønsker og behov.
Sagsbehandlere fra visiterende kommuner, oplyser, at borgerne inddrages i den udstrækning der er mulighed for 
det, men det er sjældent borgere deltager på handleplansmøder p.g.a. massive begrænsninger i deres 
funktionsniveau. Borger eller pårørende/værge inddrages efterfølgende i opstilling af pædagogiske mål.
Det er ikke under indeværende tilsyn drøftet med ledelsen og medarbejderne om, der er arbejdet med, hvordan 
borgere bliver inddraget som aktivt part i højere grad når det opsættes mål, hvilket er et udviklingspunkt fra tidligere 
tilsyn.

På baggrund af ovenstående hæves scoren fra 3 til 4, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det vægter, at borgere har ledsagelse til ture i det omgivne samfund, og det fremgår at opsatte mål, at der lægges 
vægt på aktivitet ud af huset.

Tillige vægter, at pårørende beskriver, at borgere ledsages på ture i det omgivne samfund og andre udtrykker, at 
der ikke er personaleressourcer til ture ud af huset. En nævner, at borger selv betaler musikpædagog, og 
lejlighedsvis i musikcafé på området, men dette aflyses ofte grundet for lidt personale.

På baggrund heraf, med særlig vægt på pårørendes udsagn om for få ressourcer til at ture kan gennemføres, 
sænkes scoren fra 5 til 4 , og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 02.c

Det vægter, at de 7 borgere som har svaret på spørgeskema, oplever at de får støtte til kontakt til familien. Ved 
tidligere tilsyn er nævnt, at fx anvendes Skype i kontakten mellem borger og pårørende i følge medarbejdere.

Tillige vægter, at det fremgår af enkelte indsatsmål, at der er fokus på besøg hos pårørende.

Endvidere indgår, at ledelsen fortæller, at de har haft fokus på at få værgemål på plads, hvilket har skabt en bedre 
relation til de pårørende. Ved klager inviteres de pårørende med til personalemøde, og supervisor vil fortælle de 
pårørende omkring rammen for supervision. Alle er indsatser som er iværksat med baggrund i det af arbejdstilsynet 
tidligere givne påbud.

Ved tidligere tilsyn nævnes, at der er oprettet et pårørenderåd, som mødes to gange årligt. Pårørende beskriver, 
hvilke drøftelser de fx kan have i pårørenderådet. 
Under indeværende tilsyn nævner ledelsen, at de står for at konstituere en ny formand, da den tidligere er udtrådt 
efter 20 år i rådet.

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

Temavurderingen er baseret på tilsynet i januar 2019 og er ikke ændret ved nærværende tilsyn.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en tydelig målgruppe og et formål med indsatsen i forhold til borgere med 
autismespektrumsforstyrrelse. Tilbuddet arbejdet systematisk med struktur for den enkelte borger, og anvender 
relevante metoder som har betydning for borgernes trivsel. I den løbende dokumentation ses fortsat behov for 
opkvalificering med henblik på at sikre læring og forbedring af indsatsen samt udvikling hos borgerne.
Tilbuddet er i gang med at implementere en række tilgange og metoder som vil styrke indsatsen yderligere.

Det vurderes, at der arbejdes på gennem sparring mellem ledelse, pædagogisk konsulent og medarbejdere, at 
sikre en ensartet tilgang til borgerne, men ses fortsat udfordringer omkring dette, særligt ved brug af vikarer. 
Udviklingspunkt fra 2018 videreføres, da vikarer 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.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet kan styrke tilbuddets dokumentationspraksis med henblik på at 
opkvalificere denne for at sikre læring og udvikling af metoder til gavn for borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Fortsat fokus på tilbuddets dokumentationspraksis med henblik på at opkvalificere denne for at sikre læring og 
udvikling af metoder til gavn for borgerne.

Socialtilsynet vil følge arbejdet med nye metoder.

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet fortsat 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. Der arbejdes med faglige tilgange og metoder, der kan imødekomme og tilgodese, 
de individuelle behov borgerne har samt behovet for struktur.

Medarbejderne i det daglige har fokus på borgernes forskellige forudsætninger og kan tilpasse krav og stuktur ud 
fra faglig viden og erfaring om borgeren. Dagtilbuddet kan, med målrettet fokus på borgersammensætningen, 
afstemme den faglige indsats, ud fra de behov den enkelte borger har. Medarbejdere beskriver udfordringer 
omkring at koordinere indsatsen med botilbuddet, hvor nyere medarbejdere opleves, af medarbejdere med mere 
erfaring, ikke at have tilstrækkelige kompetencer. 
Der er løbende sparring med de pædagogiske konsulenter, men opleves hos nogle medarbejdere ikke lydhørhed 
omkring deres erfaringer omkring de pædagogiske tilgange.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat har potentiale for at udvikle og kvalificere tilbuddets 
dokumentationspraksis med fokus på læring. Herunder at sikre den ensartede tilgang, også når der er 
vikardækning i tilbuddet samt at opnået viden om faglige tilgange og metoder dokumenteres i den daglige praksis. 

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet fortsat bruger mange vikarer i følge pårørende og medarbejdere, 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

Det vægter, at det fremgår af fremsendt materiale, at tilbuddet anvender en struktureret visualiset pædagogik, som 
er relevant i forhold til målgruppen.
Tilbudsportalen beskriver, at de anvender struktureret tilgang, TEACCH, livshistorier og velfærdsteknologi, som er 
relevant for målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelse.
Det ses af dokumentationen omkring borgerne, at der arbejdes med skemaer for dagsstrukturer for at sikre en 
ensartet tilgang til borgere, og trivselsskemaer som afdækker borgernes behov for særlige indsatser f.eks. i forhold 
til stress. 
Leder fortæller, at de fleste borgere har døgnrytmeplaner med Zig Zag skemaer og trivselsskema. 
Medarbejdere fortæller, at de arbejder med low arousal og tilbuddet er i gang med at implementerer intensive 
interaktion for at øge trivsel hos borgerne og i gang med at implementerer assesment og com-for test for at 
afdække borgeres ressourcer. 
Sagsbehandler vurderer, at tilbuddet har den relevante faglige viden.
Tilgange og struktur observeres drøftet på et personalemøde, gennem brug af Marte Meo, hvilket i følge 
medarbejderne er første gang denne metode anvendes for refleksion. Medarbejderen oplever metoden som 
brugbar.
Medarbejdere oplever, mindre lydhørhed for at deres erfaring brugt i dialogen med pædagogisk konsulent omkring 
den anvendte tilgang. Dette svarer overens med det samspil, som tilsynet observerer i dialogen på et teammøde 
ved tilsynet.
En medarbejdergruppe fortæller, at der i gruppen arbejdes med den kultur, der er omkring ikke altid at gøre tingene 
ud fra den aftalte tilgang fx brug af visualisering. 
En anden medarbejdergruppe nævner, at de i konkret sag har italesat vigtigheden af at være loyale overfor de 
beslutninger der er taget omkring den pædagogisk tilgang og metode, men oplever udfordringer omkring vikarerne. 
Pårørende udtrykker at der er stor gennemstrømning af personaler og at der mange vikarer i tilbuddet, som i 
begrænset omfang har kendskab til borgere.

Der ses med baggrund i ovenstående fortsat udfordringer omkring at sikre en ensartet tilgang til borgerne, som var 
et udviklingspunkt i 2018, hvor "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."

