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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 Botilbud Ebberød

Hovedadresse Sophie Magdelenes Vej 7
3460 Birkerød

Kontaktoplysninger Tlf: 46114941
E-mail: ansch@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.botilbudebberoed.rudersdal.dk

Tilbudsleder Anette Schubert

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne)

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

Målgrupper 18 til 85 år (udviklingshæmning)

Pladser i alt 68

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Boligen 
Karpevænget 3

1 almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Skærmet bolig 
Sophie Magdelenes 
Vej 8, stuen

Sophie Magdelenes 
Vej 7
3460 Birkerød

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

Sophie Magdalenes 
Vej Hus 2H

21 almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Sophie Magdelenes 
Vej Hus 6

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

Sophie Magdelenes 
Vej Hus 8

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

Særlig bolig Sophie 
Magdelenes Vej 6, 
stuen

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

Pladser på afdelinger 68

4

Tilsynsrapport



Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på anmeldt driftsorienteret tilsyn den 3. april 2019. Borgerperspektivet er inddraget dels via 
dialog med borgere samt observation under rundvisning i husene samt ved spørgeskemasvar fra 8 borgere. Dertil 
kommer dialog med ledelse og medarbejdere samt svar fra sagsbehandlere fra visiterende kommuner. 

Socialtilsynets vurderer samlet set, at Botilbud Ebberød fortsat lever op til kvalitetsmodellens 7 temaer. Tilbuddet er 
godkendt til 47 pladser efter almenboliglovens § 105 stk. 2., hvor borgerne modtager støtte efter servicelovens §§ 
85 og 83. 
Tilbuddet er tillige godkendt til 23 pladser efter servicelovens § 108 

Målgruppen er borgere med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog, med bevægevanskeligheder og 
sansefunktionsnedsættelser. Botilbuddet har flere enheder med forskellig målgruppebeskrivelse. Fælles for 
borgerne er, at de har brug for en højt specialiseret indsats indenfor såvel det socialpædagogiske område, det 
pleje- og omsorgsmæssige område samt det kommunikative område. 
De faglige kompetencer på tilbuddet er bredt sammensat for at tilgodese borgernes behov, og der er 
opmærksomhed på at tilføre viden til medarbejdere gennem løbende opkvalificering samt introduktionskurser til nye 
medarbejdere indenfor relevante emner. Hertil kommer, at der er opmærksomhed på medarbejdernes behov for 
nærledelse og faglig sparring.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets ledelse har haft fokus på og arbejdet med udviklings- og 
opmærksomhedspunkter, påpeget ved de seneste tilsyn. Socialtilsynet vurderer tillige at ledelsen har fokus på 
strategisk relevante temaer, der alle bidrager til at kvalificere tilbuddets indsatser og udvikle tilbuddet til borgerne. 
Tilbuddet arbejder ud fra relevant pædagogiske referenceramme med Kvalikombo og neuropædagogik  og dette 
vurderes afspejlet i tilbuddets dokumentation samt afspejlet i dialogen med medarbejdere. Derudover arbejdes med 
totalkommunikation og sansestimulation. 

Ydermere konkluderes fortsat, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske sundhed og trivsel, og har særlig fokus på 
mental sundhed. Der er tillige fokus på medinddragelse, og reflekteres løbende over magtanvendelser set i forhold 
til omsorgspligten samt vold og overgreb. 

Socialtilsynet konkluderer, at bygningerne efter almenboliglovens § 105, stk. 2 imødekommer borgernes behov for 
selvstændig bolig samt mulighed for aktivitet, ophold og spisning i fællesrum. Der pågår proces om indretning af 
enkelte fællesrum, med henblik på at imødekomme borgernes omsorgshensyn. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet 
bør have fokus på det nedslidte look, der trods det nye byggeri, er fremtræden ved rundvisning. For så vidt angår 
pladserne i tilbuddet efter servicelovens § 108 er de fysiske rammer uændrede og fortsat utidssvarende. Der pågår 
proces om bygning af nye boliger også til denne målgruppe.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 11-06-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Heidi Schmidt (Tilsynskonsulent)

Lisbeth Harre (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 03-04-19: Sophie Magdelenes Vej 8, 3460 Birkerød (Anmeldt)
03-04-19: Sophie Magdelenes Vej 8, skærmet bolig, 3460 Birkerød (Anmeldt)
03-04-19: Sophie Magdelenes Vej 6, 3460 Birkerød (Anmeldt)
03-04-19: Sophie Magdelenes Vej 6 stuen, 3460 Birkerød (Anmeldt)
03-04-19: Sophie Magdelenes Vej 2H, 3460 Birkerød (Anmeldt)
03-04-19: Karpevænget 3, 3460 Birkerød (Anmeldt)
03-04-19: Sophie Magdelenes Vej 7, 3460 Birkerød (Uanmeldt)
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Særligt fokus i tilsynet

Udviklings og opmærksomhedspunkter

Opmærksomhedspunkter

6

Tilsynsrapport



      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet Ebberød understøtter borgernes udvikling og trivsel ved at sikre muligheder og 
parathed i forhold til beskæftigelse. 
Tilbuddet opstiller mål og der dokumenteres i en beskrivende karakter. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med 
fordel kan have yderligere fokus på systematisk dokumentetation af medarbejdernes indsats i forhold til løbende 
læring og resultater af indsatsen. 
Der er fra botilbuddet et fortsat fokus på samarbejde med det dagtilbud og fokus på at koordinere indsatsen.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser, at botilbuddet med fordel kan have fokus på at systematisere dokumentationen af indsatsen i 
forhold til borgernes mål. Herunder fokus på medarbejdernes indsats, for at kvalificere opfølgningen.

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 generelt set støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opstiller mål der understøtter borgernes beskæftigelse/dagtilbud eller 
strukturerede hverdag og der dokumenteres. Dog bemærkes, at ud fra medarbejdernes udsagn, er fokus på dette 
betinget af medarbejderressourcerne. 

Tillige vægtes fortsat, at tilbuddet har fokus på, at borgerne er i beskæftigelse eller anden aktivitet samtidig med, at 
tilbuddet respekterer de borgere, som giver udtryk for, at de ikke ønsker at deltage i aktiviteter. Der tilbydes tilmed 
musikcafé og pensionistklub.
Sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at vedkommende har en god oplevelse af at borgere bliver støttet 
i deres beskæftigelse.

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.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Det er vægtet, at på baggrund af udviklingspunkt fra 2018 vedrørende fokus på at opsætte mål, som understøtter 
aktivitet og beskæftigelse, oplyser tilbuddet i fremsendt notatark, at der løbende er arbejdet med tilpasning af 
borgernes strukturplan ift. arbejdsplan.
I borgernes delmål beskrives 1-1 aktiviteter og de aktiviteter er der afsat tid til, i bogruppens strukturplan.
Det oplyses tillige i notatark, at på handleplansmøder bliver der taget stilling til både dag- og botilbud.
Hvis borgere i en periode ikke vil afsted på dagtilbud, så evalueres der på hvorfor – i samarbejde med dagtilbud,
Ved beslutning om indflytning, tages der altid stilling til, hvilket dagtilbud borgeren har, eller skal have, og så 
evalueres dette løbende frem mod handleplansmøde.

I en af de fremsendte stikprøver ses mål og fokus der understøtter borgers dagtilbud. I dagbogsnotater ses 
dokumentation af indsatsen, dog ikke kontinuerligt. I en anden stikprøve ses ligeledes mål der understøtter borgers 
dagtilbud og der ses i højere grad dokumentation af målet med en beskrivende karakter. 
Sagsbehandlere fra visiterende kommune oplyser, at de oplever, at der støttes op omkring de vante rutiner i forhold 
til dagtilbud så som, at holde mødetiderne og alt det praktiske. 
Endvidere indgår det af tidligere tilsyn, at 6 af 8 borgere i spørgeskema har svaret, at de får støtte fra 
medarbejderne til at passe deres dagtilbud. En har intet tilbud og ved derfor ikke, mens en anden oplyser om, ikke 
at kunne deltage grundet helbredsmæssige udfordringer eller personalemangel.

På baggrund af ovenstående øges bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Det er vægtet, at det fremgår af spørgeskemasvar fra borgerne, at 4 ud af 8 svarer, at de ikke benytter dagtilbud. 
Det fremgår af dialog med medarbejdere, at 4 borgere ikke er tilknyttet dagtilbud. I enkeltmandsprojekterne er ingen 
i dagtilbud, men har et struktureret forløb. 
Medarbejdere oplyser, at der tilrettelægges en hverdag med struktur og aktiviteter for de borgere der ikke er 
tilknyttet dagtilbud, i det omfang det er muligt. Medarbejdere oplyser, at det er ofte at aktiviteter ikke kan 
gennemføres grundet personalemangel. 
En borger oplyser at vedkommende går i pensionisttilbud. 
Leder oplyser i høringssvar, at  alle der kan, ønsker og/eller har ret til nedenstående er i tilbud.

På baggrund af ovenstående fastholdes scoren og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgerne i udvikling af sociale relationer samt har fokus på 
borgernes udvikling af selvstændighed og vedligehold.  Det vurderes, at der er fokus på borgernes ønsker og en 
bevidsthed omkring at borgerne er deltagende i eget liv ud fra individuelle vilkår. 

Tilbuddet opsætter mål med og for borgerne omkring selvstændighed og sociale kompetencer med henblik på at 
deltage i aktiviteter i tilbuddet samt udvikle færdigheder, og der dokumenteres generelt på målene. Socialtilsynet 
vurderer, at tilbuddet har fokus på deres dokumentationspraksis og ser, at den kan kvalificeres yderligere ved at 
have fokus på konkrete delmål samt en mere systematisk dokumentation af den faglige indsats vedrørende 
målene. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på pårørende samarbejde og borgernes kontakt til pårørende og 
netværk. Der er ydermere fokus på udvikling af pårørende inddragelse.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan have yderligere fokus på at opstille konkrete delmål og i højere grad 
dokumentere på den faglige indsats herom.

