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Læsevejledning – tilsynsrapportens indhold 

Tilsynsrapporten er udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden på vegne af Rudersdal kommune 

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 gennem-

gang 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 

Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afde-

ling, og hvorvidt det var anmeldt eller uanmeldt. 

 

Dagsorden for tilsynet: 

Kl. 12.30: Velkomst og gensidig præsentation 

Kl. 12.45: Samtale med medarbejdere 

Kl. 13.45: Deltage i drop-in-aktiviteter og -samvær – samtale med de tilstedeværende borgere  

Kl. 14.30: Samtale med borgere 

Kl. 15.30: Samtale med leder. 

Kl. 16.30: Tilbagemelding og afslutning. 

 

På Sporet – huset for fællesskaber og udvikling 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 kommu-

nens øvrige vurdering af kvaliteten på tilbuddet og eventuelle udviklingstiltag eller sanktioner. 

Tilsynet er en bestillingsopgave fra Rudersdal Kommune, og rammerne for tilsynet er aftalt mel-

lem Socialtilsyn Hovedstaden og Rudersdal Kommune. 



 

4 

 

Læsevejledning – kvalitetsmodellen 

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer. Hvert tema er konkre-

tiseret 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 et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af 

temaerne under hensyn til tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal 

understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den fornødne kvalitet er til stede. Socialtil-

synet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for 

kvaliteten inden for rammerne af temaet. 

Ved tilsynet bedømmes indikatorerne efter 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. 

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en 

samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema. 

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelses-

graden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet, udregnes der en samlet værdi for opfyl-

delsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et gennem-

snit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæs-

sige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et ”spindelvæv”. 
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Basisinformation 

Tilbuddets navn På sporet – huset for fællesskaber og udvikling 

Hovedadresse Rønnebærvej 19, 2840 Holte 

Kontaktoplysninger Allan Steen Vilhelmsen <ALVI@rudersdal.dk> 

Tilbudsleder Allan Steen Vilhelmsen 

CVR-nr. 29188378 

Virksomhedstype Kommunalt Samvær- og aktivitetstilbud  

Tilbudstyper Lov om social service § 104 / § 79 

Pladser i alt  30 

Målgrupper 
Tilknytningsforstyrrelse  

Angst 

Forandret virkelighedsopfattelse  

Anden psykisk vanskelighed  

Stressbelastning  

Spiseforstyrrelse  

Personlighedsforstyrrelse  

Depression 

 

Basisinformation – afdelinger 

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger 

På Sporet 
Tilknytningsforstyr-

relse  

Angst 

Forandret virke-

lighedsopfattelse  

Anden psykisk van-

skelighed  

Stressbelastning  

Spiseforstyrrelse  

Personlighedsforstyr-

relse  

Depression 

30 0 
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Resultatet af tilsynet 

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden 

Tilsynskonsulenter Heidi Schmidt og René Lykke Jensen 

Tilsynsbesøg 29.08.2022 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 

Socialtilsynet har den 29. august 2022 været på et anmeldt tilsyn på vegne af Rudersdal kom-
mune.  
På sporet– huset for fællesskaber og udvikling er oprettet efter servicelovens § 104/ § 79 og 
har 30 pladser.  
Tilbuddet er et u-visiteret tilbud og Ca. 70 borgere med psykosociale udfordringer benytter til-
buddet aktivt.   
Borgerperspektivet er inddraget gennem dialog med de tilstedeværende borgere. Socialtilsynet 
observerede i øvrigt i fællesrummene på tilsynsdagen og har afviklet dialog med medarbejdere 
og leder. Fremsendt materiale indgår derudover i tilsynsrapporten.  
 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives og oplever en meget høj grad af inddragelse omkring 
tilbuddets aktiviteter, både gennem mulighed for indflydelse via brugerrådet og gennem åben-
hed fra personalet til at faciliteterne kan anvendes til brugerstyret aktiviteter og samvær.  
  