Tillige vægter, at der er et stort fokus på arbejdet med borgernes sanser. Der pågår udarbejdelse af sanseprofiler 
på borgerne, hvilket en pædagogisk konsulent i følge leder varetager. De er udarbejdet profiler på et par borgere, 
og skal afsættes meget tid pr. borger for at det kan udvikles, hvilket der i følge leder ikke har været mulighed for 
endnu. Medarbejderne bekræfter, at der ikke er udarbejdet sanseprofiler. Medarbejderne fortæller, at de kunne 
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ønske, at der blev arbejdet mere målrettet med at færdiggøre de projekter der er iværksat fra ledelsen. Det 
observeres, at der under personalemøde italesættes opfølgning på projekt omkring sansegyngestol, samt at der er 
planer om at igangsætte andre projekter i samarbejde på kommunal konsulent.

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

Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Det vægter, at der er fremsendt dokumentation for 6 borgere, hvori der er opsat mål.
Det fremgår af Tilbudsportalen, at indsatsen evalueres løbende og efter behov på målene i handleplanen, minimum 
3 gange årligt med den samlede personalegruppe på personalemøder. Der dokumenteres ugentlig på delmål i 
borgerens pædagogiske plan. I fremsendte noter fremgår det i begrænset omfang noter der henviser til målene, og 
der er et eksempel på foreløbige evalueringer af indsatsen.

Endvidere indgår, at der på personalemøde observeres drøftet tilgange og metoder som er dokumenteret gennem 
brug af videoklip. Der ses ikke under mødet foretaget notater eller aftaler, omkring hvem og hvad der skal følges op 
på i det videre arbejde omkring ensartet tilgang til borgeren. Det fremstår ikke for socialtilsynet klart, hvem der 
dokumenterer resultater og aftaler, men medarbejderne fortæller, at kontaktperson er ansvarlig for at opdatere 
strukturere m.m.

Tillige vægter, at medarbejderne oplyser, at de har sparring med pædagogisk konsulent omkring borgernes planer, 
men det er fx vanskeligt at iværksætte koordinerede tiltag mellem bo- og dagtilbud, i de huse hvor det faglige 
niveau ikke er på niveau med dagtilbuddets f.eks. på grund af stor gennemstrømning. Det nævnes, at strukturer for 
borgerne oparbejdet i dagtilbud i samarbejde med botilbud mistes, når der kommer nye medarbejdere som ikke har 
relevante kompetencer. Medarbejderne oplever, at dette har betydning for borgernes udvikling.

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

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Det vægter, at i fremsendt dokumentation fremgår det, at der udarbejdes status på indsatser, og at tilbuddet i vid 
udstrækning opnår positive resultater.

Tillige vægter, at pårørende udtrykker, at borgere har fået flere færdigheder og nævner konkrete eksempler og  
andre oplever ikke at der er de store resultater. 
Medarbejdere fortæller, at de ser udfordringer omkring at skabe udvikling hos borgerne, når der sker udskiftning i 
personalet. Medarbejderne oplever, at borgernes velfungerende struktur, som følge af nyt personale ikke følges, og 
grundlaget for at skabe yderligere udvikling mistet.

Endvidere vægter, at sagsbehandler oplyser, at der opnås positive resultater i et vist omfang, og flere af de 
opstillede mål er har karakter af vedligeholdende indsats med henblik på at bevare og begrænse tab af 
færdigheder.

På baggrund heraf sænkes scoren fra 5 til 4, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.

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

Det vægter, at det fremgår af dialog med leder og i fremsendt dokumentation, at tilbuddet samarbejder med 
psykiater, VISO, Oligofreniklinikken, fysioterapeuter, eksterne samværs og aktivitetstilbud, supervisorer m.v.

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

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der tilbydes 
støtte til relevant sundhedsydelse, og indsatsen kordineres af den ansatte sygeplejerske samt samarbejdes med 
ergo- og fysioterapi. Der er fokus på kost, motion og aldringens betydning for målgruppen med 
autismespektrumsforstyrrelser.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet systematisk med opmærksomhedspunkt fra januar 2019 om at øge 
borgernes trivsel, ved at styrke de faglige arbejde med fokus på bl.a. systematisk registrering af voldsom adfærd 
imellem borgerne. 
Tilbuddet deltager i Socialstyrelsens projekt om at forebygge voldsom adfærd i tilbuddet, hvilket har reduceret 
antallet af hændelser imellem borgerne og øget deres trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet, og der arbejdes systematisk med indsatser som skal øge 
borgernes trivsel i forhold til arbejde med de pædagogiske indsatser, viden om borgeres behov, registrering af 
voldsom adfærd, ressourcer og fysiske rammer. Målgruppen er meget sensitive og er sårbare og reagerer på, når 
f.eks. faste medarbejdere holder ferie og er fraværende. 
Socialtilsynet ser det som et opmærksomhedspunkt, at vikarer har viden om målgruppen, da de i højere grad vil 
kunne skabe rammer, hvor borgere trives også i ferieperioder.

Tilbuddet arbejder med at ændre de fysiske rammerne for at imødekomme borgeres trivsel.

Tillige vurderer socialtilsynet, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet, ved at 
medinddrage borgerne ud fra deres formåen og gennem samarbejdet med pårørende og værger. Borgerne føler 
sig lyttet til, men inddragelse i forhold til målopsætning sker hovedsageligt med baggrund i medarbejdernes 
observationer. Indsatsen i tilbuddets virksomhedsplan om emnet, er der ikke fulgt direkte op på under indeværende 
tilsyn. 

Tilbuddet kan have fokus på at sikre, at borgernes selv- og medbestemmelse også afspejles i borgernes fællesrum, 
hvor der f.eks. er ophængt dagstrukturskemaer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i den pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser samt 
vold og overgreb, og ser at antallet at magtanvendelser er faldet væsentligt i 2019, og at der sker en opfølgende 
indsats, som forbedrer indsatsen.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Fokus på at sikre at borgernes selv- og medbestemmelse også afspejles i borgernes fællesrum.
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Socialtilsynet ser der som et udviklingspunkt at arbejde videre med den forebyggende indsats, som kan reducere 
udadreagerende adfærd mod medarbejdere.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Kriterieteksten er baseret på tilsynet i januar 2019 og er ikke ændret ved nærværende tilsyn.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. 
Der er ikke under indeværende tilsyn fulgt på indsatsen omkring dette som beskrevet i virksomhedsplanen for 
2017/18.
Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne lytter til dem, hvilket de pårørende bekræfter, men der er udfordringer 
særligt ved nye medarbejdere og vikarer at forstå hvad borgere udtrykker.
Det vurderes, at tilbuddet med fordel fortsat kan have fokus på at sikre at borgernes selv- og medbestemmelse 
også afspejles i borgernes fællesrum.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Det vægter, at 7 borgere i spørgeskema svarer enstemmigt, at medarbejderne lytter til dem. Pårørende fortæller, at 
mange medarbejdere er gode til at lytte til borgerne og respektere dem, men at det er sværere for nogle, og det er 
svært for nye medarbejdere at forstå borgeres behov.

Ydermere vægter, at sagsbehandler beskriver, at fokus på selv- og medbestemmelse har høj prioritet for 
botilbuddet.

Tillige vægter, at det er fremsendt dokumentation i borgersager, ses at borgerinddragelse ved opsætning af mål for 
borgerne hovedsageligt sker på baggrund af observation. Der er bruges et anerkendende sprogbrug i 
dokumentationen som er fremsendt.
Der er ikke under dialogen med ledelsen eller medarbejderne nævnt hvordan der er arbejdet med udviklingen af 
formen for yderligere inddragelse af borgerne som anført i tidligere virksomhedsplan.