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

Bedømmelse af kriterium
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Tilbuddet oplyser i notatark vedrørende udviklingspunkter fra 2018, at der har været et særligt fokus på relationer i 
2018, med opmærksomhed på tegn, om borgere var opsøgende på hinanden. Der har været fokus på at 
understøtte denne kontakt.  
Sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at tilbuddet har støttet op om borgerens aktiviteter og tilpasset 
efter borgerens formåen.
Tilbuddet oplyser i forhold til enkeltmandstilbud, at der er fokus på selvstændighed og fokus på fællesskaber. 
Det er ydermere vægtet, at medarbejdere oplyser at de tidligere har været servicerende, men nu har de fokus på at 
borgerne skal deltage i det de kan.  
Socialtilsynet vurderer, at der er relevant fokus på borgernes udvikling af selvstændighed og vedligehold samt 
sociale kompetencer, men ser at tilbuddet med fordel kan have yderligere fokus på at opstille konkrete mål herfor 
samt dokumentere på indsatsen. Det vurderes, at tilbuddet kan dokumentere medarbejdernes indsats, for at 
kvalificere evalueringerne med henblik på at afdække, hvad der giver positive resultater. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter pårørendesamarbejdet samt kontakten mellem borgere og 
pårørende.

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 er vægtet, at der i de 5 fremsendte stikprøver fremgår mål, der understøtter borgernes sociale relationer og der 
ses fokus på udvikling af selvstændighed og vedligehold. I en af de fremsendte dagbogsnotater ses dokumentation 
af målet, dog ikke kontinuerligt. Der er formuleret delmål og beskrevet observation eller dialog med borgerne. I en 
anden stikprøve ses mindre konkrete delmål, men delmål der omhandler borgers sociale relationer og samvær, 
samt understøtter udvikling af selvstændighed og vedligehold. I fremsendte dagbogsnotater ses ikke 
dokumentation af de opsatte delmål. 
I anden stikprøve ses mere systematisk dokumentation af delmålets indhold. 

I fremsendte spørgeskemasvar fra borgere, oplyser flere at de har udviklet sig på botilbuddet. En borger oplyser, at 
vedkommende er blevet bedre til bad. En anden borger oplyser, at vedkommende ikke udvikler sig, grundet 
personalenormeringen. (se i øvrigt indikator 9a)
I fremsendt notatark oplyser tilbuddet adspurgt til udviklingspunktet fra 2018, vedrørende at have fokus på at følge 
op på de opsatte mål med dagbogsnotatet, at der har været et særligt fokus på relationer i 2018, i forhold til om, 
hvorvidt borgerne har været opsøgende på hinanden. Der er i denne forbindelse arbejdet med at støtte borgerne til 
kontakt, oplyser tilbuddet i notatarket. 
Tilbuddet oplyser endvidere i notatark, at de i enkeltmandstilbuddene har arbejdet med selvstændighed, i forhold til 
deltagelse i rengøringsopgaver og andre dagligdags gøremål.
Der har været fokus på fællesskaber og der er blandt andet etableret en ugentlig fælles kaffe/kagedag. Tilbuddet 
oplyser desuden, at mental sundhed og selvstændighed også er indtænkt, f.eks. er der indkøbt mindre kander, så 
borger selv kan hælde op.
Det fremgår ikke af fremsendte notatark, hvorledes tilbuddet har forholdt sig til borgernes opsatte mål i forhold til 
dagsbogsnotater.
Medarbejder oplyser, at det grundet underbemanding kan være svært at finde tid til at dokumentere på delmålene. 

På baggrund af ovenstående nedsættes scoren med vægt på at tilbuddet med fordel i højere grad kan opstille 
konkrete delmål og systematisk dokumentere på dem. Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det er vægtet, at borgere generelt i spørgeskemasvar oplyser, at de deltager i fritidsaktiviteter. Dette er 
eksemplificeret med svømning, indkøb og gåture. 
Af pårørendeundersøgelse i 2018 fremgår, at pårørende udtaler, at der sker for lidt og at der er for få aktiviteter og 
ture ud af tilbuddet. 
Medarbejder oplyser, at det prioriteres at borgerne deltager i musikcafé og derudover har flere borgere ledsagere. 
Dette ser socialtilsynet tilmed i fremsendte materiale. 
Tilbuddet oplyser i fremsendt materiale, at efter byggeriets afslutning, er flere borgere igen begyndt at gå frem og 
tilbage uden ledsagelse, når de skal i pensionistklub eller beskæftigelse på området. I 2019 fortsætter tilbuddet 
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arbejdet med relationer på tværs. En konkret indsats kunne være ugentlige vandreture. 
Botilbudsleder oplyser desuden ved rundvisning, at borgerne har tilbud om ridning og gåture, primært i 
dagtilbuddet. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Det er vægtet, at borgere i spørgeskemasvar generelt oplyser at de har kontakt med familie og netværk. 
Af pårørendeundersøgelse fra 2018 fremgår, at borgerne har kontakt til pårørende i varierende grad. 

Ledelsen oplyser, at pårørenderåd har været pårørende til ældre borgere og nu er der udskiftning til pårørende til 
yngre borgere. Dette stiller tilbuddet overfor at de nu skal kommunikere med en ny type pårørende, som vil 
inddrages og kommer med ideer! Det kræver en anden kommunikation, oplyser leder. Leder oplyser, at de 
opstarter pårørendesamarbejdet før indflytning, for at dels skabe en forventningsafstemning samt vidensdele 
omkring borger.   
Pårørende oplyser, at de har kontakt til pårørende og at dette fungerer fint. 
På baggrund af ovenstående fastholdes scoren, 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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med en bred målgruppe, hvor hovedparten af borgerne er 
udviklingshæmmede med multiple handicaps og nogle med et stort plejebehov eller behov for skærmede tilbud. Det 
vurderes, at medarbejderne kan redegøre for de faglige metoder og tilgange, som benyttes, og socialtilsynet 
konstaterer fortsat et stort engagement og interesse for at tilegne sig viden og implementerer viden i den daglige 
praksis, for at sikre borgernes trivsel og udvikling.
Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddets ledelse fortsat har opmærksomhed på stabilitet og kvalitet i den faglige 
indsats, og anvender de pædagogfaglige koordinatorer, til at understøtte og følge op på processen. 
Ledelsen arbejder med at styrke dokumentationen, med udgangspunkt i mål for indsats og fokus på de opfølgende 
notater, som kan skabe refleksikon og bevidsthed om, at skabe positive resultater for borgerne.
Der arbejdes ud fra visiterende kommuners mål for indsatsen og der skabes positive resultater for borgerne, hvor 
der samarbejdes med eksterne partner, når det kan tilfører yderligere kvalitet i indsatsen.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser det som et forsat udviklingspunkt, at tilbuddet  styrker den opfølgende dokumentation med fokus 
på læring og refleksion af, hvilke metoder og tilgange, som fører til resultater.

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 klar målgruppebeskrivelse, der favner flere målgrupper 
med individuelle indsatser. Ifølge medarbejdere og ledelse kommer der flere unge borgere til tilbuddet og indsatser 
og tilgangen tilpasses til dels borgerne og dels de pårørende. 
Tilbuddet har beskrevet fagrelevante indsatser, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i dialogen, samt i det 
fremsendte materiale kan redegøre for relevante indsatser, der bringer borgerne udvikling, vedligehold og trivsel. 
Tilbuddet har i fremsendt materiale, beskrevet indsatsområde omkring dokumentation af faglig refleksion. Der 
beskrives, at Botilbud Ebberøds pædagogiske koordinatorer har planlagt et undervisningsforløb om ”Det gode 
Bosteds-notat. Formålet er dels at vise konkrete gode notater indeholdende refleksion, fra det enkelte 
medarbejderteam, og dels at arbejde med det at reflektere over egen praksis – også på skrift. Socialtilsynet 
anerkender fokus og vil følge op på dette ved næste tilsyn. 
Medarbejderne kan redegøre for faglig metodeanvendelse med praksis eksempler. Dette er tilmed beskrevet i det 
det borgerrelaterede materiale og ved dialog med ordkort "kommunikation" beskrives anvendelse af Tegn til tale, 
kropssprog, billeder, dagstavle, forberedelse ved at sætte billeder på til næste dag. Derudover beskriver tilbuddet i 
dialogen, at de er i proces med at opdatere kommunikationspas, hvor borgernes interesser og kommunikationsform 
afdækkes og beskrives.  Der arbejdes endvidere med taktil kommunikation, konkreter, talemaskiner, Go talk now, 
haptiske tegn, og med sansestimulation. Medarbejder oplyser, at der eksperimenteres med at kommunikere 
gennem dufte, og via duftglas tilbyde borgerne valg af aftensmad via billeder.  
Under rundvisning ses ugetavler, punkt- og haptiske tegn med billeder: Ja – Nej – Går – Bad – Mad – mobil som 
understøtter kommunikation med blind og hørenedsat borger.
Medarbejder oplyser at der arbejdes med borgernes delmål, i den udstrækning der er mulighed for det. Det er dog 
vanskeligt at arbejde med 1:1 delmål grundet manglende ressourcer og det kan i flere afdelinger være svært at 
finde tid til dokumentation.  
Medarbejdere fra enkeltmandstilbuddene oplyser, at deres dokumentation fungerer og at de har et stort fokus på 
det, da borgerne har brug for struktur og kontinuitet og er afhængig af at medarbejderne videndeler og, at der er 
noteret omkring indsatsen, for at kunne evaluere kvalitativt. 

Sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at vedkommende oplever tilbuddet som værende meget 
opmærksom på trivsel og udvikling. Endvidere oplyser sagsbehandler, at tilbuddet følger op på mål fra kommunen 
samt har fokus på at følge op på tidligere opstillede mål. Endvidere oplyses, at der er samarbejde med 
tilbuddet/kommunen. 