Tillige vurderes, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sund-
hed og trivsel gennem den recoveryorienterede og rehabiliterende tilgang, hvor der er fokus på 
borgernes deltagelses gennem en anerkendende, respektfuld og ligeværdig tilgang.  
Det fremgår af indeværende tilsyn, at borgerne føler sig respektfuldt behandlet, samt at der er 
tid og rum, til at imødese den enkelte borgers behov for snak, fællesskab eller samtale.  
Tilbuddet består af fællesskaber, små som store, hvor borgerne oplever et frirum og accept af 
at være som de er.  
 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, med en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe og 
med lang erfaring og stærk faglig viden, tilbyder aktiviteter og samvær som understøtter bor-
gerne i udviklingen af fællesskaber og giver tilbud om gruppeforløb som medarbejdere facilite-
rer eller aktiviteter iværksat på borgerinitiativ.  
Der udarbejdes månedlige aktivitetsprogrammer, og arbejdes med læringsforløb for borgere 
som ønsker dette. Derudover tilbydes forskellige gruppeforløb med relevante emner.  
Tilbuddet har tæt opfølgning og fælles refleksion af indsats og forløb og dette fungerer primært 
via en mundtlig kultur.  
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets leder og medarbejdere er kompetente og fremstår reflekte-
rende i forhold til tilbuddets strategiske udvikling. Derudover inddrages borgerne i udvikling af 
tilbuddet.  
Der pågår fortsat handlemuligheder og tanker omkring udviklingen af tilbuddet til den yngre mål-
gruppe. I forhold til den øvrige målgruppe, ses god udvikling i det omkringliggende samfund. 
 

 

Særligt fokus i tilsynet 

Kvalitetsmodellen, aftalt med Rudersdal kommune. 
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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 netværk og relationer på sociale 

medier, samt 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 even-

tuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, 

der har en positiv betydning for deres liv. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter sociale fællesskaber i tilbuddet 
ved forskellige tilbud om samtalegruppe samt aktiviteter. Der er tillige tilbud om deltagelse i 
grupper uden medarbejdere. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i flere tilfælde agerer broen mellem det omgivende samfund 
og borgerne, og at dette medfører en øget tryghed og et større netværk, der kan sikre borgeren 
et socialt netværk samt mindske ensomheden.  

Det vurderes tillige, at tilbuddet har relevant fokus på inddragelse af borgerne i disse aktiviteter, 
og at der er fokus på motivation og engagement i borgergruppen.  

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes fremstår engagerede og ihærdige i forhold til at sikre 
borgernes deltagelse i for dem, relevante aktiviteter. 

Tillige vurderes tilbuddet at understøtte mindre mere uformelle samværsgrupper, hvor borgere 
deltager for at hyggesnakke.  

Gennemsnitlig bedømmelse 5 

Udviklingspunkter 

 

Opmærksomhedspunkter 

 

Kriterium 2 

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

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer på baggrund af udsagn fra borgere og medarbejdere, at tilbuddet generelt 
har fokus på at skabe samvær og fællesskaber borgerne imellem.  

Derudover motiveres borgerne til deltagelse i praktiske opgaver, såsom madlavning, hvor der er 
fokus på inddragelse og øget selvstændighed.  
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Adspurgt borgerne, omkring formålet med tilbuddet, oplyses samstemmende  

”Det handler om at være sammen”.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lykkedes med at skabe rammer omkring 
mindre fællesskaber, hvor borgerne kan spejle sig i hinanden eller blot mindske ensomheden.  

Det vurderes, at borgerne kommer i varierende grad, og ud fra egne behov og ønsker og tilmed 
motiveres til deltagelse i fællesskaber på tilbuddet i samtalegrupper/ forløb eller aktiviteter. Tillige 
motiveres til aktiviteter i det omgivende samfund uden inddragelse af medarbejdere.  

 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet får positive tilkendegivelse fra borgerne omkring den under-
støttelse der tilbydes i forhold til de sociale fællesskaber, tillige udenfor tilbuddet, hvor medar-
bejderne agerer netværksbindere.  

Indikator 2.a 

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompe-

tencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 2.a 

Medarbejdere oplyser, at tilbuddet er u-visiteret og der ikke opsættes mål for benyttelse af til-

buddet. Således bedømmes indikatoren irrelevant.  

Der arbejdes dog med fokus i tilbuddet, på at den enkelte borger understøttes i sociale fælles-

skaber og rådgives om handlemuligheder i forhold til den specifikke borgers ønsker og behov i 

dagligdagen.  

Ved deltagelse af aktiviteter i tilbuddet, understøttes borgerne i at deltage på så selvstændigvis 

som muligt.  

