Tilsynsrapport

Tilbuddets navn:

Aktivitets- og
kompetencecentret
Rønnebærvej

Tilsynsbesøg:

24. august 2020

Tilsynet er gennemført af:

Socialtilsyn Hovedstaden
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Rapporten er udarbejdet af
Rudersdal kommune
Socialtilsyn Hovedstaden på
vegne af:

Tilsynsrapport

Indholdsfortegnelse
Læsevejledning .................................................................................................................................... 3
Stamoplysninger om tilbuddet ............................................................................................................ 4
Resultat af tilsynet ................................................................................................................................ 5
Uddannelse og beskæftigelse .......................................................................................................... 6
Selvstændighed og relationer .......................................................................................................... 8
Målgruppe, metoder og resultater .................................................................................................. 10
Sundhed og Trivsel ......................................................................................................................... 13
Organisation og ledelse .................................................................................................................. 18
Kompetencer ................................................................................................................................... 21
Fysiske rammer ............................................................................................................................... 23
Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. .......................................... 25

2

Tilsynsrapport

Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold
Tilsynsrapporten er udarbejdet af Socialtilyn Hovedstaden og indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering
af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af
kvalitetsmodellens temaer.
Følgende temaer indgår i tilsynet:
- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysisk rammer
Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen
i tilbuddet. 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 tilbuddets kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer skal understøtte socialtilsynets samlede
vurdering af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet.
Bedømmelsen på indikatorniveau er 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.
Dagsorden ved tilsynet:
Kl. 11.00 – 12.00 Åbningsmøde og præsentation med ledelse og evt. medarbejdere
Kl. 12.00 – 13.00 Interview med ledelsen
Kl. 13.00 – 13.30 Pause
Kl. 13.30 – 14.30 Interview af medarbejdere
Kl. 14.30 – 15.30 Rundvisning og interview af borgere
Kl. 15.30 – 15.45 Pause og opsamling
Kl. 15.45 – 16.00 Tilbagemelding til ledelsen og evt. medarbejdere
Aktivitets- og kompetencecentret Rønnebærvej er ikke en del af Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsansvarsområde,
men har fået besøg af Socialtilsyn Hovedstaden i forbindelse med tilsyn foranlediget og på vegne af Rudersdal
kommune. Tilsynsrapporten danner grundlag for kommunens øvrige vurdering af kvaliteten på tilbuddet og
eventuelle udviklingstiltag eller sanktioner.
Tilsynet er en bestillingsopgave fra Rudersdal Kommune, og rammerne for tilsynet er aftalt mellem Socialtilsyn
Hovedstaden og Rudersdal Kommune.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn:

Aktivitets- og kompetencecentret Rønnebærvej

Hovedadresse:

Rønnebærvej 19, 2840 Holte

Driftskommune/
Hjemkommune:

Rudersdal kommune

Tilbuddet er af
kommunen godkendt
til:

Lov om social service § 104

Afdelinger

Afdeling

Aktivitets- og
kompetencecentret
Rønnebærvej

Adresse

Pladser

Tilbudstyper

Rønnebærvej 19

30

§ 104/ § 79

Pladser i alt

30

Målgrupper

Anden psykisk vanskelighed
Angst
Depression
Forandret virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse

Sidste tilsyn

Der har ikke tidligere været afholdt tilsyn i tilbuddet.
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Resultat af tilsynet
Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Christina Thorholm og Christina Dahl

Indebar tilsynet et fysisk
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg

24. august 2020

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Socialtilsynet har været på et anmeldt tilsyn den 24. august 2020 på vegne af Rudersdal kommune.
Aktivitets- og kompetencecentret Rønnebærvej (RBV) er oprettet efter servicelovens § 104/ § 79 og har 30 pladser.
Tilbuddet er et uvisiteret tilbud. Ca. 70 borgere med psykosociale udfordringer bruger tilbuddet aktivt.
Socialtilsynet har foretaget semistruktureret gruppeinterview af medarbejdere og leder og individuelt interview med
leder og medarbejdere, samt foretaget triangulering med fremsendt dokumentation. Borgerperspektivet vægtes og
er inddraget gennem semistruktureret fokusgruppeinterview og rundvisning i tilbuddet med borgere.
Socialtilsynet konkluderer på baggrund af interview med borgere, medarbejdere og leder, at tilbuddet i meget høj
grad skaber kvalitet i indsatsen sammen med borgerne og understøtter borgernes recovery og trivsel.
Tilbuddet har fokus udvikling af tilbuddet i forhold til arbejdet med borgernes recovery proces, borgernes
inddragelse i tilbuddets udvikling og samarbejdet med civilsamfundet.
Ledelsen har en vision om, at tilbuddet bliver et medborgerhus og er i gang med at ændre tilbuddets navn til – På
sporet - huset for fællesskaber og udvikling, for at være et sted som inviterer foreninger ind, så borgerne får bedre
mulighed for at indgå i aktivitet og fælleskaber ud fra interesser og i mindre grad stigmatiseres.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder til at understøtte arbejdet
med at borgere genfinder deres ressourcer. Tilbuddet arbejder med at borgere får sociale relation og kompetence
til f.eks. at stå for aktiviteter eller være frivillige peers. Det sker i det daglige motivationsarbejde og med tilbuddets
samværsmuligheder. Det sker yderligere igennem læringsforløb med en defineret rammer, og det sker med
borgernes mulighed for at tage ansvar for arbejdsopgaver og aktiviteter. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget
høj grad er lykkes med, at borgere tager ansvar for brugerdrevet aktivitet.
Tilbuddet dokumenterer i samspil med borgerne positive resultater i arbejdet med den enkelte borger og gennem
evaluering af aktivitetsforløb.
Socialtilsynet lægger vægt på, tilbuddet i meget høj grad har fokus på arbejdet med borgerne fysiske og mentale
sundhed. Det sker med de tilbud som borgerne har mulighed for at melde sig til og som foregår både i tilbuddet og i
samarbejdet med lokalsamfundet.
Tilbuddet har etableret et brugerråd, som i meget høj grad inddrager brugerne i beslutninger om udvikling af
tilbuddet. Borgerne bliver via brugerrådet inddraget i væsentlige beslutninger om tilbuddets dagligdag og udvikling
af tilbuddet.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets leder og medarbejdere er kompetente og samarbejder om udvikling af
tilbuddet. Leder skaber følgeskab og engagement hos medarbejderne.
Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og har stor erfaring med målgruppen og indsatsen og har løbende
deltaget i kompetenceudvikling.
Endvidere konkluderes, at de fysiske rammer i meget høj grad understøtter formålet med indsatsen og borgernes
mulighed for samvær og aktivitet i tilbuddet. Tilbuddet er indrettet i lyse rammer og ligger bynært.
Borgerne har mulighed for adgang til huset også uden for åbningstiden, hvis de har ansvar for en aktivitet, hvilket
socialtilsynet vurderer understøtter formålet med indsatsen om at understøtte borgernes recovery proces.
Særligt fokus i tilsynet
Hele den med Rudersdal kommune aftalte kvalitetsmodel.
Opmærksomhedspunkter
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Vurdering af temaet
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse
Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse
og beskæftigelse omfatter såvel uddannelse og beskæftigelse som forskellige
former for uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud.
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 i høj grad lægger vægt på, at borgerne i tilbuddet inkluderes i samfundslivet. Det
sker i opbygning af samarbejdet med civilsamfundet bl.a. med tilbuddets frivilligkoordinator. Tilbuddet samarbejder
med Rudersdal frivillighedscenter og andre tilbud i Rudersdal kommune for at understøtte borgeres udvikling, som
er i forløb til at opnå beskæftigelse. Tilbuddet er en del at Rudersdal tilbud til unge ”Godt på vej”, som understøtter
unge og voksnes mulighed for at komme i uddannelse og beskæftigelse som har fået et § 82 forløb.
Borgerne har mulighed for at deltage i læringsforløb, som understøtter, at de genfinder ressourcer og får mental
styrke. Tilbuddet samarbejder med borgere om at sætte mål for forløbet og evaluerer sammen med borgerne den
udvikling, der har været i forløbet.
Tilbuddet er et uvisiteret tilbud, hvor der arbejdes med mål for de læringsforløb, som er en del af tilbuddet. Det
fremgår, at formålet med tilbuddets indsats ikke er rettet imod ordinær beskæftigelse, men er et skridt på vejen.
Socialtilsynet ser der som et udviklingspunkt, at arbejde med mål for forandring, for de borgere som bruger tilbuddet
som værested, for at styrke borgere der ikke deltager i aktiviteter og forløb som led i en recovery proces.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter
Arbejde med individuelle mål for indsatsen, også for de borgere som bruger tilbuddet som værested og ikke indgår i
aktivitets- eller læringsforløb, for derigennem at synliggøre den recovery proces, som borgerne har mulighed for i
tilbuddet.
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, i de gruppeforløb de tilbyder borgerne, har fokus på at støtte borgerne til at
udnytte deres fulde potentiale.
Tilbuddet er tilrettelagt, så borgeren inviteres og motiveres til at deltage aktivt, med de ressourcer de har, det kan
være i madlavningen, som frivillig peers eller være med i ressourcebanken.
Leder lægger vægt på, at det ligger ikke inde for tilbuddets formål at understøtte til beskæftigelse, men at indsatsen
som effekt kan fremme borgernes muligheder for beskæftigelse.
Tilbuddet har et læringsforløb for bl.a. for unge fra 18 -30 år under planlægning, som støtter dem i at få redskaber til
at håndtere f.eks. eksamensangst og præstationspres
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Indikator 01.a

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

Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 01.a
Der er lagt vægt på, at tilbuddet i samarbejde med borgere opsætter konkrete mål, når borgere deltager i
gruppeforløb. Gruppeforløb understøtter, at borgere genfinder ressourcer og understøtter mental velvære og
evalueres sammen med borgerne.
Tilbuddet er en del af tilbudsviften for ”Godt på vej”, for borgere der gennem kommunen har fået bevilliget
midlertidig støtte gennem § 82, og her arbejdes der også med mål for indsatsen. Tilbuddet giver mulighed for
træning af specifikke kompetencer i åbningstiden og gennem aktiviteter.
Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt, fordi der arbejdes med mål for indsatsen for nogle borgere, imens der
ikke arbejdes med mål for borgere der ikke deltager i forløb eller aktiviteter.
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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. 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.
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.
Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes mulighed for at indgå i sociale relationer
og finde deres ressourcer i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Dette sker med de aktiviteter og
samværsmuligheder, som er i tilbuddet, og i de læringsforløb som er et tilbud i tilbuddet. Tilbuddet medvirker, via
den tilbudsvifte som tilbuddet har og med udgangspunkt i et recovery fokus, til at borgerne opnår kompetencer der
forbedrer deres livskvaltiet og styrker kompetencer til at indgå i fællesskaber.
Tilbuddet arbejder med mål for indsatsen i de læringsforløb, som borgerne kan melde sig til, men arbejder ikke med
mål for borgere der ikke er en del af læringsforløbene, begrundet i at tilbuddet er et uvisiteret tilbud.
Tilbuddet er i gang med at opbygge et tættere samarbejde med lokalsamfundet for at styrke ”broen” til
civilsamfundet bl.a. for at styrke borgernes mulighed for at være frivillige og at være en del at lokalsamfundet.
Tilbuddet er i gang med at opbygge et samarbejde med Rudersdal frivillighedscenter og kommunens kulturtilbud.
Tilbuddet huser forening for frivillige Peers og en Ressourcebank, som begge er tilbud til borgere, som har
ressourcer til at engagere sig i andre mennesker, med de erfaringer og ressourcer de har.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad er lykkes med, at borgere tager ansvar for brugerdrevet
aktiviteter.
Gennemsnitlig vurdering