Tilbuddet oplyser I forbindelse med arbejdet med delmål, evaluering af samme, og afslutning eller iværksættelse af 
nyt delmål, at de har besluttet at sætte fokus på den faglige refleksion i dokumentation, et fokus socialtilsynet vil 
følge. 
Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddet i forbindelse med borgernes mål, kan beskrive et eventuelt aktivt 
samarbejde med eksterne aktører. Det skal dog nævnes at tilbuddet kan beskrive et generelt samarbejde med 
eksterne aktører.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Det er vægtet, at det fremgår af tilbudsportalen at der arbejdes med en sanseorienteret og en 
kommunikationspædagogisk tilgang. Ydermere en anden faglig tilgang ud fra principper i Kvalikombo. Derudover 
nævnes den neuropædagogiske  tilgang. Af metoder beskrives Kvalikombo med brug af handlekompetenceskema. 
Dette ses anvendt i det fremsendte materiale. 
Adspurgt til udviklingspunkt vedrørende, at tilbuddet styrker den opfølgende dokumentation med fokus på læring og 
refleksion af, hvilke metoder og tilgange, som fører til resultater, oplyser tilbuddet i fremsendt notatark, at Botilbud 
Ebberøds pædagogiske koordinatorer har planlagt et undervisningsforløb om ”Det gode Bosteds-notat". Formålet 
er dels at vise konkrete gode notater indeholdende refleksion, fra det enkelte medarbejderteam, og dels at arbejde 
med at reflektere over egen praksis – også på skrift. Tilbuddet oplyser, at dette er gennemført en gang i 2018 og de 
ser bedre notater, men nævner, at der stadig mangler dokumentation af refleksioner. 

Tilbuddet oplyser desuden i fremsendt materiale, at metodebeskrivelser er under revidering ift. at dagtilbuddet er 
flyttet til anden organisation. 
Sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at jeg oplever, at der vælges og benyttes relevante tilgang – der 
arbejdes særligt med understøttelse af borgernes selvvalg, selvstændighed, værdighed og styrker i forhold til trivsel 
og udvikling.

Medarbejdere oplyser at de benytter generelle tilgange og metoder, der tager afsæt i en anerkendende tilgang og 
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med fokus på borgernes trivsel og udvikling. derudover er der fokus på øget selvstændighed, inddragelse samt på 
kommunikation, der udfolder og tilpasser sig ud fra den enkelte borgers behov. Medarbejder fra et 
enkeltmandstilbud eksemplificerer brugen af Haptiske tegn, der medvirker til at skabe begribelighed for en konkret 
borger. 

Socialtilsynet kan i det fremsendte materiale se metodeinspiration fra dels Kvalikombo og dels fra 
neuropædagogikken. 
Derudover ses fokus på sansestimulering samt strukturpædagogisk tilgang. Medarbejderne fra dels botilbuddet og 
dels enkeltmandstilbuddene kan ved tilsynet redegøre for de individuelle tilgange og metoder og beskrive praksis 
eksempler. 
På baggrund af ovenstående øges scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget 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 er vægtet, at tilbuddet i oplysningsskema oplyser, at arbejdet med resultatdokumentation foregår individuelt. 
Det beskrives, at det foregår dels løbende i dokumentationen i Bosted, hvor mål og delmål evalueres, afsluttes, 
fornys og dels årligt ved møde med sagsbehandler, familie, værge og beboer.
I det fremsendte borgerrelaterede materiale ses få faglige refleksioner omkring dokumentation af borgernes 
målsætninger. Det fremgår deraf ikke klart om tilbuddet generelt har fokus på egen læring og forbedring af 
indsatsen foranlediget heraf. 

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Det er vægtet, at sagsbehandlere oplyser, at i forhold til de opstillede mål, har de oplevet tilfredsstillende resultater. 
F.eks. var et opstillet mål, at en borger skulle blive mindre udad reagerende og dette er lykkes. Sagsbehandlere 
oplyser, at der er fokus fra tilbuddets side på de opstillede mål og, at der afholdes handleplansmøder en gang 
årligt. Derudover er der kontakt omkring konkrete sager ved besøg/møder/telefonsamtaler/mailkorrespondance 
med Ebberød. En anden sagsbehandler oplyser, at vedkommende har oplevet til handleplansmøderne, at der har 
været positive resultater.
Sagsbehandler oplyser, at vedkommende oplever, at tilbuddet arbejder ud fra de mål man stiller og dertil kommer 
tilbuddet med forslag på, hvordan der skal arbejdes med målene. Sagsbehandler oplyser, at tilbuddet arbejder 
målrettet og følger de aftaler de indgår. Sagsbehandler oplyser, at opleve medarbejdernes engagement og 
ejerskab ved udfærdigelse af borgers mål, og der kommenteres forud for møderne, hvis tidligere aftalte mål af en 
eller anden grund ikke har kunne eksekveres. I et konkret eksempel oplyser sagsbehandler, at der sidst er fulgt op i 
2017 hvor 1 ud af 4 mål bliver afsluttet. Et mål er uændret og de sidste to mål revurderes.

Der er ydermere lagt vægt på, at af fremsendt dokumentation fremgår det, at der følges op med status på de mål, 
som visiterende kommune opstiller hvert andet år. I fremsendte stikprøver er der visitationsgrundlag. 

Flere medarbejdere oplyser om positive resultater og disse eksemplificeres med praksis eksempler. 
På baggrund af ovenstående øges scoren, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Det er vægtet, at på baggrund af tidligere tilsyn oplyser medarbejderne og ledelse, at der samarbejdes med 
ortopæd, musikterapeut, ridetræner, STU, eksterne fysioterapeuter, zoneterapeuter, neurologer, psykiatere, VISO 
og andre fra sundheds- og psykiatriområdet, for at sikre mål for borgerne understøttes og opnås.

I det fremsendte borgerrelaterede materiale ses ikke aktivt samarbejde beskrevet i forbindelse med borgernes 
målsætninger.  
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På baggrund af ovenstående nedsættes scoren med vægt på at tilbuddet med fordel kan tydeliggøre et eventuelt 
aktivt samarbejde, der understøtter borgernes mål. Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.  Der arbejdes ud 
fra relevante fokus områder og med borgerinddragelse på forskellige niveauer. Ydermere vurderer socialtilsynet, at 
tilbuddet har fokus på borgernes selv- og medbestemmelse og de dilemmaer der er forbundet hermed. 
Tilbuddet er i opstartsfase med at afholde husmøder og socialtilsynet vil følge udviklingen af dette til de øvrige 
afdelinger/ huse. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i højere grad har fået fokus på borgernes inddragelse og valg samt en 
bevidsthed omkring dette. Dog vurderes det, at dette kan udvikles yderligere, med fokus på at borgernes valg kan 
tydeliggøres således, at ejerskabet for egne valg styrkes. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes mentale sundhed med fokusområde, særligt omkring 
den mentale sundhed.  Derudover er der fokus på kost, sansestimuli og fysisk aktivitet og bevægelse.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et stærkt fokus på borgernes sundhedsfaglige behov og med et tværfagligt 
team, understøttes borgerne i at behov opfyldes. Der er ydermere en systematisk indsats i forhold til, at borgerne 
tilbydes nationale screeninger. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger brugen af magt og har fokus på gråzoner og relevant bevidsthed om 
definitionsmagt i tilbuddet. 
Endvidere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet forebygger vold og overgreb med pædagogisk intervention og der er 
praksis for systematisk indberetning og håndtering. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan reflektere på om 
systematisk registering af selvskadende adfærd, kan øge bevidstheden i henhold til forebyggende karakter.

Gennemsnitlig vurdering 4,4

Udviklingspunkter

-Tilbuddet kan med fordel reflektere over, hvorledes borgernes inddragelse, i eksempelvis madvalg, kan 
tydeliggøres og fremhæve ejerskabet for borgerne. 
- Fortsat fokus på udvikling af husmøder. 
- Tilbuddet kan reflektere på, om en mere systematisk registrering af selvskadende adfærd kan bringe øget 
bevidsthed og fokus i medarbejdergruppen.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.
Adspurgt til udviklingspunkt fra 2018 vedrørende at tilbuddet arbejder videre med, hvordan borgerperspektivet 
styrkes ved handleplansmøder, oplyser tilbuddet i fremsendt notatark, at grundholdningen i tilbuddet er at, hvis 
borgeren ikke kan deltage på selve mødet, arrangeres besøg i borgerens bolig i forbindelse med 
handleplansmødet.
Pårørende og/eller værge er altid inviteret til at deltage i mødet. I det løbende samarbejde med pårørende/værge 
sikres borgerens perspektiv imellem handleplansmøderne.

I dialogen omkring emnet selvbestemmelse, oplyser medarbejdere, at de har fokus på at støtte borgere til 
forandringer. Der gives valgmuligheder og borgerne kan komme med ønsker. Derudover er der fokus på, at 
borgerne spørges og der tolkes på signaler ved nonverbal kommunikation samt ved udpegning. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i en udviklingsproces omkring borgernes inddragelse og indflydelse på eget 
liv og ser at dette fokus, yderligere kan udfoldes, således at der skabes begribelighed og ejerskab for borgerne.
Ledelsen oplyser, at der i projekt mental sundhed er fokus på selvbestemmelsen. Borgernes adfærd og reaktioner 
anerkendes som kommunikation og medarbejderne øver sig i at være nysgerrigt undersøgende på bagvedliggende 
perspektiver. Medarbejder oplyser desuden, at der er fokus på at sætte ord på handlinger samt at motivere 
borgerne. Desuden oplyses, at der er fokus på kulturen omkring borgerne i et etisk funderet perspektiv, med fokus 
på forenelig arbejdsplads med borgernes hjem. 
I enkeltmandstilbuddene oplyser medarbejder om etiske dilemmaer omkring en borgers selvbestemmelse kontra 
egen sundhed og trivsel. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fremstår generelt reflekteret og nysgerrig på fokus områder for 2019 og, at disse 
er i opstart og i gang med implementering. 
Sagsbehandlere oplyser, at vedrørende en konkret borger, behandles denne respektfuldt og tilbuddet tager 
udgangspunkt i vedkommendes  ”ønsker” som primært fremkommer non-verbalt. 
Anden sagsbehandler oplyser, at ved besøgene på stedet er det tydeligt, borgeren støttes til at træffe valg 
(valgmuligheder tilpasset borgerens funktionsniveau) og til være så selvstændig som mulig. 
Sagsbehandler oplever en stor borgerinddragelse og set som udefrakommende, en god føling med borgerens 
formåen og situationsfornemmelse for, hvor meget borgeren kan forstå og konkret inddrages ved besøgene.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Det er vægtet, at det fremgår af pårørendeundersøgelse fra 2018, at borgerne mødes anerkendende og respektfuld 
af medarbejderne.
Sagsbehandlere fra visiterende kommuner oplyser, at de oplever at borgernes ønsker bliver imødekommet. 
Borgerne bliver hørt og inddraget og de oplever en respekt for den enkelte.
Medarbejderne oplyser ved dialog, at de har fokus på borgernes kommunikation og på, hvorledes deres signaler 
kan tolkes, så de oplever at blive hørt.
Ledelsen oplyser om fokusområdet omkring projekt mental sundhed, der blandt andet indbefatter at øge fokus på 
borgernes inddragelse og bevidsthed ved deltagelse i eget liv.  
Medarbejdere kan beskrive praksiseksempler omkring, hvorledes de understøtter borgernes kommunikation og er 
opmærksomme på borgernes signaler, for at være nysgerrige på, hvorledes borgerne yderligere kan høres. 