Indikator 2.b 

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 2.b 

Det vægter, at borgere oplyser at de benytter forskellige aktiviteter ud fra interesser og ønsker, 

og at tilbuddet er en del af deres netværk. Når borgerne deltager i aktiviteter i det omgivende 

samfund er det betryggende, at der er personale med. Borger oplyser at vedkommende derud-

over deltager i netværksvenner, hvor vedkommende kan deltage i andre aktiviteter med en re-

lation fra netværket.  
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Derudover oplyser borgere, at tilbuddet er gode til at videreformidle oplysninger om aktiviteter 

og muligheder i kommunen således, at behovet understøttes. Borgerne udtrykker fælles tilfreds-

hed overfor de tiltag og muligheder der er.  

Derudover vægter, at medarbejder oplyser om flere forskellige eksempler på tiltag der under-

støtter borgernes sociale liv. Dette gør sig dels gældende på tilbuddet men tillige idet omgivende 

samfund.  

Medarbejder oplyser desuden at der er borgere, der har etableret venskab og netværk på tilbud-

det og som i dag mødes derudover og endda tager på ferie sammen. Medarbejder oplyser at 

den sociale berøringsflade varierer fra borger til borger.  

Medarbejder oplyser tillige om det understøttende netværksbaserede arbejde, der understøtter 

borgernes deltagelse. Der samarbejdes med andre aktører i kommunen og der laves aktiviteter 

på tværs. 

Af fremsendt materiale – 3 eksemplarer af Ekspressen -  fremgår der et bredt udvalg af aktiviteter 

både ud af huset, samt hvor det omgivne samfund inviteres ind i huset. 

På rundvisningen iagttager socialtilsynet en ophængt liste over forslag til aktiviteter, hvoraf flere 

er aktiviteter i det omgivende samfund. Borger oplyser at de har været på flere ture i foråret og 

dette bekræfter medarbejder som tillige oplyser at tilbuddet har fået tilført økonomiske ressour-

cer i forbindelse med corona og disse er brugt på aktiviteter valgt af borgere.   

På baggrund af ovenstående og med vægt på et understøttende fokus på borgernes sociale 

aktiviteter, bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad.  
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Målgrupper, 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 har et klart formål med indsatsen og arbejder med relevante til-

gange og metoder, der skaber trivsel for borgerne.  

Tilbuddet benytter sig af recoveryorienterede tilgange hvor målgruppen rehabiliteres via samtaler, 

dialoggrupper, aktiviteter og fællesskaber.  

 

På baggrund og dialog med borgere, leder og medarbejdere, vurderer socialtilsynet at tilbuddet lyk-

kedes med at tilbyde et værested, hvor borgerne kan deltage i aktiviteter og forløb, der imødeser den 

enkelte borgers behov og ønsker.  

 

Medarbejdere kan i høj grad redegøre for indsatsen og socialtilsynet vurderer, at denne er bundet op 

på en høj faglighed, der formår at møde forskellige mennesker og samtidig skabe udvikling og trivsel.  

 

Tilbuddet benytter ikke egentlig dokumentation, men lægger stor vægt på sparring og videndeling 

såfremt det vurderes relevant. Det italesættes at borgerne netop forventer dette ”frirum” på tilbuddet, 

og derudover frigøres tid til opsøgende arbejde, samt videreudvikling af det eksisterende tilbud og 

indsats. Der arbejdes med læringsforløb og aktivitetsforløb for at styrke borgernes livsmestring, og 

disse evalueres og dokumenteres i sin helhed med fokus på inddragelse af borgerne. Disse kan til-

lige tage afsæt i individuelle mål, men det er ud fra den enkelte borgers ønske. 

 

Tilbuddet har i flere år haft fokus på hvorledes de kan rekruttere flere unge til at benytte tilbuddet. 

Der er udviklet ungegrupper, opsøgende arbejde men det er ikke lykkedes tilbuddet tilstrækkeligt at 

få unge til at benytte tilbuddet eller de forløb der tilbydes.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan præcisere, hvilken målgruppe tilbuddet henvender 

sig til og eventuelt igangsætte målrettede forløb for de unge udenfor den nuværende målgruppes 

færde. Dette for at reklamere med netop ungetilbud og med deltagelse af en bestemt aldersgruppe.  