4,5

Udviklingspunkter
Arbejde med individuelle mål for indsatsen, også for de borgere som bruger tilbuddet som værested og ikke indgår i
aktivitets- eller læringsforløb, for derigennem at synliggøre den recovery proces, som borgerne har mulighed for i
tilbuddet.

Kriterium 02

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker borgeres kompetencer til at indgår i sociale relationer og opnå
selvstændighed. Dette sker med de muligheder, som der er dagligdagen, med mulighed for deltagelse i
fællesskaber, indkøb og madlavning, men også ved tilbud om at indgå i Ressourcebanken, eller som frivillig peer
eller i læringsforløb.
Medarbejderne lægger vægt på at støtte og motivere borgerne og skaber mulighed for deltagelse på forskellige
niveauer betinget af borgeres interesse og ressourcer både i og uden for tilbuddet.
Tilbuddet er et uvisiteret tilbud, hvor der ikke skal arbejdes med formaliserede mål.
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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

Bedømmelse af Indikator 02.a
Der er lagt vægt på, at tilbuddet er et uvisiteret tilbud, hvor der ikke skal arbejdes med formaliserede mål.
Det fremgår af dialog med leder og medarbejdere, at borgerne har mulighed for at deltage i forløb, som styrker
borgernes psykosociale kompetencer f.eks. 5 veje til et godt liv, Ud i naturen, Mental velvære og Godt på vej og i
læringsforløb for at styrke brugernes sociale færdigheder og til at genopdage ressourcer. Disse kan indgå i et

samlet Godt på vej-forløb, som er for borgere med en § 82-bevilling.
I forbindelse med læringsforløbene i grupper, arbejdes med individuelle mål for borgernes deltagelse, som
borgerne selv fastsætter i dialog med medarbejderne. Det fremgår af fremsendt materiale og dialogen med
medarbejderne, at der følges op på resultatet for borgeren efter endt læringsforløb med brug af forandringsstjernen.
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt og scores 4.
Indikator 02.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 02.b
Der er lagt vægt på, tilbuddet har fokus på at bygge bro til aktiv deltagelse i lokalsamfundet f.eks. i kulturforeninger,
fritidsliv, frivillighed, kursusdeltagelse m.m.
Leder og medarbejdere beskriver, hvordan tilbuddet arbejder med at styrke denne indsats bl.a. med
frivillighedskoordinatoren ansat i tilbuddet. Koordinatoren støtter i sit arbejde op om bla. foreningen Peers, og er

en vigtig sparringspartner for de frivillige peers.
Der er planer om at lave åbent hus arrangement og at invitere borgere ind og lave indslag, en indsats som ikke er
afholdt på grund af Covid-19. Tilbuddet er i gang med at signalere til det almindelige samfund, civilsamfundet og
kultur som rummer civilsamfundsunderstøttende tilltag, at tilbuddet gerne vil ud af det beskyttende setting og
invitere ind. Tilbuddet tilbyder faciliteter til civilsamfundet for at øge integration. Leder giver eksempel med frivilligt
kor i frivillighedscentret, som var en succes.
Tilbuddet arbejder på at integrere foreninger og andre frivillige, som ønsker at inkludere de borgere, der benytter
tilbuddet. Tilbuddet støtter op om og baner vejen til at flere borgere får lyst til at deltage i frivilligt arbejde, bla. via
samarbejde med gode rollemodeller blandt borgerne. Tilbuddet lægger vægt på, at borgerne får en rolle i
lokalsamfundet, når det er muligt.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
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Vurdering af temaet
Målgruppe, metoder og
resultater