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 er vægtet, at adspurgt til udviklingspunktet vedrørende, at der arbejdes med husmødet i en form der er relevant 
for borgerne i alle afdelinger, oplyser tilbuddet i fremsendt notatark, at der på husmøde er fokus på madvalg, og 
arrangementer, historiefortælling f.eks om at have hund etc. 
Foranlediget af dialog med medarbejdere fremgår, at dette primært er implementeret i ét hus og er på vej til at 
udbrede sig. 

Ledelsen oplyser, at de har strategi for borgerinddragelse og på fokus område "Hjem i boligen". Dette omhandler at 
inddrage borgere og pårørende i blandt andet indretning, mad og husmøder. Der er fokus på nye visitationer i 
forhold til en kortlægning af processen med at flytte ind. Således kan der oplyses om de hensyn der skal tages, 
eller forhold der er overleveret. Ledelsen oplyser at en pårørende eksempelvis har deltaget på et teammøde, for at 
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bibringe pårørende perspektivet, i forhold til viden omkring en kommende borger. 
Der er tillige vægtet, at sagsbehandler oplyser, at vedkommende oplever at borgerne bliver respekteret, hørt og 
inddraget i forhold til handleplansmøderne. 
Medarbejdere oplyser ved dialog, at de har fokus på borgernes inddragelse ved flere frohold omkring maden. 
Eksempelvis benytter et team fade i dag, hvor borgerne kan vælge, fremfor at servere maden færdigt for borgerne. 
I ét hus har de gennemført projekt vedr. valg af den varme mad, hvor borgerne på husmøde præsenteres for 2 
retter med dufte, en ingrediens at mærke på, et tegn og hvad der ellers kan tænkes at understøtte mulighed for at 
vælge. 
Adspurgt til madvalg og borgernes ejerskab, oplyser medarbejdere at borgerne kan komme med ønsker til 
madplanen, men at denne udarbejdes for en længere periode og at det ikke tydeliggøres, hvem der har ønsket, 
hvilken mad. 
Medarbejdere oplyser desuden, at nogle borgere vælger mellem to muligheder via billeder. 
Socialtilsynet observerer medarbejdernes refleksioner omkring de etiske dilemmaer der opstår i forhold til 
borgernes inddragelse. 

På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen 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 understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
Det er vægtet, at medarbejderne samstemmende oplyser at de er optaget af borgernes velbefindende, herunder 
dagligdagen og strukturen der skaber trivsel for borgerne. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ved sundhedsfagligt team og ekspertise, understøtter borgernes behov og har 
fokus på forebyggelse. Der er fokus på borgernes fysiske trivsel ved bevægelse, sansestimuli og på den mentale 
trivsel ved struktur og relevante metoder, der fremmer borgernes motivation. 
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne fremstår nuanceret i deres omtale af sundhed og fremstår med en 
opmærksomhed på kost, motion/ bevægelse samt borgernes glæde ved inddragelse i eget liv. 

Der er ydermere lagt vægt på, at medarbejderne kan eksemplificere, hvor borgere trives og har udviklet sig. 
I det fremsendte borgerrelaterede materiale ses tillige fokus på fysisk og mental sundhed og trivsel og der er 
opstillet relevante mål herom. 
Tillige vægtes, at borgerne får støtte til relevante sundhedsydelser og er en systematisk indsats i forhold til at sikre 
borgerne de nationale screeninger.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Det er vægtet, at det fremgår af pårørendeundersøgelse fra 2018, at borgerne generelt trives og har det godt med 
medarbejderne og de øvrige borgere. 
Adspurgt til tegn på trivsel, oplyser ledelsen, at enkeltmandsprojekterne har opnået positive resultater. En borger 
har været skærmet og kan i dag bo tættere sammen med andre borgere. Der er defineret dagsstruktur og tilbud om 
individuel indsats i eksempelvis deltagelse i fællesskab. Der er fra tilbuddets side fokus på adfærd og signaler, som 
kan indikere trivsel eller mistrivsel.  Ledelsen oplyser, at fokus desuden har været på VISO forløb for at få 
ekspertise til andre perspektiver på metoder og indsatser. 
Medarbejdere oplyser, at de tolker på borgernes adfærd for at vurdere trivsel og desuden har de fokus på 
arbejdsgrupper om neuropædagogiske forløb samt på behandling og refleksion af registrering af vold og trusler. 
Ledelsen eksemplificerer et VISO forløb, hvor medarbejdernes fik en anden forståelse af, hvad borger skal tilbydes 
og det har skabt øget trivsel og måles på faldende registreringer af vold/ truende adfærd. 
Medarbejdere oplyser, at borgernes frustrationsbehov kan stige ved mistrivsel.

Endvidere oplyser medarbejdere, at flere borgere ved flytning til det nye byggeri, har fået øget det sociale 
fællesskab og at dette har skabt øget trivsel.  
Medarbejder er optaget af borgere der er kommet i trivsel og, at der kommer unge borgere i huset som skaber en 
anden dynamik. 
Ledelsen oplyser at der er ansat en køkkenmedarbejder i hver bo enhed og at det er helt bevidst da der sker noget 
særligt, når der står en og laver mad. Ledelsen oplyser, at det betyder meget for borgerne at det er hjemligt.
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Socialtilsynet observere flere borgere der deltager i fællesskabet i stuerne. Socialtilsynet taler med to borgere, som 
vurderes at trives – de taler gerne med tilsynet og én viser sin bolig frem. 

Sagsbehandlere fra visiterende kommuner oplyser, at de oplever at borgerne trives. I forhold til selvstændighed og 
udvikling er det en målgruppe der kan være svær at se udvikling hos og, hvor vedligeholdelse af funktioner har 
større fokus.
På baggrund af ovenstående øges scoren og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Det er vægtet, at der i fremsendte stikprøver vedrørende borgere, ses fokus på borgernes sundhedsydelser. I 
dialog fremgår at tilbuddet har en sundhedsfagligt team, der varetager flere opgaver omkring borgerne. Ligeledes 
fremgår, at borgerne ledsages ved kontrolbesøg på hospitalet etc. 
Endvidere oplyser medarbejdere, at borgerne får vederlagsfri fysioterapi.
På baggrund af tidligere tilsyn fremgår, at ledelsen har fokus på nationale screeninger, og oplyst i tidligere 
fremsendt materiale, at delmål oprettes i Bosted, hos den enkelte borger, omkring nationale screeninger, når 
indkaldelse kommer. I samråd med læge og værge vurderes det om den pågældende borger kan deltage relevant i 
undersøgelsen, så det korrekte resultat opnås. Indkald dokumenteres ved at brevet scannes og gemmes i 
borgersag. Ved habile borgere drøftes dette mellem borger og praktiserende læge.
I forbindelse med den årlige opdatering af den sundhedsfaglige plan tjekkes det, om relevante 
screeningsinvitationer er modtaget. 

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

Bedømmelse af Indikator 05.c

Det er vægtet, at der på baggrund af pårørendeundersøgelse fra 2018 fremgår udsagn om , at der ikke er tid til 
vedligehold af færdigheder eller træning. 
I fremsendt strategiske indsatser ses beskrivelse om fokus på mental sundhed. Det beskrives, at formålet fortsat er 
at styrke borgernes mentale sundhed ved at bygge videre på erfaringerne fra 2018, med det særlige fokus at skabe 
relationer og aktiviteter på tværs af Botilbud Ebberød. Der beskrives tegn på mental sundhed som, at beboere har 
dannet relationer på tværs af botilbuddet og er blevet en større del af fællesskabet i Botilbud Ebberød. Ydermere 
beskrives, at beboere har udviklet nye kompetencer ved deltagelse i fællesaktiviteter og samvær. Ved afholdelse af 
beboermøder bliver beboerne inddraget i fremadrettede fællesaktiviteter og gennem leg og fællesskab sker egen 
mestring og beboerne er medskabere i den fælles aktivitet som opstår.
Ved dialog oplyser medarbejdere, at de har bevidsthed omkring kørestolsbrugere og aktivitet og stimuli. Blandt 
andet den taktile sans stimuleres ved TV, musik, tryk/kram, massagestol, pauser, Der er lyde fra køkkenet som 
skaber stimuli – duft og smag. Medarbejdere oplyser, at det store fællesrum betyder, at de skal overveje placering 
af borgere der ikke selv kan gå væk. 
Ledelsen oplyser, at tilbuddet har Rick Shaw, cykler og Side by Side cykler og at disse benyttes med borgerne med 
henblik på stimuli og aktivitet. 
Leder oplyser, at de har omorganiseret således at alle borgere får 1:1 tid til særlige aktiviteter, for at fremme trivsel. 
Medarbejdere oplever, at der er mangel på tid, til at optimere den mentale sundhed ved aktiviteter. 

Medarbejder i enkeltmandstilbud oplyser, at en borger kan ringe efter hjælp på sin mobil, hvilket giver 
vedkommende tryghed. 
I fremsendt borgerrelateret materiale ses fokus på borgernes sundhed og trivsel og der beskrives relevante 
fokusområder i forbindelse hermed. 