Tilbuddet kan tillige reflektere om, tilbuddet skal kunne tilbyde alle aldersgrupper og forløb rettet hertil, 

på samme tid. Tilbudsleder beskriver følgende i høringssvaret for rapporten: ”Som jeg selv fremførte 

under mit interview, er dette arbejde allerede i gang”. 

 

 
 

  

 

Gennemsnitlig bedømmelse 4,5 

Udviklingspunkter 
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Opmærksomhedspunkter 

 

Kriterium 3 

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 på baggrund af dialog med borgere, ledelse og medarbejdere, at tilbuddet benytter 

relevante tilgange og metoder, der fører til positive resultater og øget trivsel blandt målgruppen. 

Målgruppen fremstår med forskellige udfordringer, men fælles fremgår at alle borgere har behov for at 

blive set og mødt på anerkendende vis, og med de udfordringer de hver især bærer rundt med.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på, at inddrage relevante aktører og der 

skabes fokus på borgernes netværk, indenfor og udenfor tilbuddet. Derudover har tilbuddet  fokus på at 

være et sted hvor ”man bare kan være som man er”, jf. borgerudsagn.  

Socialtilsynet vurderer, at i og med at tilbuddet er uvisiteret, fremgår ikke målrettede indsatser med mål, 

men der fremgår evaluering af forløb og hvis den enkelte borger ønsker det, med afsæt i personlige mål.  

Indikator 3.a 

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 3.a 

Det vægter, at på baggrund af dialog med leder og medarbejdere fremgår at der arbejdes aktivt med 

recovery tankegangen og denne ses gennemgående i drøftelsen af indsatsen.  

Medarbejdere oplyser hvorledes en anerkendende tilgang fordrer til borgernes tillid og tryghed samt selv-

bestemmelse. Tilbuddets leder og medarbejdere oplyser at formålet med tilbuddet er at have fokus på 

borgernes recovery, inkludering i samfundet samt skabe netværk og relationer. Medarbejder oplyser at 

være optaget af mentaliserings pædagogik, hvor fokus er på evnen til at mentalisere, borger som med-

arbejder. Der arbejdes med refleksioner når ting ikke lykkedes eller lykkedes og dette arbejde eksempli-

ficeres ved indeværende tilsyn. I dette arbejde har der tillige været inviteret borgere med i en evaluering 

af en kursusdag omhandlende mentalisering.  

Medarbejder oplyser at de tillige anvender viden derfra i forhold til evaluering af dagen, hvor borgerne 

tillige er inddraget.  
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Adspurgt til udvikling, oplyser medarbejdere, at borgeres sociale kompetencer styrkes ved relevante til-

gange og metoder i forhold til samtaler og gruppeforløb. Medarbejder er deltagende i aktiviteter på tværs, 

da der er fokus på at udvise tillid til at borgerne selv kan. Der er sket flere eksempler på udvikling af 

borgernes kompetencer, hvor en borger eksempelvis kan deltage i aktiviteter uden medarbejder og hen-

vende sig til andre borgere, fra tidligere kun at kunne deltage på afstand og i kort tid.  Et andet eksempel 

på udvikling er, at borgere bliver ved med at komme på tilbuddet, og i dag nu tør melde sig til noget og 

selv være deltagende i planlægning. Der ses tillige udvikling ved at borgere kommer flere dage og udvider 

sin deltagelse. Medarbejdere oplyser, at udviklingen sker i forskellige tempi og som regel gennem små 

skridt for den enkelte borger.   

Leder oplyser at der er en fælles recovery understøttende tilgang som ligger til grund for indsatsen. Der 

er principper som understøttes af forskning og der er evidens for at det virker. I tilgangen understøttes 

dette via kurser og ud i en anerkendende tilgang hvor borgerne mødes relevant og anerkendende.  

Leder oplyser tillige, at der er divergens i målgruppe, med behov for noget forskelligt.   

Ud fra oplysninger fra tilbudsportalen fremgår oplysninger om tilbuddets tilgange og metoder, som er 

samstemmende med medarbejdere og ledelses udsagn.  

På baggrund af ovenstående og med en klar forståelse af formålet, og samstemmende oplysninger fra 

borgere, medarbejdere og leder og med afsæt i flere tegn på udvikling og trivsel, bedømmes indikatoren 

opfyldt i meget høj grad.  