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 i høj grad arbejder med en recovery og rehabiliterende tilgang for målgruppen af
borgere med psykiske vanskeligheder.
Tilbuddet arbejder med et klart formål for indsatsen, som medvirker til at styrke borgernes recovery proces.
Tilbuddet arbejder med fokus på, at borgerne finder deres ressourcer, trivsel og livskvalitet, og at borgerne bliver en
del af civilsamfundet.
Tilbuddet reflekterer bevægelsen fra at være et værested til at være et tilbud for fællesskaber og udvikling, med det
formål at åbne op, for at afstigmatisere indsatser. Tilbuddet er i gang med at opbygge partnerskaber med
civilsamfundet herunder f.eks. samarbejde med Rudersdal frivillighedscenter m.fl. for at øge borgernes mulighed for
deltagelse.
Tilbuddet arbejder med læringsforløb for at styrke borgernes livsmestring og forløb for at komme sig og har
beskrevet arbejdet med metoder i f.eks. aktivitetsanalyser af ”Ud i naturen”. Tilbuddet har i evalueringer af
aktivitetsforløb dokumenteret, hvordan indsatsen bidrager til opnåelse af konkrete mål for borgerne. Socialtilsynet
vurderer også, at analysen er resultatdokumentation for indsatsen, som beskriver metodens positive resultater.
Tilbuddet er et uvisiteret tilbud som arbejder med individuelle mål for indsatsen i de læringsforløb, som tilbuddet
udbyder og som evalueres i samspil med borgerne med brug af Forandringsstjernen.
Socialtilsynet ser det som et udviklingspunkt, at tilbuddet målretter tilbuddet til målgruppen af unge med
psykosociale udfordringer, da gruppen af unge i mindre grad efterspørger de tilbud som stedet byder på. Tilbuddet
har et tilbud til et unge i et ungenetværk en gang om ugen, men oplever at det er svært at skabe interesse for
tilbuddet.
Gennemsnitlig vurdering

4,25

Udviklingspunkter
Arbejde med mål for indsatsen med alle borgere, da tilbuddet i højere grad vil kunne dokumentere den forbedring
som er sket i indsatsen med borgere, i forhold til de metoder som har været anvendt og understøtte borgeres
recovery proces.
Fokus på hvordan flere unge bruger tilbuddet.
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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
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en tydelig og bred målgruppe, som har psykosociale udfordringer. Tilbuddet
arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder beskrevet i aktivitetsanalyser og i læringsforløb.
Tilbuddet beskriver, hvordan de arbejder med borgere med misbrug, som er omfattet af beskrivelsen af målgruppen
på Tilbudsportalen.
Tilbuddet lægger vægt på at være et åbent tilbud, og at det er adfærden, som er afgørende for, om borgerne kan
indgå i målgruppe. Medarbejdere og leder beskriver, hvordan de håndterer borgere, der er på grænsen af
målgruppen med f.eks. prøveperiode elle samtaler omkring hvad borgere vil bruge tilbuddet til, og hvad formålet
med indsatsen er.
Det fremgår af arbejdet med aktivitetsevalueringer og brug af Forandringsstjernen, at indsatser fører til positive
resultater, og at der opsamles viden om hvordan det fungerer med arbejdet med metoder.
Det fremgår, at tilbuddet ikke har så mange unge i tilbuddet og er ved at udvikle på det tilbud, de har.
Leder fortæller, at Sundhedsprofil for Rudersdal kommune analyserede at mange unge har udfordringer.
Ambitionen er at afsøge, om der kan laves partnerskab med botilbud, så to tilbuds medarbejdere fremover
bemander samlet og ansporer til, at de unge fra begge tilbud vil deltage. Skal desuden undersøge partnerskab med
gymnasier og ung i Rudersdal (ssp m.m.).
Det fremgår, at tilbuddet har kapacitet nok indtil videre. Ungegruppen er lagt tirsdag og ud fra borgernes ønsker fx
om at lave mad sammen.
Indikator 03.a

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

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 03.a
Der er lagt vægt, at tilbuddet anvender faglige tilgange som jeg støttende og motiverende samtaler, kognitiv tilgang
m.m. for at understøtte en rehabiliterende og recovery orienteret tilgang, som er relevant i forhold til målgruppen af
borgere med psykosociale udfordringer.
Medarbejderne giver eksempler på, hvordan de arbejder recovery orienteret med motiverende og støttende
samtaler, og hvordan de i forløb arbejder med f.eks. mentalisering, mindfulness m.m.
Det fremgår af dialog med leder og medarbejdere, at tilbuddet arbejder med aktivitetsanalyser forud for et
aktivitetsforløb igangsættes, og det fremgår af fremsendte aktivitetsanalyse, at tilbuddet beskriver formål for
aktiviteten, metodeanvendelse, formål med aktiviteterne i forløbet m.m.
Tilbuddet følger op på om tilgangene har det tilsigtede resultat på teammøder og i supervisionen.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
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

4

Bedømmelse af Indikator 03.b
Der er lagt til grund, at tilbuddet er et uvisiteret tilbud, hvor der ikke skal arbejdes med formaliserede mål.
Det fremgår af dialogen med leder og medarbejdere, at der opsættes individuelle mål for indsatsen med borgere,
som deltager i læringsforløb, og at tilbuddet i samarbejde med borgere evaluerer indsatsen med brug af
Forandringsstjernen. Tilbuddet har afprøvet at bruge andre evalueringsværktøjer, men det fremgår, at
Forandringsstjernen fungerer godt som redskab i samarbejdet med borgerne.
Tilbuddet laver evalueringer af aktivitetsforløb, og det fremgår at fremsendt evaluering, at der i meget høj grad er
fokus på opsamling af erfaring til brug for læring og forbedring af indsatsen.
Medarbejderne fremhæver, at der sker der en mundtlig opfølgning på arbejdet med borgerne, og at der er en
refleksion af indsatsen morgen og aften til brug for læring og forbedring af indsatsen.