På baggrund af ovenstående øges bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser. 
Det er vægtet, at medarbejderne fremstår med relevante refleksioner omkring gråzoner samt en bevidsthed om, at 
der kun benyttes fysisk magt, når alt andet er afprøvet. 
Adspurgt til kursus og temadag omkring magt og, hvad det har givet anledning til, oplyser medarbejdere, at de er 
optaget af at definere magt og gråzoner. Det eksemplificeres med relevante forebyggende metoder, hvor 
medarbejderne appellerer til borgernes motivation og ud fra en individuel forståelse. Ledelsen oplyser, at der er et 
pædagogisk fagligt netværk, der drøfter definitionsmagten. Ydermere oplyses, at indberettede magtanvendelser 
tages op i magtnetværk, hvor de drøfter indsatser og skaber læring. Afdelingsleder oplyser, at de tillige bruger de 
konkrete eksempler i undervisningen, hvor de giver mening. Ledelsen oplyser, at jo mere de italesætter forskellige 
former for magt og gråzoner indenfor magt, jo flere magtanvendelser vil der komme. Medarbejdere bliver opfordret 
til at indberette hvis de er i tvivl, i håb om, at alle bliver klogere og mere bevidste om gråzonerne. 
Ledelsen oplyser om dilemmaer i forhold til borgernes tandlægebesøg, da de har fået ny specialtandpleje. 
Medarbejdere eksemplificerer dog positive resultater med arbejdet omkring tandbørstning. 
Socialtilsynet vurderer, tilbuddets medarbejdere fremstår reflekterende omkring temaet og anerkender ledelsens 
fokus på dette.

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 er vægtet, at socialtilsynet i 2018 har givet udviklingspunkter omhandlende, at arbejde videre med at vurdere 
risiko og forebygge magtanvendelse i de situationer, der opstår med de fysiske rammer i de nye boliger. Derudover 
skal tilbuddet arbejde videre med, at den pædagogiske indsats og de fysiske rammer, imødekommer borgeres 
behov i forhold til de problemfelter, der afdækkes i de nye fysiske rammer. Tilbuddet oplyser adspurgt til dette, i 
fremsendt notatark, at den pædagogiske indsats har bestået og består i at sikre relevante aktiviteter for borgerne fx 
efter dagtilbud om eftermiddagen, hvor der tilberedes varm mad i køkkenet. Dette eksemplificeres med 
sansestimulerende aktiviteter eller sang og musik. Aktiviteter, som kan være med til at sænke arousal og give 
kropsfornemmelse og grounding. Ligeledes arbejdes der med, at den borger, der har særlig interesse i 
madlavningen, har en strukturplan, således at der er kendte og meningsfyldte rækkefølger. Der er opsat låge til 
køkkenet, hvor førnævnte borger bor.
Tilbuddet oplyser tillige, at I en kort periode, låste borgene i en bogruppe deres døre om natten. Man kan komme 
ud uden nøgle, men ikke ind. Dette pga. af særligt 2 borgere, som besøgte de andre om natten.
Dette er nu ophævet igen.
Socialtilsynet observerede på rundvisning den omtalte låge. Der var placeret en slå-lås og medarbejder oplyser, at 
denne kun er låst, når en konkret borger er i stuen og der er varme gryder på komfuret. Der er lavet et "vente-bræt" 
på lågen, hvor medarbejder oplyser, at pågældende borger elsker at stå og tale, mens der er aktivitet i køkkenet. 
Medarbejderne oplyser, at de for at forebygge magtanvendelser forsøger at guide, trækker sig og er bevidst om 
ikke at være konfronterende ved eksempelvis at sige nej. 

I fremsendt strategiske indsatser beskrives magt og gråzoner. Tilbuddet beskriver, at det pædagogiske netværk 
udarbejder en beskrivelse af begrebet definitionsmagt. Dette for at medarbejderne kan være bekendt med, at de 
har definitionsmagten samt, at der i kommunikationen, mellem borgerne og medarbejderne indbyrdes, kan 
forekomme magtanvendelser, som befinder sig i gråzonen. Beskrivelsen præsenteres for medarbejderne i starten 
af 2019 på personalemøderne. Ydermere beskrives, at der formodentlig vil blive registreret flere magtanvendelser i 
gråzoner, hvilket vil skabe en øget faglig refleksion og forbedre kvaliteten i den pædagogiske praksis.
Ledelsen oplyser, at de har fokus på temaet og blandt andet italesættelsen af, om borgerne stikker af eller om 
borgerne går en tur. Derudover relevante elementer i forhold til, at medarbejderne kan handle på formodninger. 
Denne kultur arbejdes der med løbende, særligt i takt med nye indflytninger af borgere, der har en anden mobilitet 
og behov for udfoldelsesmuligheder. 
I dialogen med medarbejdere fremstår de reflekteret og opmærksomme på magtanvendelser og indberetninger. 

På baggrund af ovenstående øges bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Det er vægtet, at tilbuddet har få indberettede magtanvendelser.
Det fremgår, at der er refleksioner af indsatser og at det sker efter mindste indgrebsprincippet. 
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Medarbejdere bekræfter i dialogen, at de er bekendte med procedurer og retningslinjer i kommunen. 
Ydermere fremgår af dialogen, at medarbejderne ved magtanvendelser, drøfter det i teamet, for eventuelt at justere 
indsatsen. 

På baggrund af ovenstående øges bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger vold og overgreb gennem relevant pædagogisk intervention 
og opmærksomhed på borgernes motivation. 
Der er fokus på hændelser borgere imellem og forebyggelse heraf. 
Der er lagt vægt på beskrivelser af praksiseksempler samt, at der løbende sker refleksion over hændelserne og 
brugen af risikovurderinger i teamet samt i AMG gruppen.

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 er vægtet, at det fremgår af fremsendt materiale, at der i perioden fra den 1/3 2018 - 28/2 2019 har været 50 
skadevoldende hændelser samt 67 indberetninger med vold/ trusler borgere / medarbejdere og det fremgår at der 
anvendes gentagelsesskema vedrørende fem borgere.
Adspurgt til gentagelsesskema, oplyser leder, at det er et skema der anvendes når en borger har gentagne 
episoder med samme adfærd. Det oplyses desuden at gentagelsesskemaerne drøftes i AMG gruppen samt på 
teammøder. 
Adspurgt til vold borger/ borger, oplyser leder at det registreres ligeledes, ligesom selvskadende adfærd beskrives i 
dagbogen. Såfremt en borger har tiltagende selvskadende adfærd, er der fokus på det i forhold til at opstille et 
delmål, for at kunne arbejde systematisk med det, samt eventuelt indhente ekspertise fra psykiater.  
Medarbejdere oplyser om konkrete eksempler, hvor der er arbejdet med borgernes struktur og aktiviteter for 
derigennem at nedbringe antallet af episoder. 
På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen med vægt på, at tilbuddet med fordel kan systematisere 
registreringer omkring borgernes selvskadende adfærd for at bringe antal af episoder til bevidsthed i 
medarbejdergruppen.
 Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse der har udarbejdet strategiske fokus områder med 
relevant indhold, der kan bidrage til borgernes trivsel og udvikling. Ledelsen er organiseret som et team, der har 
rolle og ansvarsfordeling og skaber synlighed ved fysisk tilstedeværelse i de forskellige huse. 
Tilbuddet er generelt styrket med udpegning af faglige pædagogiske koordinatorer, som er tæt på medarbejderne i 
dagligdagen og driftsteam, som sikrer stabilitet i borgernes hverdag og har fokus på udvikling.  

Ledelsen har fokus på kompetenceudvikling og kan i højere grad have fokus på supervision til medarbejderne, 
særligt i de teams, hvor målgruppens kompleksitet fordrer til kvalificeret refleksionsevne. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen bør have fortsat opmærksomhed på, at borgerne har kvalificeret tilbud om 
omsorg, pleje og aktiviteter, ud fra den enkelte borgers behov. Herunder at der ikke overvejende arbejdes efter en 
minimumsnormering, men at tilbuddets kvalitet og udviklingsfokus afspejles i praksis. 
Personalegennemstrømningen og sygefravær bør tillige have fortsat fokus, da dette er højere end på 
sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig vurdering 3,3

Udviklingspunkter

-Socialtilsynet vurderer, at der fortsat bør være fokus på borgernes tilbud om kvalitet afspejlet i praksis. 
-Fokus på at nedbringe sygefravær og personalegennemstrømning.

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse, der har organiseret sig med en botilbudsleder samt 
afdelingsledere, der er tæt på de forskellige afdelinger / huse. 
I fremsendt materiale fremgår, at ledelsen har udarbejdet en strategi med relevant indhold, der bidrager til udvikling 
af tilbuddet med et overordnet borgerfokus. 
Der er lavet trivselsundersøgelse, som har indikeret flere opmærksomhedspunkter, hvor ledelsen tillige, har 
igangsat organisatoriske ændringer, for at imødekomme ønsker og sikre borgernes behov for trivsel og udvikling. 
Socialtilsynet vurderer, at de organisatoriske forandringer har skabt bekymringer blandt medarbejderne og vurderer, 
at ledelsen har fokus på at forandringerne implementeres og, at de har fokus på en evaluering af disse tiltag. 

Sagsbehandlere fra visiterende kommune oplyser, at ledelsen opleves overvejende fagligt funderet, 
imødekommende og venlige. De kan være udfordrende at samarbejde med såfremt der ikke er enighed omkring 
slutmålet som eksempelvis ved særtakst.
Anden sagsbehandler oplyser, at vedkommende har et godt samarbejde og dialog med ledelsen.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har iværksat supervision til nogle teams og trods efterspørgsel, har ikke alle 
medarbejdere tilbud om dette. Det vurderes at ledelsen med fordel kan reflektere over dette, for at kvalificere 
indsatsen og øge det faglige refleksionsniveau.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Det er vægtet, at tilbuddet har fremsendt oversigt over kompetenceudvikling hos ledelsen, hvor det fremgår at 3 
ledere har gennemført diplom i Ledelse, 2 er i gang med samme.
1 leder med 1 årig systemisk anerkendende coachuddannelse fra Metropol. 1 leder med psykoterapeutisk 
uddannelse. Derudover er centerleder påbegyndt Master i offentlig ledelse i efteråret 2018.
Adspurgt til ledelsesstil oplyser medarbejdere, at der tidligere har været søgt tydelig ledelse og, i dag er der en 
leder i hvert hus. Medarbejdere oplyser, at tilbuddet er midt i en omorganisering og det har betydning for deres 
egne arbejdsvilkår og kan præge oplevelsen af deres ledelse. Flere medarbejdere udtrykker glæde ved deres leder, 
mens andre ikke ønsker at udtale sig. 
Det benævnes, at en medarbejder oplever at få opbakning og støtte. En anden medarbejder oplyser, at det er 
problematisk at ledelsen går igennem bo-afdelingen, da dette ofte forstyrrer. 