Indikator 3.b  

Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af ind-

satsen. 

Bedømmelse 3 

Bedømmelse af indikator 3.b 

Det vægter at medarbejdere oplyser, at de ikke dokumenterer ud fra konkrete mål vedrørende de enkelte 

borger. Derimod dokumenteres evalueringsforløb generelt.  

På tilbudsportalen beskrives, at tilbuddet er et u-visiteret tilbud, hvor der ikke skal arbejdes med forma-

liserede mål, men i forbindelse med læringsforløb i grupper kan der arbejdes med individuelle mål for 

borgerens deltagelse, som borgeren selv fastsætter. Dette følges der op på efter endt læringsforløb.  

Medarbejderne bekræfter på tidligere tilsyn dette og fortæller, at feedback gives fx via et redskab - for-

andringsstjerner.  

Ved tidligere tilsyn har medarbejderne fremhævet, at der sker der en mundtlig opfølgning på arbejdet 

med borgerne, og at der er en refleksion af indsatsen til brug for læring og forbedring af indsatsen. 

På baggrund af ovenstående og med vægt på at der ikke tages afsæt i klare og konkrete mål for bor-

gerne, bedømmes indikatoren opfyldt i middel grad.  

Der gøres opmærksom på at indikator 3.b måler på noget, som ikke er foreneligt med tilbuddets virke 

som u-visiteret tilbud, som naturligt ikke har formaliserede mål.   
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Indikator 3.c 

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 3.c 

Borgerne visiteres ikke tilbuddet og dermed er der ikke mål for den enkelte borger i forhold til brugen af 

tilbuddet.  Der foreligger dog et overordnet formål med indsatsen i tilbuddet som omhandler, at borgerne 

deltager i fællesskaber, netværk eller samtalegrupper, der kan udvikle den enkelte borgers evne og fo-

rebygge isolation eller en forværring af den enkeltes udfordringer.  

Borgerne udtrykker ved indeværende tilsyn, at de personligt har opnået positiver resultater ved deres 

brug af tilbuddet.  

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

Indikator 3.d 

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 3.d 

Det vægter at medarbejdere oplyser, at der er overlap med eventuelle bostøtter hvor der er fokus på 

mentalisering.  Denne mentalisering bruges aktivt og bevidst efter forløb/ kursus med borgerne.  

Medarbejdere oplyser, at de benytter begrebet Relationel kapacitet og hvor der er fokus på de samar-

bejdspartnere der giver mening og derigennem øger kompetencerne, for at hjælpe borgerne bedst muligt. 

Dette eksemplificeres med at der er samarbejde med væksthuset, kulturligvisforløb, (hvor kulturkunst 

benyttes aktivt), jobcenteret etc.  

Medarbejdere oplyser, at de internt på tilbuddet benytter hinandens kompetencer, for derigennem at 

danne bro til andre relevante aktører. Herunder eksempelvis Frivillighedscenteret og diverse projekter. 

Medarbejder præciserer, at det handler om at finde noget relevant for den enkelte borger.  

Borgere oplyser, at de er vidende om et samarbejde mellem de forskellige forløb og instanser, og dette 

har skabt nye relationer og muligheder for aktiviteter ud fra den enkeltes behov.   

På baggrund af ovenstående og med særligt vægt på at samarbejdet ikke omhandler borgernes mål, 

men at der forefindes et velfungerende samarbejde der sigter mod samme mål, bedømmes indikatoren 

opfyldt i meget høj grad.  
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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 samt uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. 

Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medind-

dragelse 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 over-

greb. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel. Der er fx 

tilbud om bevægelsesrettede aktiviteter, samtale forløb, læringsforløb samt drop in dage med 

understøttende sociale fællesskaber og samvær. Tilbuddet lægger tillige vægt på at understøtte 

borgernes netværk udenfor tilbuddet, hvilket endvidere skaber mental trivsel blandt borgerne.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet udviser respekt og anerkendelse overfor borgerne, og un-

derstøtter deres selv- og medbestemmelse, der bevirker øget trivsel blandt borgerne.  

Tilbuddet har fortsat et brugerråd, som inddrager flere borgere i beslutninger om tilbuddets drift 

og udvikling. I brugerrådet pågår der proces omkring fortsat udvikling af tilbuddet. Der har været 

besøg på andre lignende tilbud med henblik på inspiration.  