11

Tilsynsrapport

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt og scores 4, da der arbejdes med mål og dokumentation til brug for
læring og forbedring af indsatsen, men at indsatsen ikke er målrettet alle borgere.
Indikator 03.c

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

Bedømmelse

3

Bedømmelse af Indikator 03.c
Der er lagt vægt på, at tilbuddet er et uvisiteret tilbud, og visiterende kommuner ikke opstiller mål for indsatsen for
borgeres ophold.
Socialtilsynet ser, at tilbuddet dokumenterer positive resultater i evaluering af aktivitetsforløb, og borgere udtrykker,
at de opnår flere kompetencer.
Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt og scores 3, da der ikke er grundlag for at vurdere indikatoren ud fra,
at tilbuddet ikke er omfattet af krav om dokumentation i forhold til visiteret ydelse.
Indikator 03.d

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

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 03.d
Der er lagt vægt på, at leder forklarer, hvordan tilbuddet er i gang med at opbygge samarbejde med civilsamfundet,
for at udvide borgernes mulighed for recovery, med deltagelse i samfundet, med de psykosociale udfordringer
borgerne har.
Det fremgår, at samarbejdet understøttes af læringsforløbene, og borgernes muligheder i dagligdagen.
Det fremgår af tilbuddets pjece, at tilbuddet har mange samarbejdspartnere, såsom Frivilligcenter Rudersdal, SIND
Rudersdal, Ressourcebanken, Peers, Væksthuset, Kulturforvaltningen, Ung i Rudersdal og mange flere kommer
løbende til. Tilbuddet samarbejder også gerne med private organisationer og virksomheder.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
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Vurdering af temaet
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

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

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
gennem den recovery og rehabiliterende tilgang.
Der sker i åbningstiden ved at have tid til samvær og aktiviteter som skaber fællesskaber i tilbuddet, og i aktiviteter
som ”bygger bro” til civilsamfundet.
Tilbuddet prioriterer at have fællesspisning 3 gange om ugen og at understøtte forskellige aktivitetsmuligheder ud
fra borgernes ønsker og behov.
Tilbuddet har en medarbejdergruppe med lang erfaring og stærk faglig viden til at lave aktiviteter som understøtter
forløb med fokus på veje til det gode liv, forløb i naturen til at øge mental velvære og andre læringsforløb som
understøtter borgerne i at finde deres ressourcer.
Tilbuddet understøtter, at borgere kan komme i tilbuddet for at være, men giver også mulighed for at være mere
aktiv, når borgere genfinder deres ressource. Tilbuddet har god erfaring med, at borgere bliver frivillige Peers for at
give egne erfaringer videre, så andre borgere finder håb.
Tilbuddet har etableret et brugerråd, som inddrager flere borgere i beslutninger om tilbuddets drift og udvikling.
Magtanvendelser og voldsom adfærd forebygges gennem motiverende og jeg støttende samtaler. Socialtilsynet ser
det som en udviklingsmulighed for tilbuddet, at arbejde mere systematisk med forståelsen vedrørende overgreb
som kan ske på sociale medier.
Gennemsnitlig vurdering

4,9

Udviklingspunkter
Arbejde med sociale mediers betydning for borgeres trivsel og mentale sundhed og risiko for overgreb.

Kriterium 04

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. Det sker i
den daglige kontakt, hvor borgerne mødes med interesse og omsorg for at blive inddraget i fællesskabet. De kan
vælge at være aktivt deltagende eller have en mere passiv rolle.
Socialtilsynet vurderer, at med etablering af brugerrådet er der skabt en ramme for borgernes selv- og
medbestemmelse for tilbuddet. Der afholdes regelmæssige møder, og det fremgår af referater, at borgerne
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inddrages i væsentlige beslutninger for tilbuddets drift. I dialogen med borgere, medarbejdere og leder fremgår det
at brugerrådet er velfungerende.

Indikator 04.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 04.a
Der er lagt til grund, at tilbuddet tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, og troen på og viden om at
mennesker kan komme sig.
Det fremgår af dialogen med borgere, at de føler sig hørt og har mulighed for at få en samtale med medarbejderne,
hvis de har behov for det.
Borgere beskriver, at medarbejderne er gode til at hjælpe dem og er søde og forstående.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
Indikator 04.b

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

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 04.b
Der er lagt vægt på, at det i tilbuddets pjece fremgår, at tilbuddet skabes af de mennesker som bruger tilbuddet, og
derfor er huset i konstant udvikling.
Ved tilsynet forklarer leder og medarbejdere om processen med etablering af tilbuddets brugerråd. For et år siden
blev der etableret et brugerråd, som erstatning for afholdelse af husmøder. Der blev lavet den ændring for at give en
bredere repræsentation, som gør beslutningerne mere demokratiske.
Brugerrådet har et rammepapir, der beskriver brugernes mulighed for indflydelse. Rammepapiret beskriver
brugerrådets RBV19 muligheder for medindflydelse på husets udvikling og organisering. Brugerrådet kan komme
med ideer og forslag til udvikling eller ændring af tiltag og aktiviteter på RBV19 og rådet har høringsret i forbindelse
med større økonomiske beslutninger, ændringer i organisering (fx. indretning, åbningstider m.v.).
Brugerrådet har kompetence til at bruge en del af budget og har fondsmidler. Rådets egen kompetence er 10.000
kr. herover skal der ansøges. Det fremgår også at brugerrådet har fastlagt, hvordan rammerne ved udlevering af
nøgle skal være, tilbuddets navn mm.
Brugerrådet består af:
- Lederen af RBV19
- 2 repræsentanter valgt blandt de daglige brugere af RBV19 + 2 suppleanter
- 1 repræsentant fra Ungenetværket + 1 suppleant
- 1 repræsentant fra foreningen Peers + 1 suppleant
- 1 repræsentant fra bostederne + 1 suppleant
- 1 medarbejderrepræsentant + suppleant
Det fremgår at fremsendte referater, at borgerne har stor indflydelse på processer og beslutninger i tilbuddet.
Derudover fremgår det, at borgerne udtrykker at de har stor indflydelse i brugerrådet og i dagligdagen.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.