På baggrund af fremsendt materiale ses fokus og strategiplan på relevante områder, herunder borgernes 
inddragelse og mentale sundhed. 

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

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Det er vægtet, at det i fremsendt kompetenceudvikling for Botilbud Ebberød 2019 fremgår, at der er fokus på 
sagssupervision til et team samt ledelsessupervision. 
Medarbejdere oplyser, at der i enkeltmandsteams har været supervision, og sparring fra  VISO. Medarbejdere 
oplyser videre, at der ikke tilbydes kontinuerlig supervision, trods efterspørgsel om dette. 
Der er tilbudt 2 x 2 timers supervision per team per år. Det oplyses tillige, at de får sparring fra ledelsen, men 
savner struktureret supervision. 
På baggrund af ovenstående og med særlig vægt på efterspørgsel på ekstern supervision og flere teams 
kompleksitet blandt borgerne, sænkes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift i middel grad varetages kompetent. 
Der er lagt vægt på, at det i trivselsundersøgelsen fremgår, at ressourcer og opgaver ikke hænger sammen. Dette 
bekræfter medarbejderne generelt set og det eksemplificeres, hvorledes borgerne ikke kan tilbydes daglige 
aktiviteter, grundet mangel på medarbejdere. Medarbejdere oplyser at de som oftest arbejder ud fra en så lav 
normering, at kun borgernes basale behov kan opfyldes. 
I enkeltmandstilbuddene er der positive tilkendegivelser omkring ledelsens håndtering af driften, dog efterspørges 
sparring og supervision. 
Medarbejdere oplyser, at der er en del vikarer på arbejde og det kan have konsekvenser for borgerne, da deres 
strukturplaner ikke gennemføres. 
Medarbejdere pointerer dog, at de arbejder ud fra at nå det hele og giver borgerne en god hverdag og, at de er 
gode til at hjælpe hinanden, de forskellige afdelinger imellem. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har iværksat en omorganisering og fordeling af ressourcer, som skal evalueres 
senere hen. Det vurderes, at ledelsen bør have fokus på at medarbejderne fortsat er tilgængelige for borgerne i et 
omfang, så der er fokus på udvikling og kvalitet og ikke kun fokus på basale behov. Det vurderes tillige, at der 
fortsat bør være opmærksomhed på sygefraværet og personalegennemstrømningen.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Det er vægtet, at det fremgår af pårørendeundersøgelse fra 2018, at flere pårørende udtrykker at der er for få 
medarbejdere på arbejde og der mangler tid med borgerne. 
På baggrund af udviklingspunkt fra 2018, vedrørende at fastholde det faglige arbejde med den tilstrækkelige 
kontakt til borgere i perioder, hvor der er mindre bemanding, oplyser tilbuddet i fremsendt notatark, at der er 
arbejdet med vagtplaner og borgernes strukturplaner – grundigt i gennem hele året. Netop for at sætte fokus på 
kontakt både individuelt og i fællesskabet. Der er nogle steder udarbejdet aktivitetskataloger for den enkelte og 
andre steder er fællesskabet prioriteret.
I fremsendt oversigt over vikarforbrug ses et forbrug på, omregnet fra lønkroner til timer, et ca. månedligt antal timer 
svarende til 21,8 fuldtidsstillinger. 
Ledelsen oplyser at de har været udfordret på sygefravær og tillige er der ubesatte stillinger. 
Medarbejdere oplyser adspurgt til bemandingen, at omorganisering og de nye vagtplaner ikke fungerer i praksis. 
Der arbejdes med A, B eller C planer og det er medarbejdernes oplevelse, at de ofte arbejder med 
minimumsnormering, fremfor en egentlig planlagt normering. Dette har betydning for tilbuddet til borgerne, samt i 
forhold til at kunne tilbyde borgerne 1:1  kontakt og aktiviteter. En medarbejder betegner arbejdet som kendetegnet 
ved "fabriksarbejde". Medarbejderne oplyser samstemmende, bortset fra medarbejdere fra enkeltmandstilbuddene, 
at dette kendetegner generelt det samlede tilbud. 
Flere medarbejdere udtrykker, at de har arbejdstider, der påkræver konstant opmærksomhed og at de ser frem til i 
en omorganisering, at blive en del af det andet team for at kunne få en pause. 

Leder oplyser, adspurgt til det strategiske fokus på balancen mellem uddannede og ikke uddannede medarbejdere, 
at de har overvejet at fastholde medarbejdere, ved at tilbyde merituddannelse, men at ingen pt. har taget imod 
tilbuddet. 
Centerleder oplyser, at de fysiske rammer har betydet at stordriftsfordele bliver mindre, da det er vanskeligere at 
hjælpe på tværs, efter ombygning.
Adspurgt til den egentlige normering/ bemanding, oplyser medarbejdere at i 6 st. bor 10 borgere og der bør være 3 
morgenvagter /aftenvagter + medarbejder til særforanstaltning. Som oftest er de kun 2 medarbejdere. Derudover 
kan der være en Mellemvagt – 12-20 i en periode, hvor der er 2 morgen og aften
I bo-enheden 6.1 sal bor 12 borgere, og der er 3 morgenvagter /aftenvagter. Det oplyses desuden at der dækkes 
med vikarer efter anden sygedag. I hus 8 st. bor 10 borgere og der er man-ons-fre: 3 morgen 2 aften.  Tir-tors 2 
morgen 3 aften. I weekend er der 2 morgen en mellemvagt samt  2 aften. Medarbejdere lægger vægt på, at der bor 
en borger der er dørsøgende. 
I 8.1. sal bor 10 borgere. Her er der 2 morgen + 1 til en borger med behov for 1:1. Om aftenen er der  3 
medarbejdere . Hvis der er mandefald, skal afdelingen klare sig med en medarbejder mindre. 
I 2H st. bor der 4 borgere + en i aflastning. Der er en medarbejder ad gangen. I 2H 1. sal bor 10 borgere. Der er 2 
morgen og aften. Medarbejdere oplyser, at der i følge grundplanen skulle være 3 medarbejdere ad gangen. 
Derudover er der aflastningslejlighed, hvor der kommer 2 borgere, nogle gange på samme tid i aflastning. 

I enkeltmandstilbuddene er der en medarbejder til en borger. De er sammensat som et team og her er i alt 5 
ansatte og de har to vikarer. 
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Tilbuddet oplyser i høringssvar, at der i hus 6. st. fra 1. januar -31. marts
A-plan: 3/3 opretholdt
1.april-1. juni hvor  ny vagtplan træder i kraft er beskrivelse korrekt.
A plan 3/1/3 weekend 3/3
B plan 2/1/3 weekend 2/3 eller 3/2
C plan 2/2/2 weekend 2/1/2
Hus 6. 1. sal er angivet korrekt, bortset fra at der ikke altid dækkes fra 2. sygedag.
A plan 3/3                           
B plan 2/1/2
C plan 2/2                
Hus 8 st. korrekt og hus 8. 1. sal er
Aftenbemanding på 1. Sal. 
A-plan: 3/5
B-plan:3/4 medarbejdere .
C-plan: 3/3
I 2H 1. sal 
A-plan 3/3 
B-plan: 3/2 eller 2/3
C-plan: 2/2
Det oplyses tillige i høringssvar, at medarbejderne på 1.sal  har ønsket at der enten er 2  morgen eller 2 aften ved 
B-plan, i stedet for en mellemvagt. 
Som udgangspunkt  er pædagogisk koordinator  på 1. sal fra kl. 6.45-8.45 i hverdagene og vagtplanlægger fra 
11.15 til 12.45.
Medarbejderne har ønsket at det vikardækningen i hverdagene bliver prioriteret, i forhold til weekenderne.
Vedrørende Aflastning 1.sal
Der er altid planlagt med 3 når der er aflastning og det er kun ved akutsygdom, hvor der ikke har været muligt at 
dække ind der har været B-plan eller C-Plan.
Eller når aflastnings borgeren er blevet hentet om eftermiddagen.
Mellem 1.1-31.5 har der være 3 dage, hvor begge aflastningsborgere har være der på samme tid. Her har der 
været A-plan.
Vedr. enkeltmandsprojekterne er de 1 medarbejder, pr. borger,  på arbejde ad gangen. Der er ca. 3,5 fastansat pr. 
team og der til vikarer, som kan arbejde i flere team.

På baggrund af ovenstående og med vægt på fortsat uklar fordeling af ressourcer til borgerne samt tvivl om 
kvalitativt tilbud til borgerne, bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Det er vægtet, at det fremgår af pårørendeundersøgelse, at flere udtrykker bekymring omkring udskiftninger i 
personalegruppen. 
Det fremgår af en fremsendt oversigt over til- og fratrådte, at der fra marts 2018 frem til marts 2019 er fratrådt 19, 
heraf en leder. Af listen over tiltrådte fremgår, at der er tiltrådt 12 med borgerrelateret arbejde.
Det fremgår af årsrapport 2017, at der i 2017 var en gennemstrømning på 11 %, hvilket ikke vurderes højere end 
på sammenlignelige tilbud. På baggrund af sidste tilsyn fremkom oplysninger om at personalegennemstrømningen i 
2017 var på 20 %. 
I årsrapport 2018 fremgår, at der fortsat er en personalegennemstrømning på 20%
Medarbejdere oplyser på herværende tilsyn, at flere medarbejdere er stoppet grundet omorganisering af 
fordelingen af ressourcerne. 
På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Det er vægtet, at på baggrund af udviklingspunkt fra 2018 vedrørende fokus på at nedbringe sygefraværet, oplyser 
tilbuddet i fremsendt notatark, at det kan være relevant at se på årsager til sygefravær, når der skal findes 
løsninger. Det oplyses, at sygefraværet er steget i 2018, med 1%. Tesen er, at det dels handler om nye team, og 
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den umodenhed i team det medfører, og dels ved vi, at sammensætning af nye borger- og medarbejder-grupper og 
en medfølgende lederrokering, har haft betydning – og medført afskedigelser og sygefravær i opsigelsesperioden.
Der er også sket opsigelser pga. besparelser, med sygemelding i opsigelsesperiode. 
I 2019 fortsættes kompetenceudviklingsprojektet, og så har vi sikret ledelse tættere på, i nogle særlige bogrupper.