Det fremgår af nyhedsbrev at der arbejdes med totalkommunikation, herunder tegn til tale og  kommunikationspas.
Det fremgår af tidligere tilsyn, at tilbuddet benytter selvbestemmelsesskemaer, for at sikre medarbejderne lytter til 
de ønsker borgerne har. 
Ved tidligere tilsyn har, medarbejdere forklaret 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. Dette giver medarbejderen fortsat udtryk for, da 
de beskriver, at alle ikke anvender de aftalte metoder i kommunikationen med borgerne.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes 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 vægter, at pårørende udtrykker, at borgerne har indflydelse på beslutninger i deres dagligdag, som har 
betydning for dem.

Tillige indgår, 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. Der er ikke under indeværende tilsyn fulgt direkte op på,hvor langt tilbuddet er med arbejdet med dette 
punkt i virksomhedsplanen.

Endvidere indgår oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor 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. 
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Ydermere indgår, at socialtilsynet ved tidligere tilsyn gør tilbuddets ledelse opmærksom på, at der flere steder 
iagttages personfølsomme oplysninger i fællesrum fx omkring medicin og borgernes dagstruktur. Dette observeres 
fortsat under rundvisningen på indeværende tilsyn.

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

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og at der er 
arbejdet med opmærksomhedspunktet fra januar 2019 om at øge borgernes trivsel. 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives, men at målgruppen er udfordret i deres almene trivsel på grund 
af deres handicap og de rammer, der er i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at udvikle det 
faglige arbejde, så de kan øge borgernes trivsel, har fokus på at der er de nødvende ressourcer i forhold til 
borgernes behov og ændring i de fysiske rammer, som skal underbygge en øget trivsel.
Det vurderes, at der i ferieperioder er mange vikarer, nogle med meget lidt viden om målgruppen, hvilket er 
medvirkende til at påvirke borgernes trivsel negativ, da at de faste rutiner og kendskab ikke er der i tilstrækkelig 
grad. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har fokus på denne problemstilling. 

Det fremgår, at der er udfordringer omkring enkelte borgeres trivsel. 
Det fremgår også, at der arbejdes forebyggende med disse udfordringer, så de i mindre grad påvirker øvrige 
borgeres trivsel.

Der tilbydes støtte til relevante sundhedsydelser og er tæt samarbejde med flere parter som koordineres af 
tilbuddets sygeplejerske. Borgere med øgede somatiske udfordringer er der opmærksomhed på. Der er fokus på 
kost og motion samt aldring i borgergruppen, og pågår fortsat arbejde med at udarbejde sanseprofiler på borgerne, 
for at understøtte borgernes mentale sundhed gennem relevante stimuli.
 
Der følges systematisk op af ledelse for skabe pædagogiske rammer, som sikrer ensartethed, hvilket drøftes på 
personalemøde i et hus, men det vurderes at der fortsat er udfordringer omkring dette, da aftaler i følge 
medarbejdere i enkelte huse og dagtilbud ikke overholdes samt at introduktion til vikarer har betydning.

Det fremgår, at der fortsat er mange episoder i både bo- og dagtilbud, hvor borger har udadreagerende adfærd 
fortrinsvis mod medarbejdere.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Der er ved tilsynet lagt vægt på, at leder og medarbejdere vurderer at borgernes trivsel er over middel. Vurdering af 
borgernes trivsel skal ses i sammenhæng med deres fysiske og psykiske habitus. Det fremgår ikke som ved 
tidligere tilsyn, at borgernes trivsel er påvirket væsentligt på grund af medborgeres adfærd, da voldsom adfærd er 
reduceret væsentligt.

Særligt medarbejderne vurderer, at borgernes trivsel har været reduceret i sommerperioden på grund af det faste 
personale har haft ferie. Ledelsen udtrykker, at ferietilrettelæggelsen skal være anderledes til næste år, så flere 
faste medarbejdere er på arbejde, og der bliver en fælles koordineret planlægning.

I hus 1, hus 3 og dagtilbuddet er der borgere med udadreagerende adfærd, som der arbejdes systematisk med at 
forebygge, så det ikke har betydning for de øvrige borgeres trivsel. Det beskrives hvordan der arbejdes med at 
udrede borgere i mistrivsel ud fra en helhedsorienteret tilgang, og leder beskriver, at der er taget en række 
initiativer til at øge borgernes trivsel.

Tillige vægter, at pårørende i januar 2019 udtrykker, at borgere trives i tilbuddet, men at det er svingende, hvordan 
de har det. 

Sagsbehandler giver i januar 2019 udtryk for at tilbuddet skaber trivsel og udvikling for borgerne gennem det faglige 
arbejde. Det beskrives, at enkelte borgeres sygdom i perioder kan skabe udfordringer omkring kendskab til 
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borgerens signaler om trivsel, mistrivsel etc., da signaler bliver utydelige og svære at tolke.

I forhold til opmærksomhedspunkt januar 2019 om at sikre god trivsel for borgere i såvel bo og dagtilbuddet, ved at 
tilbuddet arbejder med de strukturer og aftaler, ser socialtilsynet denne praksis implementeret i højere grad, hvilket 
har medvirket til at forebygge voldsom adfærd.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat i middel grad opfyld. Socialtilsynet vurderer middel, 
fordi der er en klar udmelding om at sommerferien dækningen i høj grad påvirker borgernes trives negativt. Det 
vægtes særligt, at der fortsat er enkelte borgere i bo- og dagtilbuddet som ikke trives.

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 vægter, at leder beskriver, hvordan tilbuddet samarbejder med psykiater, hospital, Oligofreniklinikken. Der er 
udarbejdet hospitalspas for at forbedre kommunikationen om borgerne ved indlæggelse ved tilsynet i januar 2019.

Tillige vægter, at ledelsen oplyser, at der fortsat er tilknyttet en fast sygeplejerske til tilbuddet, og er tilknyttet en fast 
huslæge, hvis tilsyn koordineres af sygeplejersken. I følge tidligere tilsyn får alle borgere udarbejdet en 
sundhedsplan med målopsættelse, og der følges op på dette.

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

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Det vægter, at data fra januar 2019 ligger til grund. Det fremgår det af fremsendte nyhedsbrev, at der er fokus på 
autisme og kost, autisme og demens, sansemæssig aktivitet, mental sundhed, tandhygiejne m.m. Leder oplyser 
under rundvisning, at det etablerede sanserum i hus 1 anvendes af borgerne, der bor der. Der pågår proces 
omkring udarbejdelse af sanseprofiler, men grundet indsatsens omfang, svarende til 10-11 arbejdsdage pr. profil, 
har pædagogisk konsulent som varetager opgaven ikke fået udarbejdet på så mange borgere endnu.

Tillige vægter, at ledelsen oplyser, at der kontinuerligt er opmærksomhed på borgernes fysiske behov og nogle 
borgere har flere somatiske udfordringer, som de ikke med normeringen kan imødekomme. Der arbejdes på at der 
for borgere som har udpræget somatisk behov indstilles til andet tilbud eller søges om særtakst med henblik på at 
ansætte medarbejdere med mere sundhedsfaglig viden som fx sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter.