Kriterium 05

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Det sker grundlæggende ud fra den overordnede målsætning for tilbuddet og som omsættes i det dage arbejde i
rammerne, som understøtter samvær og samspil i tilbuddet med f.eks. fællesspisning og aktivitetstilbud.
Tilbuddet giver borgerne mulighed for at være en del af fællesskabet, i en ramme hvor medarbejderne lægger vægt
på at skabe tryghed for borgerne, men også i høj grad understøtter recovery processen til finde sine ressourcer og
blive frivillig Peers, deltage i aktivitet uden for tilbuddet eller være en aktiv i Ressourcebanken.
Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 05.a
Der er lagt vægt på, at borgere, medarbejdere og leder udtrykker, at borgere trives i tilbuddet.
Medarbejderne oplyser, at møde borgerne når de kommer i tilbuddet og observerer på borgernes trivsel.
Medarbejdere mødes før og efter åbningstiden og følger op på specifikke borgere og tager kontakt til dem ved
længere tids fravær.
Leder forklarer, at under nedlukningen under Covid-19 tog medarbejdere kontakt til de ekstra sårbare, og det har
været godt, for at de kom igennem den svære tid.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
Indikator 05.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 05.b
Der er lagt vægt på, at medarbejdere samarbejder med bostøtterne om de observationer medarbejderne gør sig,
så bostøtten efter aftale med borger kan kontakte lægen.
Medarbejdere fortæller, at de motiverer borgere til at deltage i screeningsprogrammer, og borgere udtrykker, at
medarbejderne er observante på deres helbred.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
Indikator 05.c

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

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 05.c
Der er lagt vægt på, at tilbuddet gennem indsatsen giver borgerne mulighed for at deltage i fællesskaber og socialt
samvær som styrker borgernes mentale sundhed. Tilbuddet prioriterer f.eks. fællesspisning de 3 åbningsdage, da
tilbuddet vurderer at spisningen både opfordrer til borgernes aktive deltagelse i indkøb og madlavning, men også i
fællesspisning, som giver mulighed for samvær med fokus på det fælles tredje.
Tilbuddet har aktiviteter som litteraturgruppe, samspil, naturforløb, krea-grupper, sangværksted og meget mere.
Aktiviteter som er tilrettelagt for at bringe mennesker sammen.
Det fremgår, at der er aktiviteter, som er målrettet mennesker der vil genopdage deres ressourcer eller har brug for
støtte til at indgå i fællesskaber f.eks. læringsforløb om mentalt velvære og veje til recovery.
Tilbuddet har NADA café en gang om ugen, og tilbuddet vurderer, at NADA understøtter recovery processen.
Medarbejdere beskriver forløbet med Naturbaseret terapi og sundhedsfremme, som giver borgerne mulighed for
forløb som understøtter mental sundhed og recovery. Det fremgår også af evalueringen af forløbet, hvad borgerne
har fået ud af forløbet.
Yderligere arbejder tilbuddet med at skabe udvikling med borgerne så de i højere grad genfinder deres ressourcer
og kan indgå og eventuelt efterfølgende tage ansvar for en opgave eller aktivitet.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.

15

Tilsynsrapport

Kriterium 06

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelse gennem relationen og kendskabet til borgerne og
gennem motiverende og jeg støttende samtaler, når borgere er i en dårlig periode.
Medarbejdernes kendskab til nænsom nødværge giver dem et værktøj til at komme ud at evt. situationer, hvor det
ellers kunne blive nødvendigt at bruge magt.
Indikator 06.a

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

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 06.a
Der er lagt vægt på, at der har ikke været magtanvendelser de sidste mange år.
Leder forklarer, at det ligger i hele recoverytænkningen, at man skal opføre sig ordentligt overfor andre også selvom
man har det vanskeligt. Medarbejdere guider borgere til at flytte sig fra fællesskabet og giver eksempler på, hvordan
de motiverer borgere, som har en uhensigtsmæssig adfærd til at komme igen en anden dag. Medarbejdernes
kendskab til borgerne, giver dem en relation og en viden om hvilke krav de kan stille, så borgerne lytter.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
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

Bedømmelse af Indikator 06.b
Der er lagt vægt, på at leder forklarer at nye retningslinjer for magtanvendelse er introduceret til i starten af året,
men at magtanvendelse ikke en del af virkeligheden. Medarbejdere er ikke helt sikre på, at de kender de nye
retningslinjer, men ved hvor de kan finde dem.
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt og scores 4, da reglerne ikke står præsent for medarbejderne.

Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb i tilbuddet ved at tale med borgere, som har det
dårligt, om hvilken hjælp de har brug for. Det samme gælder, hvis der kommer borgere som er meget påvirket af
misbrug, så tager medarbejderne dialogen med borgeren, som motiveres til at komme igen en anden dag.
Tilbuddet forebygger gennem denne indsats, at der sker overgreb i tilbuddet.
Tilbuddet har løbende en opmærksomhed på sociale mediers betydning i forhold til at være udsat, men det er ikke
et fokus som tilbuddet arbejder systematisk med.
Indikator 07.a

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

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 07.a
Der er lagt vægt på, at medarbejderne forklarer, at de taler med borger som har det dårligt, når de ikke kommer og
får hjælp andre steder. Det samme gælder for borgere, som er så påvirket af et misbrug, så der skabes forståelse
for at de ikke kan indgå i fællesskabet, når de er påvirkede.
Medarbejdere beskriver, at de forbygger, at der sker overgreb i tilbuddet, og at tilbuddet er trygt for medborgere at
komme i.
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Medarbejdere deltager i kursus i nænsom nødværge, som genopfriskes hvert år, og tilbuddet har en
beredskabsplan.
Medarbejdere fortæller, at der ikke er trusler mellem borgere.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
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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 leder med relevant uddannelse socialfagligt og
ledelsesmæssigt.
Leder er ud over leder for tilbuddet stedfortræder i Center For Social Indsats, samt daglig leder for, Boligerne
Birkerød Parkvej 18, bostøtte ordningen på det psykosociale område efter servicelovens § 85.
Organiseringen giver leder stor viden og indsigt i arbejdet med borgerne på tværs i organisationen.
Socialtilsynet vurderer, at leder har fokus på den strategiske udvikling af tilbuddet og den daglige drift. I forhold til
den strategiske udvikling lægger leder vægt på borgernes mulighed medinddragelse og i at skabe fællesskaber i og
uden for tilbuddet ved at ”bygge bro” mellem aktiviteter i tilbuddet og civilsamfundet i Rudersdal, herunder frivillige,
foreninger og kulturliv.
Tilbuddet er under udvikling og navneforandring fra Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej til navnet På
sporet – huset for fællesskaber og udvikling.
Leder skaber med sin ledelsesstil følgeskab hos de kompetente medarbejderne, som løfter den daglige drift på et
højt fagligt niveau.
Sygefravær og personalegennemstrømning er lavt i tilbuddet.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 08

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent leder med relevant uddannelse fagligt og ledelsesmæssigt og
kompetencer til at lede tilbuddet strategisk og i den daglige praksis. Det fremgår, at tilbuddet er i udvikling i forhold
til den strategiplan, der er for tilbuddet.
Medarbejdere beskriver, at leder har gode kompetencer i forhold til langtidsplanlægning og har visioner, og det at
leder også er stedfortræder i organisationen skaber tværgående forståelse.
Socialtilsynet vurderer, at leder medvirker til at lede tilbuddet hen imod udvikling og forandring, så tilbuddet i højere
grad er inkluderende i forhold til andre tilbud i Rudersdal kommune og i mindre grad stigmatisere borgerne.
Indikator 08.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet..

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 08.a
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Der er lagt vægt på, at det fremgår at CV for leder, at leder har mange års erfaring med ledelse af socialpsykiatriske
tilbud. Leder er har en pædagogisk uddannelse og efteruddannelse i ledelse.
Medarbejderne beskriver, at leder er lydhør, og de er trygge ved at komme til leder med alt. Det fremgår, at leder
har stor tillid til at arbejdsopgaver bliver løst og uddelegerer ansvar.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
Indikator 08.b

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

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 08.b
Der er lagt til grund, at tilbuddet har ekstern supervision 8 gange årligt. Det fremgår, at borgerne indimellem også
deltager i supervisionen, og det giver et godt udbytte, men medarbejdere giver også udtryk for, at det er vigtigt at få
supervision uden, at borgerne deltager.
Det fremgår, at leder er tilgængelig for sparring og faglige diskussioner og refleksioner med medarbejderne.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
Kriterium 09

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent, med tilstrækkelige ressourcer til kontakt til
borgerne i forhold til deres behov.
Leder oplyser, at åbningstid og aktivitetstilbud bestemmes af tilbuddets indhold, og vurderer at åbningstiden og de
øvrige aktivitetstilbud giver borgerne mulighed for fællesskab og aktivitet.
Indikator 09.a

Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med
relevante kompetencer

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 09.a
Der er lagt til grund at tilbuddet har åbent 3 dage om ugen – to dage fra 14-20 og en dag fra 10-14.30. Derudover er
der aktiviteter, som borgerne kan melde sig til, og aktiviteter som udbydes af borgere, som medarbejderne
understøtter.
Der er 4 medarbejdere med relevant uddannelse, som dækker aktiviteter og åbningstider med samlet 111 timer.
Ledelse og medarbejder oplyser, at der 2 medarbejdere til stede i tilbuddets åbningstid.
Medarbejdere, leder og borgere oplyser, at tilbuddet åbningstid og bemanding er tilstrækkeligt i forhold til borgernes
behov.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
Indikator 09.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end
sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 09.b
Der er lagt vægt på, at tilbuddet ikke har haft nogen personalegennemstrømning de sidste mange år, og
personalegennemstrømningen derfor ligger på et lavere niveau end sammenlignelige tilbud.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
Indikator 09.c

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

Bedømmelse

5
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Bedømmelse af Indikator 09.c
Der er lagt til grund, at sygefraværet er 2,5 %, og det er væsentlig lavere end på sammenlignelige arbejdspladser.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
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Vurdering af temaet
Kompetencer

Temavurdering

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

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er
nødvendige i forhold til målgruppen. Medarbejderne er alle uddannede med forskellige social- og sundhedsfaglige
uddannelser og samarbejder om indsatsen med viden fra forskellige faglig baggrund.
Tilbuddets medarbejdere har efteruddannelse i arbejdet med metoder, som understøtter borgernes recovery
proces, og socialtilsynet ser det udført i den praksis, som er i tilbuddet.
Socialtilsynet anerkender, at borgere og medarbejdere deltager i workshop sammen, som udgangspunkt for at
styrke samarbejdet om udvikling af tilbuddet, og med fokus på at skabe bedre rammer for at borgere kan komme
sig.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 10