I opfølgning på Trivselsundersøgelse- og APV forventer vi at håndtere udfordringer helt lokalt i de enkelte team og i 
samarbejde i mellem daglig leder og AMR. PT. har en af lederne en særlig opgave ift. arbejdsmiljøindsats og hun 
deltager i alle opfølgninger og udarbejdelse af handleplaner, sådan at der kan videndeles om ”best practise”

Af årsrapport 2018 fremgår at tilbuddets sygefravær fortsat er indberettet med 20 dage i gennemsnit pr 
medarbejder, hvilket er højere end på sammenlignelige tilbud.
Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i middel grad.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har kompetente medarbejdere der med viden og erfaring samt løbende 
efteruddannelse og kompetenceudvikling, har fokus på relevante tilgange og metoder og brug af disse i praksis. 
Der er fokus på vidensdeling og implementering og på at skabe en organisering og fordeling af ressourcer, der kan 
imødekomme borgernes behov for trivsel og udvikling. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen fortsat bør være opmærksomme på fagligheden og på, at der er er tid og rum 
samt kompetencer til at udføre dette.
Det vurderes tillige, at ledelsen har udarbejdet et strategisk fokus med relevante temaer, der fordrer til 
medarbejdernes udvikling af kompetencer, etik, kultur samt forholdemåde overfor borgerne

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

- Fortsat fokus på tid og ressourcer til udvikling af fagligheden i praksis.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante kompetencer  i forhold til tilbuddets målgruppe og metoder. 
Der er lagt vægt på at der er sammensat tværfaglige kompetencer på tilbuddet, der sikrer borgernes behov 
opfyldes dels for det socialfaglige samt i forhold til det sundhedsfaglige perspektiv. 
Udover de ansattes kompetencer, vurderer socialtilsynet at ledelsen har fokus på løbende kompetenceudvikling 
med relevant indhold i forhold til målgruppens behov.  Der er endvidere fokus på faglige netværk, hvor vidensdeling 
er i fokus og i konstant udvikling. 
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne ved herværende tilsyn kan redegøre for det faglige fundament i tilbuddet 
og at dette eksemplificeres ved praksiseksempler og omtale omkring arbejdet med målgruppen. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har arbejdet strategisk med at skabe synlig ledelse og faglige søjler og adspurgt 
til, om medarbejderne har tid til at udmønte faglighed etc., oplyser ledelsen at metoderne skal skinne igennem i 
delmål. Ydermere oplyses at der er perioder, hvor fagligheden er mere tydelig. Der pågår forandringsproces med 
nye vagt- og strukturplaner. 
Den daglige leder deltager i overlap i et konkret hus for at rammesætte og særligt støtte til at strukturplanen følges. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere fremstår kompetente og at ledelsen har et overordnet strategisk 
fokus på at have fagrelevant uddannede medarbejdere og rekruttering.
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Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Det er vægtet, at tilbuddet har fremsendt oversigt over kompetenceudvikling for 2019. Heraf fremgår fokus på 
kurser indenfor blandt andet Kvalikombo, neuropædagogik, supervision samt demenskursus. Af fremsendt oversigt 
over øvrige kompetencer fremgår, at 1 medarbejder er uddannet Marte Meo terapeut. 2 påbegynder i 2019. 35 
medarbejdere med særlig uddannelse i Kvalikombo. Op til 15 medarbejdere sendes afsted i 2019. Derudover 
beskrives, at 26 medarbejdere har deltaget i Demensforedrag og 2 medarbejdere skal på 2 dages Demens kursus. 
1 medarbejder med Kandidat i kommunikation fra RUC, 2 medarbejdere Mastermodul på DPU i forbindelse med 
KvaliKombo projektet. 2 medarbejdere har Diplommodul som praktikvejleder. Endvidere er 3 uddannede 
neuropædagoger, ved neuropædagogisk Kompetence Center. 2 medarbejdere er videreuddannet i arbejdet med 
mennesker med døvblindhed. 1 medarbejder er uddannet seksualvejleder og 1 medarbejder har gennemført 2 
semestre på master i IT.

Medarbejdere oplyser, at der er etableret et sundhedsfagligt team, bestående af 3 Social og sundhedsassistenter, 
1 udviklings sygplejerske. og 1 fysioterapeut – og er nu en del af driftsteamet. Det sundhedsfaglige team varetager i 
fællesskab opgaven omkring sundhedsfaglige delmål og kontakt til læge og hospitaler/speciallæger.
De er tilstede mandag til fredag 7.30-15.30. I tidsrummet udover varetager det pædagogiske personale opgaven 
med at dokumentere i sundhedsfaglige delmål og tage kontakt til 1813.
Medarbejdere oplyser desuden, at der er en forflytningsvejleder i hvert hus og at der afholdes en forflytningsdag i 
hvert hus hver anden måned, hvor forflytningsvejleder deltager i dagen og giver råd og vejledning. 

Medarbejder oplyser, at kommunikationen tværfagligt er vigtig. Tilbuddet har i gangværende projekt om at omsætte 
ny viden fra kurser og uddannelse til praksis – fx tværfagligt ift. at integrere det sundhedsfaglige.
Tilbuddet oplyser, at fokus har været at gennemføre kompetenceudviklingsprojekt omkring anerkendende tilgang 
og systemisk forståelse.

Ledelsen oplyser, at der er ansat en køkkenmedarbejder i hver bo enhed. Det er helt bevidst, da der sker noget 
særligt, når der står en og laver mad. Dette ud fra at borgerne oplever det som værende hjemligt og med 
sansemæssig betydning. 
Ydermere er vægtet, at sagsbehandler oplyser, at medarbejderne har med fordel forskellige kompetencer og 
fagligheder. 
Adspurgt til de sundhedsfaglige kompetencer i tilbuddet, oplyser medarbejdere at social og sundhedsassistenterne 
ikke har borgerrettede timer, men udgør det sundhedsfaglige team, der tilrettelægger indsatsen omkring borgerne. 
På tilbudsportalen fremgår der borgerrettede timer fra social- og sundhedsassistenterne. 
Socialtilsynet vurderer, at det ikke fremstår klart, hvordan de sundhedsfaglige kompetencer er i spil ift borgerne. 
I henhold til kompetencerne oplyser Centerleder, at balancen mellem pædagoger og øvrige faggrupper ikke er så 
god længere.
På baggrund af tilbudsportalen fremgår, at der er ansat 45 uddannede pædagoger, 33 medhjælpere, 1 
fysioterapeut, en sygeplejerske , en social og sundheds assistent samt to social og sundhedsmedhjælpere. I 
interview med medarbejdere fremgår oplysninger om andet antal uddannede medarbejdere, særligt social og 
sundhedsassistenter( SSA), hvor medarbejdere oplyser at der er ansat en SSA i hvert hus.
Divergensen fra sidste års tilsyn er begrundet i udskillelsen af dagtilbuddet. 

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

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Det er vægtet, at socialtilsynet ud fra dialogen med medarbejderne observerer et anerkendende sprogbrug, der 
indikerer at medarbejderne har relevante kompetencer. Derudover fremstår medarbejderne med et 
refleksionsniveau og en omtale af borgerne, der vurderes at bibringe borgerne en kvalitativ indsats. 

Ved rundvisning observerede socialtilsynet tillige respektfuld og lydhørhed overfor borgerne.

På bagrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i meget 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 indeholder nyetablerede boliger efter almenboliglovens § 105 med 
handicapindrettede lejligheder med eget toilet og bad samt køkkenniche og adgang til fælleskøkken, opholdsrum til 
aktivitet samt spisning og vaskefaciliteter og understøtter borgernes udvikling og trivsel i øget grad. Ligesom de 
sikrer borgernes ret til privatliv.  Det bemærkes dog, at borgerne i særforanstaltning har adgang til fællesrum, dog 
uden køkken faciliteter. 
Derudover indeholder botilbuddet en afdeling i ældre utidssvarende bygninger, med nedslidte små værelser og 
flere, som deler bad- og toiletforhold. Der er tillige placeret kontorer i fællesarealerne. Tilbuddet udnytter de 
eksisterende rammer, så de tilgodeser borgernes behov for sansestimulering, afskærmning og kreative udfoldelse. 
Tilbuddet er i gang med at etablere tidssvarende boliger, som forventes færdiggjort i 2020.

Boliger og fællesrum i nybygget og fremstår egnet til formålet. Boligerne er indrettet som 1 værelsesbolig med eget 
handicapindrettet bad og toilet samt køkkenniche, hvor det er muligt at etablere kogeplade. Alle boliger har altan.
4 boliger som er særlige eller skærmet tilbud har 2 værelser. 
Tilbuddet har målrettet de 4 bogrupper efter en sammensætning i borgergruppen, som imødekommer særlige 
behov hos borgeren.

Fællesrummene i de nye boliger ses hjemligt indrettet og køkkener samt fællesarealer i øvrigt samt adgangsforhold 
ses indrettet handicapvenligt. Fx ses hæve- sænkeborde og hjul under spiseborde i flere afdelinger, således at der 
er mulighed for at udnytte fællesrummet til fx sansemotoriske aktiviteter. Desuden er der elevator. Det bemærkes 
dog, at ´fællesarealerne i hus 6 og 8 fremstår slidte på vægge og gulve. 
Der har fra tilbuddets side været opmærksomhed på borgernes ret til fri bevægelighed i egne rammer, og der har 
været arbejdet med dette ud fra en risikovurdering fx i forhold til adgang til køkkener og opbevaring af kemikalier 
eller andet sundhedsfarligt i borgerenes boliger samt fællesrum. Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på de 
pædagogiske indsatser omkring de åbne køkkener samt på hvilke sansemæssige tilbud, de ligeledes bidrager til.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

- Tilbuddet kan med fordel reflektere på etikken omkring indretning af personalefaciliterer i borgernes fællesstue. 
- Fokus på slidte vægge og gulve i det nye byggeri

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i middel grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
Der er lagt vægt på, at der hus 2H fortsat ikke vurderes tidssvarende samt, at der fortsat er etableret kontorer i 
fællesrummene. 
Derudover fremstår boligerne i det nye byggeri tidssvarende men det bemærkes dog at fællesrummene bærer 
præg af slitage på vægge og gulv, hvilket ikke fremstår hjemligt. 