En pårørende udtrykker, at det vil være ønskeligt at der er et større fokus på motionstilbud på Gefion
.
Endvidere indgår oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor det beskrives, at der 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.
Det fremgår også fra tidligere tilsyn, at tilbuddet samarbejder tæt med ergo- og fysioterapeuter. 

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

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet arbejder med at styrke den forebyggende indsats, så magtanvendelser 
forebygges, og den opfølgende indsats skaber læring og forbedring af indsatsen.

Tilbuddets ledelse og pædagogiske konsulenter arbejder systematisk med at styrke den faglige viden, det 
systematisk arbejde med borgerne ud fra døgnrytmeplaner og trivselsvurderinger, hvilket har reduceret antallet af 
magtanvendelser, og karakteren af den magt der er anvendt.

Ledelsen lægger vægt på deltagelse i socialstyrelsens projekt om at forebygge vold har en væsentlig betydning for 
indsatsen.

Socialtilsynet ser der som et udviklingspunkt, at styrke vikares viden om magtanvendelse. Socialtilsynet gør 
opmærksom på, at vikarer som kommer fra vikarbureau må ikke anvende magt uden de er instrueret i det af fast 
personale. Leder er bevidst om disse regler.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Det vægter, at leder og medarbejdere fortæller, at der arbejdes med f.eks. døgnrytmeplaner og trivselsvurderinger 
med handleanvisninger på borgere for at skabe trivsel og reducere stress.

Leder udtrykker, at deltagelse i socialstyrelsens projekt om at reducere vold i botilbud, har skabt læring og 
forståelse i tilbuddet.

Pædagogisk konsulent beskriver, hvordan tilbuddet arbejder med low arousal tilgang og intensive interaktion og er i 
tæt dialog med medarbejderne om brugen af disse metode. 

Medarbejdere beskriver betydningen af at arbejde med døgnrytmeplaner og trivselsvurderinger og betoner 
vigtigheden af, at også vikarer bruger dem.

Medarbejdere fra hus 1 og 3 er meget klare på at de trækker sig for at forbygge konflikter som fører til 
magtanvendelse. Det bemærkes, at medarbejdere ikke er sikre på, at vikarer får skrevet en magtanvendelse, hvis 
de f.eks. laver frigørelse fra en borger.

Sagsbehandler bekræfter ved tilsynet i januar 2019, at der har været 27 magtanvendelser i 2018 jf. § 126 og 15 af 
disse er vurderet af Rudersdal kommune. 12 er vurderet lovlige og 3 er vurderet ulovlige. 10 magtanvendelser har 
været på en borger, 3 på en borger og 2 på to borgere. 
12 indberetninger er sendt til anden handlekommune, En er vurderet lovlig, og der afventes svar på 11, hvor af 10 
er på en borger.

Endvidere indgår, at ledelsen oplyser, at der fortsat er sat øget normering i form af skyggemedarbejder i et hus, at 
der har været et samarbejde med Studio 3 om arbejdet med de faglige tilgange. 

Hertil vægter oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor medarbejdere giver udtryk for at kurser med Studie 3 støtter deres 
viden, for at undgå magtanvendelser, bl.a. ved at trække sig, men beskriver også så voldsom adfærd hos borgere, 
at de har bid og kradsmærker efterfølgende og at tøj bliver revet i stykker forårsaget i situationer, hvor de trækker 
sig. Medarbejdere udtrykker, at risikovurderinger kan bruges mere systematiske. 

På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren forsat i høj grad opfyldt.

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 indsendt 5 registrerede magtanvendelser i 1. halvår af 2019 en i hus 1, 2 i hus 3 og 2 i dagtilbud, Det 
fremgår af fremsendt materiale, at der fulgt på disse med henblik på forbedring af indsatsen. I 2018 var der 27 
indberetninger.

Det fremgår, at der er registreringer, hvor det kan tydeliggøres, hvad der gik forud for magtanvendelsen, og det kan 
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reflekteres om det er mindste indgriben, der er anvendt.

Det fremgår af dialog med medarbejdere og ledere, at alle magtanvendelser bliver skrevet, og at medarbejderne er 
blevet så gode til at trække sig og forbygge at der sker magtanvendelse. Der er taget initiativ til medicinændringer 
og samarbejde med oligofreniteamet, for at forbedre indsatsen.

Tillige vægter, at ledelsen vurderer, at episoder overvejende sker ud fra mindste indgribende princippet.

Der er i januar 2019 fremsendt Retningslinjer for håndtering af skadevoldende hændelser mellem borgere, 
Kvalitetssikring af voldsindberetninger, arbejdsgange og læring, Retningslinjer samt instruktion ved udløst alarm, 
Voldsregistrering og refleksion vold mellem borgere, Dokumentation for registrering af vold mod personalet. Det 
fremgår dog også af indstilling fra MED udvalget, at der skal strammes op på praksis for registrering, læring og 
forbedring af indsatsen.

På baggrund ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i høj grad og scoren ændres fra 3 til 4.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Dette tilsyn var tilrettelagt med særlig opmærksomhed på registrering af overgreb mellem borgere, da tilsynet i 
januar 2019 så det som et opmærksomhedspunkt at styrke den forbyggende og opfølgende indsats.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har styrket den forebyggende indsats imod vold og overgreb, og at antallet af 
episoder er begrænset. Der er udarbejdet retningslinjer for området og arbejdes med risikoprofiler, 
døgnrytmeskemaer og foretages løbende refleksion over hændelser og drøftelser omkring ændret indsats på 
personalemøder. Tiltag der er forebyggende i forhold til vold og overgreb, borgerne imellem og mod medarbejdere. 

Hændelser med voldsom adfærd mellem borgerne registreres, og der følges op på dem, udtrykker leder og 
medarbejdere. Det fremgår, at der forsat er en del hændelser af voldsom adfærd imod medarbejderne primært som 
riv, men at der også er voldsommere episoder. Socialtilsynet ser der som et udviklingspunkt, at arbejde videre med 
den forebyggende indsats som kan reducere dette udtryk hos borgerne.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Det vægter, at leder og pædagogisk konsulent oplyser, at der ikke er registreret nogle hændelser om voldsom 
adfærd i hus 1, i hus 2 har der været 4 hændelser i 1. halvår. I hus 3 har der været 4 hændelser og i dagtilbuddet er 
der registreret 3 hændelser. 
Der er borgere der kun har voldsom adfærd i dagtilbud og ikke i botilbud.

Medarbejdere og leder er enige om, at episoder registreres, men der kan være gråzoner, hvor det ikke sker. Det 
fremgår af dialogen med leder og medarbejdere, at brug af trivselsskema, dagstrukturskema mv. er medvirkende til 
at reducere borgernes udadreagerende adfærd. Der er samarbejde med oligofreniteamet, psykiater m.v. for at 
borgere får den rette medicin.

Der er en del registreringer af vold mod personalet mest i form af riv, men også voldsommere episoder, og 
medarbejdere oplever, at borgere reagerer, når det faste personale er fraværende.

Det fremgår af dialogen, at der forsat er borgere, der har selvskadende adfærd.

Tillige vægter, at der er fremsendt registreringer af vold mod medarbejdere fra juli til oktober måned 2018, hvoraf 
det fremgår at der er 4 -7 registreringer om måneden. Medarbejderne fortæller, at ikke alle episoder er registreret, 
hvilket var et opmærksomhedspunkt fra 2018.