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

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov,
med de flerfaglige grunduddannelser medarbejderne har, og som er suppleret med efteruddannelse i forhold til
arbejdet med tilbuddets metoder og mange års erfaring med målgruppen. Grundlaget for vurderingen er leder og
medarbejdere og borgeres udsagn og beskrivelse af medarbejderes kompetencer.
Medarbejderne reflekterer den faglige indsats i forhold til målgruppen og beskriver, hvordan de håndterer borgere
som er i grænsefladen for at bruge tilbuddet.
Indikator 10.a

Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 10.a
Der er lagt vægt på, at medarbejderne er uddannet tværfagligt. En som ergoterapeut, en som antropolog, en som
pædagog og en er bachelor i ernæring og sundhed og alle har mange års erfaring med målgruppen.
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Medarbejder udtrykker, at der har været meget fokus på kompetenceudvikling, så de har opdateret viden.
Leder oplyser, at der ikke har været væsentlig kompetenceudvikling de seneste år. Leder fortæller, at
medarbejderne har forskellig personlige kompetencer, og at de supplerer hinanden godt.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
Indikator 10.b

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

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 10.b
Der er lagt vægt på, at ved rundvisningen er der en rolig stemning, med hygge på terrassen og mindfulness
undervisning i fælleslokalet.
Borgerne tilsynet taler med udtrykker, at de har et godt samspil med medarbejderne, som giver mulighed og bakker
dem op i at bruge deres ressourcer, men også kan tage en individuel samtale, når der er behov for det.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scores 5.
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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 de fysiske rammer i tilbuddet i høj grad understøtter borgernes mulighed for samvær og
aktivitet.
Tilbuddet er indrettet med stor stue og fællesrum med mulighed for fællesspisning og aktivitet. Rummene kan
opdeles, så der er mulighed for samvær i mindre grupper.
Tilbuddet har køkken, hvor borgerne kan deltage i madlavningen.
Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer inde og ude understøtter formålet for indsatsen, da borgerne har
mulighed for samvær, tage ejerskab til stedet og mulighed for at stå for aktiviteter også uden for tilbuddets
åbningstid, hvilket socialtilsynet vurderer understøtter borgernes recovery proces.
Gennemsnitlig vurdering

5

Udviklingspunkter

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i meget høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel,
med baggrund i borger- og medarbejderudsagn og ved observation i tilbuddet.
Borgerne har aktivitets- og samværsmuligheder, kan lave mad sammen og deltage i gruppeforløb samt få et hvil,
hvis de har brug for det.
Borgerne har adgang til tilbuddet med egen nøgle, hvis de har en aktivitet, de gerne vil stå for, hvilket socialtilsynet
vurderer i meget høj grad understøtter arbejdet med borgernes recovery.
Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.a
Der er lagt til grund, at borgere og medarbejdere udtrykker, at borgerne trives i de fysiske rammer inde og ude.
Socialtilsynet lægger vægt på, at Tilbuddet er indrettet i lyse lokaler med stor stue med sofagruppe til samvær i
mindre og større grupper. Derudover er der et spise/aktivitetsrum med mulighed for fællesspisning. Tilbuddet har
køkken, hvor borgerne har mulighed for at deltage i madlavningen.
Derudover er der stort mødelokale til afholdelse af gruppeforløb og møder og et hvilerum.
Tilbuddet har anneks med mindre hyggerum og aktivitetsrum med musikinstrumenter og krea aktiviteter.
Tilbuddet ligger bynært og er let at komme til.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scorer 5.
Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.
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Bedømmelse

5

Bedømmelse af Indikator 14.b
Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer giver borgerne mulighed for at samvær og aktivitet, hvile og møde samt
gruppeforløb.
Tilbuddet har en IBG oversigtstavle, som oplyser borgerne om muligheder i tilbuddet.
Borgere har adgang til at bruge huset til f.eks. filmklub, kreativ aktivitet m.m., også når der ikke er medarbejdere i
tilbuddet, hvilket socialtilsynet anerkender understøtter recovery tilgangen og borgerne ejerskab til tilbuddet.
Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt og scorer 5.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Dokumenter

Sammen ad nye veje – plan for videreudvikling af indsatserne på det psykosociale
område
Pjece om Rønnebærvej
CV leder
Rammepapir for brugerråd
Referater af brugerrådsmøder
Aktivitetsanalyse af naturbaseret læringsforløb 2019
Evaluering af naturbaseret læringsforløb
Forandringsstjernen
Kopi af data indtastet på Tilbudsportalen

Observation

Rundvisning i tilbuddet og observation af at borgerne mødes og drikker kaffe
udendørs.

Interview

Semistruktureret interview med:
Daglig leder og stedfortræder i Center for sociale indsatser Allan Steen Vilhelsen,
ansat i 11 år, bachelor i international pædagog, lederuddannelse
Medarbejdere:
Uddannet antropolog ansat i 10 år, alle timer i aktivitetsdelen
Uddannet ergoterapeut ansat i 17 år, 22 timer i aktivitetsdelen
Uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, cand.mag i læring og
forandringsprocesser ansat i 5 år, 34 timer i aktivitetsdelen
Uddannet socialpædagog ansat 17 år, 22 timer i aktivitetsdelen
2 borgere

Interviewkilder

Leder, medarbejdere, borgere

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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