Socialtilsynet vurderer derudover, at bygninger fremstår lyse og med mulighed for udendørsaktiviteter og plads til 
aktiviteter inden døre. Indretning fremstår spartansk, men socialtilsynet bemærkede, at der på en etage var 
indrettet sparsomt sansehjørne. 
På baggrund af dialogen med medarbejdere fremstår en udfordring med, at der er en del gennemgang i hus 6, 1 
sal samt i hus 8, sal hvor der er gennemgang til mødeaktivitet. Dette er forstyrrende for borgerne og tilmed benyttes 
fælleskøkkenet til personalerelaterede aktiviteter. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør sikre at borgerne har adgang til fællesrum uden unødige forstyrrelser og 
gennemgang. 
Ydermere vurderer socialtilsynet at tilbuddet har indtænkt borgernes behov i de fysiske rammer samt har etiske og 
faglige overvejelser omkring de åbne køkkener, der bidrager til et øget fokus på sansning.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets udenoms arealer fremstår imødekommende og med anlagt gårdhave uden for 
boligerne med gynge, sandkasse og højbede med duft- og smagsplanter. Socialtilsynet bemærker tillige, at 
borgernes hjælpemidler, som kørestole, står ude på gangene, da der ikke er plads i borgernes boliger.
Borger i særforanstaltning har indhegnet have, hvilket giver borger tryghed. I særforanstaltningerne  er de optaget 
af fællesmiljøet for borgerne i hus 6, med at få det indrettet og skabe et årshjul for traditioner, som borger i hus 8 
også skal tilbydes. 
Sagsbehandlere fra visiterende kommune oplyser, at i forhold til en konkret borger, kan den åbne planløsning være 
en udfordring. Ellers vurderes de fysiske rammer som værende egnet. Borgerne er placeret sammen ud fra konkret 
vurdering.
Anden sagsbehandler oplyser, at vedkommende vurderer de nye fysiske rammer som rigtige gode og giver flere 
muligheder til borgerne. De fysiske rammer i 2H virker imødekommende, men bærer præg af husets alder, der er 
ikke bad og toilet til hver bolig. Umiddelbart virker stemningen på afdelingen god og borgerne ser ud til at føle sig 
hjemme. Botilbuddet flytter snart i nybyggede boliger, oplyser anden sagsbehandler.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Det er vægtet, at sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at de nye fysiske rammer, har åbnet yderligere 
op for nye muligheder for at støtte borgernes integritet, og borgernes til -/og fravalg kommer  til udtryk.
Ledelse og medarbejdere tilkendegiver tillige, at borgernes trives i de fysisk rammer. Der eksemplificeres flere 
positive fortællinger omkring hvorledes borgerne har udviklet sig i de fysiske rammer. 
Tillige at der er fokus på kulturen og på måden medarbejderne er begyndt at reflektere på, i forhold til borgernes 
benyttelse af fællesarealer og egen bolig. 
På baggrund af ovenstående fastholdes bedømmelsen og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Det er vægtet, at på baggrund af pårørendeundersøgelse fra 2018 fremgår udsagn omkring at badeværelserne er 
for små, samt at lejlighedens rum er for små. 
Sagsbehandler oplyser at borger bor i en handicapvenlig nybygget bolig. Borgeren er kørestolsbruger og det 
vurderes, at der er taget hensyn til vedkommendes behov.

Socialtilsynet bemærker ved rundvisninger, at der er installeret loftlifte i boliger og at fællesrummene er indrettet 
med plads til kørestole. 
Ledelsen oplyser, at tilbuddet har været igennem en kultur forandring, hvor de fysiske rammer indgår i forhold til 
aktuelle dilemmaer. Der har været arbejdet med kulturforståelsen og med pædagogiske forløb, for at kunne møde 
borgerne og deres behov samtidig med at forholde sig til, at der eksempelvis tilberedes mad i hver køkken samt at 
dørene står åbne. Socialtilsynet observerer på en konkret afdeling en opsat låge med slå-lås, hvor medarbejder 
oplyser at denne udelukkende er låst, når der tilberedes mad. Da vedkommende borger elsker at se på 
madlavningen, er der udarbejdet en "venteplads" for at imødekomme dette.  
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Udenoms arealerne er indrettet med handicapvenlige faciliteter med højbede, gynge og sandkasse der er målrettet 
borgernes behov. 
Medarbejder oplyser i forhold til en borger i enkeltmandstilbud, at der ikke er fællesrum, eller medarbejderfaciliteter, 
hvilket fremstår problematisk. 
I andre enkeltmandstilbud er der udgang til et fællesrum, men der er ikke etableret køkken. En borger oplyser i 
spørgeskema, at vedkommende ønsker dette.  
I hus 2H er borgerne fortsat boende på værelser ud til fællesrum med indrettet kontor og dele bad/ toilet.  Leder 
oplyser at der er et forestående byggeri på vej, hvor borgerne tillige får egne boliger, med adgang til fællesrum/ 
køkken. 

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

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Det er vægtet, at på baggrund af pårørendeundersøgelse fra 2018 fremgår udsagn omkring, at hensyn til 
personales arbejdsforhold bestemmer indretning. Ydermere fremgår udsagn omkring ønsker til mere hygge på 
fællesarealerne. 
I fremsendt strategiske indsatser ses beskrivelse af projekt "Hjem i boligen", hvor tilbuddet beskriver, at det næste 
skridt i ”Hjem i boligen” er i løbet af 2019 indretning af boligen. Dette er eksemplificeret med at en fællesstue skal 
indrettes således, at interiør og udsmykning afspejler beboerne og deres interesser. Familie og netværk involveres i 
processen ud fra betragtningen af, at de kender beboerne og deres livshistorie rigtig godt og derfor har relevante 
input til indretning. Der er samarbejde imellem udviklingskonsulent, leder, pædagogfaglig koordinator, 
medarbejdere, borgere og familie og netværk i denne vigtige indsats, beskriver tilbuddet. 

Socialtilsynet observerede ved rundvisning tre boliger. Et værelse i 2H fremstod med indretning ud fra den konkrete 
borgers behov og afspejlede særinteresse. En bolig i en skærmet enhed afspejlede tillige en borgers behov for at 
medarbejderne kunne aflæse borgers tegn og benytte haptiske tegn. I den sidste bolig afspejlede boligen en 
borgers interesser og en medarbejder oplyste at vedkommende borger havde fået hjælp fra pårørende til 
indretning. 
I flere fællesarealer i det nye byggeri fremstår vægge og gulve med slitage. Centerleder oplyser at byggesagen 
endnu ikke er afsluttet. Bl.a. er der klaget over gulvbelægning og loftsplader der falder ned.

Socialtilsynet bemærkede tillige ved herværende tilsyn at der fortsat var indrettet kontorer i fællesstuer i 2H. 
Stuerne bar i øvrigt præg af at afspejle aldersgruppen blandt borgerne. 

På bagrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i høj grad.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at Botilbuddet Ebberød er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed for den fornødne 
kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe jf. budget for 2019.
Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Tilbuddet har et 
kompetenceudviklingsbudget på 1,3 % af budgettet.

.

Økonomisk bæredygtig?

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt med udgangspunkt i budget 2019. Budgettet giver 
mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe i et budget med 
differentierede takster. Tilbuddet har ved flytning af borgerne til nye bygninger haft et højere vikarforbrug end i 
tidligere år og et underskud i 2018 svarende til 3 % af budget jf. Årsrapport fra 2018 på Tilbudsportalen. Tilbuddet 
har et mindre overskud i budget 2019.

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

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 2019.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Der er differentierede 
takster, hvilket er med til at sikre gennemskuelighed. 
Budget 2019 indeholder budget for dagtilbud, men tilbuddet er ikke længere en del af Botilbud Ebberød, hvorfor der 
er en difference mellem antal årsværk på Tilbudsportalen og det antal årsværk, som der fremgår af budget 2019.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Spørgeskemasvar fra 8 borgere
Pårørendeundersøgelse fra 2018
Tilbudsportalen
Oplysningsskema
Notatark vedrørende udviklings-og opmærksomhedspunkt fra 2018.
Oversigt over borgere
Vikarforbrug
Liste over medarbejderdeltagelse i kurser.
Kompetenceudvikling 2019
Oversigt over øvrige kompetencer 
Liste over fratrådte og tiltrådte
Oversigt over skadevoldende episoder
Strategiske indsatser 2019

Observation Socialtilsynet observerede kort de borgere der var tilstede på fællesarealerne under 
rundvisningen.

Interview Centerleder, uddannet pædagog, diplom i ledelse, læser master i off. Ledelse. Ansat 
siden 2014.
Leder i hus 8, uddannet socialpædagog og neuropædagog, samt diplom i ledelse, 
ansat siden 2008.
Leder i hus 6, uddannet pædagog, neuropædagogisk diplomuddannelse, ansat i 1,5
 år
Daglig leder, enkeltmandsteams, Uddannet pædagog, og i gang med diplom i 
ledelse, ansat i 4,5 år 
Leder af det sundhedsfaglige team, uddannet pædagog og i gang med diplom i 
ledelse. Ansat som leder 1999.
Leder 2.H, uddannet pædagog, i gang med diplom i ledelse og ansat juni 2017.
Specialpædagog Hus 6, ansat 1,5 år
Omsorgsmedhjælper, Hus 6 1. Ansat i 20 år, AMR
Omsorgsmedhjælper 2H st. Ansat i ½ år
Omsorgsmedhjælper hus 8 st. Ansat i 2009, AMR
Specialpædagog 2h 1. Ansat i 16 år, TR
Specialpædagog hus 8 1. Ansat i 3 år 
Social og sundhedsassistent, hus 8, ansat i 7 år
Faglig koordinator i enkeltmandsteamet, uddannet pædagog. Ansat i 5 år, 
Uddannet pædagog hus 8, ansat i 3 år
Socialpædagog, hus 6 ansat i 14 år, 
Omsorgsmedhjælper, hus 6, ansat ca 3 år.

Dialog med 2 borgere

Svar fra 12 sagsbehandlere fra visiterende kommuner. 

Borgere:

Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.
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