Endvidere indgår, at det fremgår af indstilling fra MED udvalget november 2018, at der skal strammes op på praksis 
for registrering og læring i november måned.
Af handleplan fremsendt til tilsynet 3.12 2018, fremgår at følgende iværksættes: 
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• Observationer af det daglige pædagogiske arbejde
• Formidling af observationer
• Pædagogisk leder agerer rollemodel i forhold til specifikke handlemuligheder
• Vidensdeling
• Øget fokus på den faglige dokumentation, herunder opdatering af daglige handleanvisninger og ny viden
• Samtaler, hvor der udarbejdes individuelle udviklingsplaner for medarbejderne
• Fælles team- og personalemøder, hvor der følges op på initiativer og aftaler
• Opfølgning på voldsindberetninger og magtanvendelser foregår på personalemøder umiddelbart efter hændelsen 
med deltagelse af pædagogisk leder og pædagogisk konsulent (Dette er en procedure, som har været i mange år)
Der er fremsendt Retningslinjer for håndtering af skadevoldende hændelser mellem borgere, Kvalitetssikring af 
voldsindberetninger, arbejdsgange og læring, Retningslinjer samt instruktion ved udløst alarm, Instruktion for 
håndtering af skadevoldene hændelser mellem borgere, Dokumentation for registrering af vold mod personalet.

Pårørende udtrykker, at borgeres trivsel er påvirket af udadreagerende adfærd fra andre borgere.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i høj grad og scoren ændres fra 3 til 4 med den 
styrkede forebyggende indsats og registrering som sker.
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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 fortsat, at tilbuddets ledelse har relevante kompetencer, og at de leder tilbuddet med fokus 
både på den strategiske ledelse og den daglige drift for at øge kvaliteten i tilbuddet. 
Der er faglige ledere af afdelingerne og pædagogiske konsulenter til at følge op på arbejdet med sparring og 
supervision til medarbejderne. Desuden tilbydes ekstern supervision til medarbejdere i  alle huse og i dagtilbuddet. 
Nattevagterne har mulighed for sparring med kolleger flere gange årligt, og kan ved behov deltage i teammøder.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har fulgt op på opmærksomhedspunkter fra tilsyn i januar 2019, og anerkender 
den udvikling som er sket i arbejdet med den faglige indsats, arbejdet med magtanvendelser og voldsom adfærd 
imellem borgere for at øge borgernes trivsel. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets sygefravær og personalegennemstrømning påvirker strukturer, 
genkendelighed og borgernes trivsel i ferieperioder og ved fravær.
Socialtilsynet ser det som et opmærksomhedspunkt, at der i ferie og sygdomsperioder er de nødvendige 
kompetencer og ressourcer i boenhederne, og at vikarer har relevante kompetencer, så borgernes trivsel bliver 
påvirket mindst muligt i disse perioder. Ledelsen arbejder med ny organisering af vagtplanvaretagelse og arbejder 
forbyggende på at give vikarer relevant viden om borgerne, for at sikre at der er de nødvendig kompetencer.

Det er fortsat et opmærksomhedspunkt, at sygefraværet bør bringes ned, da manglende kontinuitet og stabilitet 
påvirker borgeres trivsel.

Gennemsnitlig vurdering 4,1

Udviklingspunkter

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

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Kriterieteksten er ikke ændret ved dette tilsyn og baserer sig på tilsynet i januar 2019.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har relevante kompetencer, både i forhold til ledelsesopgaven, samt 
ledelsen har viden og erfaring med målgruppen. 

Tilbuddets ledelse har et strategisk fokus på organisationen og den daglige drift. De har en strategi for ændring af 
kulturen og opbygning af organisationen. Der er i samarbejde med to pædagogiske konsulenter omkring den faglige 
sparring i de enkelte huse. Hvorvidt konsulenterne har ledelsesansvar fremstår ikke tydeligt. Ledelsen kan fortsat 
have fokus på at skabe forståelse for de pædagogiske planer og strategier hos medarbejdere, som ledelse 
udarbejder og lytte til medarbejdernes erfaringer om borgeres adfærd. For at de planer og strategier som 
udarbejdes kan bruges i det daglige arbejde til at øge borgeres trivsel.

Ledelsen har fortsat stort fokus på opkvalificering af medarbejdere gennem kompetenceudvikling og supervision. 
Supervision tilbydes nu i alle huse og dagtilbuddet, hvilket var et udviklingspunkt i 2018. Nattevagter deltager i 
kontinuerlige møder efter behov.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Der er lagt til grund, at der ikke er sket ændringer i den ledelsesmæssige sammensætning. Centerleder og de tre 
afdelingsledere har relevant uddannelse og ledelsesmæssige erfaring. De er alle pædagogisk uddannede og en er i 
gang med diplom i ledelse.

Ledelsen samarbejder fortsat med to faglige konsulenter, som også har ledelseskompetence, som støtter op om 
udvikling af det faglige arbejde, hvilket observeres under tilsynets deltagelse i to personalemøder. Medarbejderne 
fortæller, at de oplever at den pædagogiske konsulent har ledelseskompetence, og medarbejderne har en 
oplevelse af at have svært ved at komme til orde i dialogen omkring de faglige tilgange og metoder. Dette svarer 
overens med det socialtilsynet observerer under personalemødet i et hus, hvor formidling af tilgange som anbefales 
af ledelsen i mindre grad fremstår til drøftelse i medarbejdergruppen, men mere gennem brug af Marte Meo 
fremstår som en anvisning til medarbejderne gennem brug af et godt eksempel.

Tillige vægter, at ledelsen fortæller hvordan de har håndteret klager fra pårørende og planerne for 
pårørendesamarbejdet fremover.

På baggrund heraf fastholdes scoren, og 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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Der er lagt til grund, at leder i telefonsamtale i november beskriver,at supervision er intensiveret, hvor der er særligt 
behov både at eksterne og interne supervisorer.
Det fremgår af nyhedsbrev at der er brugt over 1000 timer på sparing og supervision i 2018
Leder fortæller ved tilsynet, at alle teams, også dagtilbuddet, tilbydes supervision omkring faglighed undtagen 
nattevagterne. Nattevagterne tilbydes i følge leder kontinuerlige nattevagtsmøder, hvor de kan sparrer med 
hinanden to gange årligt, i deres team to gange årligt samt er altid velkomne til at deltage i personalemøder efter 
behov.
Medarbejderne fortæller, at de udover kontinuerlig ekstern supervision også har VISO tilknyttet for sparring omkring 
en borger. Den næste planlagt supervision observeres drøftet på et personalemøde.

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

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift fortsat varetages kompetent med fokus på at udvikle det 
pædagogiske arbejde og skabe trivsel hos borgere og medarbejdere. 

Det er fortsat et opmærksomhedspunkt, at sygefraværet bør bringes ned, da manglende kontinuitet og stabilitet 
påvirker borgeres trivsel. Særligt medarbejdere udtrykker, at borgerne har været påvirket af, at vikarer ikke har haft 
den nødvendige viden i ferie og fraværsperioder. Medarbejdere oplever, at være blevet kaldt ind til ekstravagter, og 
at de i arbejdstilrettelæggelsen oplever, at der ikke har været de nødvendige ressourcer i forhold til borgernes 
behov for støtte.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er meget opmærksom på, at vikarer har de nødvendig kompetencer, og at de 
arbejder henimod at der bruges faste vikarer. 
Socialtilsynet vurderer, at målgruppens behov er så komplekst, at vikarer skal have erfaring med målgruppen eller 
relevant uddannelse.

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

Ledelsen har givet medarbejderne i Hus 1 mulighed for arbejdsdage på op til 15 timer. En arbejdsdag hvor det 
bliver muligt for medarbejderen, at blive en integreret del af borgernes døgnrytme. Resultatet skulle gerne være 
færre overgange/lap, øget forudsigelighed, nær og samvær for borgeren. Projektet skal samtidig også analysere 
på, hvad der sker med personalets sygefravær.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Der er lagt til grund, at tilbuddet søger om revisitation, når de vurderer, at borgernes behov for støtte og kontakt 
øges, og der er behov for flere ressourcer for at kunne imødekomme deres behov. Der gives eksempler på, at 
borgere har fået øget støtte,

Det fremgår af dialog med leder og medarbejdere, at de arbejder på at styrke deres kompetencer for at kunne 
imødekomme borgernes behov bedst muligt. 

Medarbejdere i Hus 1 og 3 udtrykker, at borgerne i hverdagen har kontakt til personaler med relevante 
kompetencer, men at der i sommerferien har været underbemanding p.g.a. sydom og ferie. Der har været perioder, 
hvor der ikke har været de nødvendige ressourcer og kompetencer.
Medarbejdere i hus 1 oplever, at kompetencerne er meget forskellige hos de forskellige vikarbureauer og vurderer, 
at uddannede vikarer i langt højere grad har de relevante kompetencer.

Ledelsen og den pædagogiske konsulent beskriver, at vikarer introduceres til arbejdet.

Ledelsen arbejder med, at vagtplanlægning er samlet centralt, som en medarbejdere varetager fremadrettet, så 
genkendelige ansigter kan anvendes og flyttes rundt efter behovene. Leder udtrykker, at den største opgave ligger i 
hus 1 og at færre medarbejdere vil kunne have ferie samtidig næste år.
Leder lægger vægt på, at anvende vikarbureau med rette kompetencer, men at intentionen er, at tilbuddet skal 
have fastansatte vikarer.

Leder oplyser, at der er ubesatte stillinger i hus 1, som nu er besat pr. 20.8.-19. Der har manglet personale i 1 b, 
ca. 240 timer på 4. ugers rul, lidt mindre i a. Nogle medarbejdere stoppede meget hurtigt efter ansættelse. Eller er 
flyttet til andre huse. Nogle borgere er blevet tilført normering, som ikke er blevet dækket.

Leder oplyser i nyhedsbrev i december, at der ikke er ubesatte stillinger ultimo 2018.
Tillige vægter, at det af medarbejderlister fremsendt i november måned fremgår, at botilbuddet overvejende er 
ansat uddannede pædagoger. Det fremgår at en stor andel af medarbejderne er ansat i slutningen af 2017 og i 
2018. Tilbuddet har tilknyttet egen sygeplejerske. I dagtilbuddet er alle medarbejder uddannet pædagoger.

Der er fokus på, at borgerne bliver skærmet med en til en normeringer, hvor det vurderes nødvendigt, og at der 
arbejdes med at udvikle den relevante pædagogik.
Ved tidligere tilsyn forklarer medarbejdere og ledelse, at der til borgere med særlige behov eller adfærd er ansat 
skyggemedarbejder, for at kunne imødekomme borgers behov.
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Det vægter, at pårørende udtrykker, at medarbejdere på grund af at der er mange vikarer og nye medarbejdere, 
ikke altid har den nødvendige viden om borgerne. En anden pårørende oplyser i spørgeskema, at "der synes at 
være kronisk personalemangel og tidsmangel".
Der er også pårørende der udtaler, at medarbejderne er meget kompetente.

Indikatoren bedømmes fortsat i høj grad opfyldt særligt begrundet i at alle stillinger er besat, og at ledelsen følger 
op på at borgerne har tilstrækkelig kontakt med kompetent personale, men ser at der er vikarer særligt i 
sommerferieperioder, som ikke har de nødvendige kompetencer.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren er ikke behandlet ved dette tilsyn og det er data fra tilsynet januar 2019.

Der er lagt vægt på at personalegennemstrømningen ikke er opgivet i procent.
Ledelsen oplyser, at 6 medarbejdere er gået på pension, 2 er ophørt på grund af sygdom for 4 medarbejdere er det 
opgivet en årsag. Derudover er der 5 elever som har afsluttet deres uddannelse.
Da 13 faste medarbejdere er ophørt ud af 87 svare det til 15 % hvilket ikke er på et højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser.
Det fremgår af medarbejderliste fremsendt i november måned, at der er ansat 15 nye medarbejdere i 2018, heraf er 
8 nye ansatte i hus 1.

Pårørende udtrykker at der er høj gennemstrømning.

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt, da pårørende oplever at gennemstrømningen er høj. Scoren ændres fra 2
 til 4.

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 lagt vægt på, at leder oplyser at sygefraværet i 1. halvår af 2019 har været 7,9 % for hele tilbuddet, men der 
er afdelinger hvor sygefraværet har været mere 12%.
Det fremgår, at sygefraværet er faldende i tilbuddet som helhed, men at der er flere medarbejdere, der har været 
ramt af somatisk sygdom fra samme boenhed.

Sygefraværet er på 9,1 % i 2018, stigende fra 2017 hvor det var 8,6 % og i 2016 8,3. Leder oplyser, at vedr. 
sygefravær, så skal det medregnes i tallene, at tilbuddet har haft seks medarbejdere med meget lange 
fraværsperioder, som går fra 72 dage og til 251 dage. I det billede skal det med, at tre af dem har været med egen 
sygdom, samt to medarbejder med fysisk arbejdsskade, overrevet ledbånd i skulderen og en med hovedpine. Den 
sidste har været med stress og kommet tilbage.

Da sygefraværet er højere end på sammenlignelige tilbud bedømmes indikatoren fortsat 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 forsat, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer i form af uddannelse som 
pædagoger eller indenfor det sundhedsfaglige område. Der er fastansat personale i alle huse, og tilbuddet har 
fokus på sygefravær og personalegennemstrømning, for at sikre at borgerne bliver mødt af medarbejdere med 
relevante kompetencer. 
Der sker en systematiske drøftelser af tilgange og strukturer for borgerne på personalemøder. Socialtilsynet ser, at 
det er et udviklingspunkt, at medarbejdere og ledelse har fælles forståelse for hvordan borgerne støttes i praksis, 
for at der er de bedste rammer for borgeren, så der er en ensartet forståelse blandt medarbejdere og vikarer, så 
der sikres en fælles viden og referenceramme i forhold til støtten til borgerne.

Socialtilsynet bemærker positivt som ved tidligere tilsyn, at tilbuddet har øget deres kompetenceudvikling, hvor 
medarbejderne har opnået viden og efteruddannelse i henhold til tilbuddets målgruppe og valgte metoder og 
tilgange. Der er medarbejdere i gang med diplomforløb og er tilbudt opkvalificering i forhold til magtanvendelser. 
Tilbuddet kan fortsat kvalificere deres kompetenceudvikling, ved at sikre plan for implementering af ny viden.

Socialtilsynet ser det som et opmærksomhedspunkt at styrke vikarernes viden, så samspillet med borgerne bliver 
styrket og i lavere grad påvirker borgernes trivsel.

Gennemsnitlig vurdering 4

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
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Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder. Der er ansat fast personale i alle huse og skabt struktur for drøftelser på 
personalemøder med henblik på at sikre refleksion og ensartet tilgang i medarbejdergruppen, men er fortsat 
udfordringer omkring dette ved brug af vikarer. Der er ansat pædagogisk konsulenter som støtter op om udvikling af 
medarbejderes kompetencer.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen arbejder med, at vikarer får den nødvendige viden til at arbejde med borgerne, 
men at brug af vikarbureauer, hvor vikarer har meget begrænset eller ingen erfaring med målgruppen til tider gør 
samspillet med borger fungerer i lav grad. Ledelsen følger op, støtter op og er i dialog med vikarer, men 
socialtilsynet ser det som et opmærksomhedspunkt, at samarbejde med vikarer med de nødvendige kompetencer 
for at styrke samspillet med borgerne.

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 data fra tilsyn i januar 2019, hvor leder forklarer, at alle stillinger er besat og at der ikke er 
ledige stillinger med udgang af 2018. Det fremgår af fremsendt materiale, at tilbuddet lægger vægt på, at  nye 
medarbejderes onboarding i form at introduktionskurser.

Tillige vægter, at det af medarbejderlister fremsendt i november måned fremgår, at i hus 1 er der ansat 9 
pædagoger. Det fremgår at en stor andel af medarbejderne er ansat i slutningen af 2017 og i 2018. Tilbuddet har 
tilknyttet egen sygeplejerske.

Endvidere vægter, at det af fremsendt materiale fremgår, at 3 medarbejdere er i gang med diplommoduler i 
specialpædagogik og flere har deltaget i SIKON.
Supervision af eksterne supervisorer er prioriteret højt i forhold til borgere som ikke trives for at styrke den faglige 
viden om relevante metoder.
Medarbejderne bekræfter dette og fortæller, at de har deltaget i Studio 3 omkring magtanvendelser.

På baggrund af ovenstående, med vægt på at alle stillinger er besat af medarbejder med pædagogiske 
kompetencer, og der sker systematisk oplæring og introduktion, hæves scoren fra 3 til 4, og indikatoren bedømmes 
i høj grad opfyldt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Det vægter, at antallet af magtanvendelser og voldsom adfærd mellem borgerne er reduceret væsentligt i 2019 i 
forhold til antallet i 2018, og at der er forståelse for at registreringen er vigtig i forhold til at styrke samspillet med 
borgerne.

Det fremgår af medarbejderudsagn, at der i sommerperioden har været mange vikarer, som har en meget 
begrænset viden om borgerne. Medarbejderne udtrykker, at vikarernes begrænsede kendskab til borgerne i høj 
grad påvirker samspillet negativt.
Ledelse og pædagogisk konsulent beskriver deres indsats for at give vikarer de relevante kompetencer i følvagter 
og gennem sparring.

Ved tilsynet i januar udtrykker 7 borgere, at de er glade for tilbuddet, og at medarbejderne taler ordentligt til dem.
Pårørende udtrykker, at vikarer og nyansatte medarbejdere ikke kender borgeren særligt godt, og de derfor 
mangler relevante kompetencer.

Ledelse og medarbejder beskriver, at der er gennemført uddannelse for alle medarbejdere omkring emnet, og 
reflekteres systematisk omkring magtanvendelse og vold på personalemøderne. Dette observeres ved tilsynets 
deltagelse i et personalemøde i januar.
På mødet ses refleksioner gennem brug af metoden Marte Meo, hvor afdelingsleder, pædagogiske konsulent og 
medarbejdere reflekterer over tilgangen til en konkret borger. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i høj grad.
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Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

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

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

Temavurdering

Fysiske rammer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at ændre de fysiske rammer, så de i højere grad understøtter 
borgeres behov for at være i et skærmet miljø målrettet målgruppens behov. Tilbuddet har i samarbejde med 
pårørende og medarbejdere skabt nye og autismevenligere rammer i en boenhed og i den ene halvdel af 
dagtilbuddet. Denne proces forsætter og flere boenheder bliver ombygget i 2019. Der lægges vægt på, at borgere 
får færre sanseindtryk, og at der tages hensyn til de individuelle behov borgerne har i den enkelte boenhed. Der 
lægges vægt på, at borgere har mulighed for samvær i aktiviteter, som understøtter deres trivsel og udvikling.

Borgere og medarbejdere udtrykker, at nogle borgerne er generet af, at bo så tæt som de gør. Ledelsen har stor 
opmærksomhed på at skabe muligheder i forhold til borgernes behov og trivsel, blandt andet ved at indrette 
sanserum og særligt sansestimulerende aktiviteter.

Det har positiv 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.

Gennemsnitlig vurdering 3

Udviklingspunkter

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
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Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har fokus på at ændre de fysiske rammer, så de understøtter borgernes 
udvikling og trivsel. Tilbuddet har fået skabt nye rammer i et hus og i den ene halvdel af dagtilbuddet. Der er en 
plan for, at flere huse skal ændres for at skabe bedre rammer for målgruppen. Planen fremvises og ledelse 
beskriver, hvordan der er arbejdet med individuelle modeller for de enkelte huse, som skal imødekomme borgernes 
individuelle behov og øge deres trivsel.

Det fremgår, at der er borgere der i begrænset omfang kan skærmes i forhold til deres behov med de rammer, der 
er i tilbuddet, og det har betydning for medborgeres trivsel. Tilbuddet arbejder med at finde fysiske rammer, som 
passer bedre i forhold til særlige borgeres behov og ændre de fysiske rammer i huset.

Tilbuddet har fået flere sansestimulerende redskaber, som vil kunne understøtte borgeres trivsel, og leder er meget 
opmærksom på, at mange borgere vil få glæde af, de muligheder det giver.

Socialtilsynet vil følge processen omkring udvikling af mere autismerettede beboelsesrammer. Socialtilsynet 
bemærker, at målgruppens behov er så forskellig, at der også kan være borgere der profiterer af rammer, hvor der 
er plads til socialt samspil for de borgere, som bor i huset.

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

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

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Det vægter, at leder og pædagogisk konsulent beskriver hvordan tilbuddet arbejder med at skabe bedre rammer, 
som i højere grad kan skærme borgerne i forhold til deres behov. Borgerne er på grund af deres handicap meget 
påvirkelig for sanseindtryk.
Dette er sket ved at ændre de fysiske rammer i hus 1b og i dagtilbuddets ene afdeling. Hus 1b fremstår i højere 
grad som tre skærmede enheder, hvor lejligheden er basen, med mulighed for at den enkelte kan anvende de 
tilknyttede fællesfaciliteter i samvær med medarbejder enten ved madlavning, spisning eller i sanserum. 

Ledelsen forklarer ved tilsyn, at der er samarbejdet med medarbejdere og pårørende om en plan for ombygning af 
hus 1a, 2a og b i forhold at skabe øget trivsel hos borgerne. Leder fremviser tegninger af, hvordan ombygninger i 
de enkelte huse skal imødekomme borgerne i husets særlige behov. Leder oplyser, at ombygningen af hus 1 og 2 
skal ske i 2019, og at borgerne får en ferie i ombygningsfasen, så de ikke er i huset under ombygningen. Leder, 
medarbejdere og pædagogisk lægger vægt på, at borgere har mulighed for socialt samspil i de rammer de fungere 
med og skærmes for sansestimuli for at øge deres trivsel.
Leder nævner dilemmaer omkring pårørendes ønsker for socialt fællesskab.

De øvrige huse forventes ombygget i 2020. 

Leder og pædagogisk konsulent lægger vægt på, at det er vigtigt ved den fremtidige visitation til husene, at der er 
stor opmærksomhed på borgeres funktionsniveau, så de borgere der bor sammen kan fungere i de fysiske rammer, 
som der er.
Leder beskriver, at der arbejdes på, at få særligt skærmede fysiske rammer til borgere med særlige behov, og der 
har været afholdt flere møder med myndighed. Det forventes, at der etableres en midlertidig pavillon i 2019, og at 
der søges om at etablere et permanent skærmet tilbud på matriklen, når det er myndighedsbehandlet.

Sagsbehandler skriver i januar, at de fysiske rammer er ikke alle steder optimale. Der er for mange mennesker på 
for lille plads, det er svært at skærme borgerne for uhensigtsmæssige indtryk.

Tillige vægtes, at pårørende oplyser i januar, at boligen skaber trivsel for borger, og den optænkte ombygning vil 
være dårlig for autister med et stort socialt behov.

Det fremgår, at flere borgere svarer i januar, at de trives i de fysiske rammer, og at de oplever gener fra deres 
medbeboer. Det fremgår fortsat, at alle huse har udfordringer omkring larm, fra andre boliger. 

Ved tidligere tilsyn observeredes under rundvisning, at ombygning af dagtilbuddets grønne gruppe er færdiggjort og 
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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 oplyste, at det har kostet 400.000 kr. og der søges om midler til ombygning af blå gruppe. Der er ikke 
under indeværende tilsyn oplyst eller observeret yderligere ændringer.

Ledelsen oplyser, at dagtilbud i den hvide villa er etableret, og anvendes til to borger, hvilket har medvirket til øget 
trivsel for denne borger samt borger i de andre afdelinger fra hvem pågældende nu er skærmet med konkrete 
selvstændige opgaver.

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

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Der er lagt vægt på dialog med ledelsen om de fysiske rammer. Ledelsen og den pædagogiske konsulent arbejder i 
samspil med pårørende og medarbejder med at ændre de fysiske rammer i boenhederne, for at de i højere grad 
imødekommer borgernes særlige behov ud fra de behovsanalyser, der er foretaget. Dette sker ud fra besøg i andre 
tilbud, som har ændret de fysiske rammer i forhold til målgruppens behov.

Ledelsen beskriver, at de lægger vægt på at rammerne i boligerne skal være mere skærmende, og at der indrettes 
aktivitets- og sansestuer i fællesrum ud fra ønsker og behov for socialt samvær. Der lægges vægt på at kunne 
tilgodese den enkelte borgers sansebehov. Ligesom der skal være fokus på bedre konstellationer for borgeres 
sociale samspil f.eks. i deltagelse i interesse aktiviteter, ture eller lignende.

Alle 3 boenheder ombygges på baggrund af borgernes behovsanalyse, Der bliver sansestuer og aktivitetsrum i 
fællesrum ud fra ønsker og behov.

Tilbuddet har mange sanseredskaber i dagtilbuddet, som kan anvendes forskelligt af de enkelte huse.

Pædagogisk konsulent beskriver, at lyddæmpning er meget vigtigt alle steder, og arbejder med lys og farver, med 
vægt på at tilgodese den enkelte borgers behov.
Leder lægger vægt på at imødekomme alles behov, men ser også at der er forskel på behovsvurderinger hos f.eks. 
pårørendes ønsker for socialt fællesskab.
Tilsynet får fremvist tegninger omkring ombygning af boligerne.

Leder oplyser, at der er spadestik til de tre huse bliver til oktober og ombygningen forventes færdige inden 
årsskiftet. Borgerne skal på ferie i perioden med ombygning. 

Leder oplyser, at medarbejder og pårørende har været med til at sætte streger, og det er kompromis mellem 
følelser og faglighed.

Medarbejdere udtrykker, at det er godt at arbejde med, at borgerne får mere skærmede rammer, hvor de i mindre 
grad er påvirket af hinandens adfærd, men nævner også at ændringen vil være svær for nogle borgeres særlige 
behov.

Det fremgår af dialog med ledelsen i januar 2019 og oplysninger i nyhedsbrev, at Gefion har i 2019 indenfor en 
økonomisk ramme. Fået mulighed for, at kunne ændre i de fysiske rammer sådan, at de kan understøtte borgernes 
trivsel og den gode autismepædagogik.
Det drejer sig om mulighed, for ændring af fællestuer og køkkener for boligerne og en færdiggørelse af de 
påbegyndte ændringen på dagtilbuddet. Gefion har tilknyttet arkitekt Mette Wienberg som rådgiver- Mette har 
rådgivet autisme området i Region Midtjylland.
Gefion er i 2018 blevet begavet med, et kuglebad og en wellness gyngestol. Begge dele redskaber der kan 
anvendes af borgerne såvel i dagtilbudstiden som udenfor denne, aftner og weekender. 

Pårørende udtrykker, såvel at borgerne trives i de fysiske rammer med de forandringer der er lavet i hus 1b, hvor 
rammerne er blevet indrettet mere skærmet, men det udtrykkes klart fra pårørende, at de også udtrykker bekymring 
for at borgerne får færre muligheder for socialt samspil, når fælllesrum omdannes til mere skærmede aktivitet. 

Alle lejligheder har eget bad, toilet samt altan eller terrasse. 2 ud af 3 af lejlighederne er udstyret med et forrum 
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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.

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.

Indikatoren bedømmes fortsat at være opfyldt i middel grad, fordi det er blevet tydeligere for socialtilsynet, at de 
fysiske rammer i nogle huse i begrænset omfang imødekommer borgerne behov, og ombygningen ikke er 
færdiggjort. Samtidig anerkender socialtilsynet, at der arbejdes for at forbedre de fysiske rammer i forhold til 
borgernes behov.

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 tilsynet i januar 2019 rundvisningen forsat kan observere, at borgernes 
boliger fremstår individuelle og er indrettet efter borgernes behov og smag. 

Det vægtes, at alle fællesrum har sofagruppe, spiseplads og fremstår hjemlige. Der er ophængt madplaner på de 
fleste køleskabe, 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

Tilbuddet vurderes at være/er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets målgruppe jf budget 2019.
Socialtilsynet vurderer at tilbuddets økonomi vil være mere gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende 
kommuner, ved at der blev oprettet delbudgetter for § 108 og § 104 tilbuddet.

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 2019.
Tilbuddet har fået økonomi til at ændre de fysiske rammer i tilbuddet, så der bliver mere autismevenligt miljø i et 
hus af gangen.

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

Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større 
ændringer.
Det fremgår at kompetenceudviklingsbudgettet er faldet til ca. det halve i budget 19. Leder svarer, at der i budget 
2017-2020 er vedtaget en etårig besparelse på tværgående uddannelses-/udviklingspuljer, som påvirker budgettet 
for takstberegningen. Aktiviteter i 2019 finasieres derfor delvist af overskydende midler fra foregående år. De midler 
som centerleder råder over i dagligdagen er således ikke påvirkede. Det er centrale puljer fra det tidligere 
socialområdet.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddets økonomi er delvist  gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner, da der ikke er 
udarbejdet delbudgetter for § 108 og § 104 tilbuddet.
Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. 
Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Sygefraværs opgørelse

Observation

Interview Afdelingsleder 
Pædagogisk konsulent

6 medarbejdere fra hus 1 a og b, heraf 3 med pædagogisk uddannelse
1 social og sundhedsassistent 
8 medarbejdere fra hus 3 a og b, heraf 6 med pædagogisk uddannelse

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 Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere

Pårørende
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