Tilbuddet råder og vejledere borgere til at kontakte relevante sundhedsydelser og har i meget 

høj grad succes med, at forebygge magtanvendelser samt vold og overgreb ved brug af rele-

vante tilgange og metoder.  

Gennemsnitlig bedømmelse 5 

Udviklingspunkter 

 

Opmærksomhedspunkter 

 

Kriterium 4 

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. 

Bedømmelse af kriterium 
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Socialtilsynet vurderer, at borgernes selv- og medbestemmelse i meget høj grad varetages i 

tilbuddet. Borgerne mødes med en anerkendende og respektfuld tilgang, der medfører tilfredse 

borger der får overskud og endnu mere lyst til at benytte tilbuddet.  

Socialtilsynet vurderer, at borgerne inddrages i relevante forhold og at der fra medarbejdernes 

side, fremstår en lydhørhed og en nysgerrighed på at imødekomme alle ønsker og behov uden 

at fremstå begrænsende.  

Indikator 4.a 

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 4.a 

Det vægter, at borgere oplyser, at der på tilbuddet er en hyggelig atmosfære og medarbejderne 

er gode til at skabe tryghed, således det er nemmere at være på tilbuddet, særligt i starten.  

Borger oplyser, at medarbejdere møder en med positive ord som ” Det er dejligt du kom” og der 

opstår følelsen af at være velkommen og borger oplever, at være mødt på det personlige plan.  

En borger benytter ordet Frirum, og borger trives ved at være her ”og elsker” at være sammen 

med menneskerne og nyder at komme ud og ud af ensomheden.  

Borger forbinder frirum med at man byder selv ind med det man lyster og kan. Det accepteres 

hvis man bare møder op og der er ikke de store forventninger. 

Adspurgt til hvordan man kan mærke anerkendelsen, oplyser borgere, at det handler om mod-

tagelsen og venligheden, samt det at blive mødt i øjenhøjde uden fordomme.  

Borger supplerer tillige med, at der er ikke den store forskel på borgere og medarbejdere.  

Medarbejdere oplyser at borgerne kan opleve det som et fristed at komme, og ud fra deres 

perspektiv er det også en slags respekt, at borgerne mødes og der ikke noteres hele tiden.  

Medarbejdere oplyser, at de i deres anerkendende tilgang har fokus på at respektere det enkelte 

menneske, samt udvise lydhørhed i forhold til hvad den enkelte har brug for.  

Medarbejdere oplyser derudover at de har fokus på at inddrage borgerne, således at de føler 

sig hørt og respekteret.  

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

Indikator 4.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 
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Bedømmelse af indikator 4.b 

Det vægter, at borgere oplyser at de er inddraget i de forhold de selv ønsker.  

Dette gør sig gældende i forhold til valg af mad, aktiviteter samt ture i forbindelse med måneds-

kalenderen. Borgere oplyser herom om flere eksempler på inddragelse i aktiviteter.  

Medarbejder oplyser, at de har fokus på at inddrage borgerne i alle de forhold hvor det giver 

mening. Dette gør sig gældende i forhold til kursus for medarbejdere, supervision, menu, plan-

lægning af aktiviteter samt andre ønsker. Borgerne har eksempelvis ønsket sig en borgerstyret 

åbningstid og dette opstartes i næste måned, hvor de skal åbne en søndag om måneden.  En 

anden borger ønsker at udforske sin kreative kunst og vedkommende afholdte en maler/kunst/ 

kreativt værksted, hvor borger fik rådighed over et lokale i 14 dage. Medarbejdere oplyser, at de 

har stort fokus på ikke at være begrænsende, men derimod imødekommende overfor borgernes 

ønsker og dernæst afprøves muligheder.  

Adspurgt til hvad borgerne ville svare på om der var noget de ønskede skulle være anderledes, 

oplyser medarbejdere, at borgerne ville benævne den manglende mulighed for at kunne booke 

lokaler. Dette er dog i gang med relevante aktører, oplyser medarbejder.   

På baggrund af tidligere tilsyn fremgår, at leder og borgere beskriver at der er etableret et Bru-

gerråd på tværs af flere tilbud, og formen for dette er under udvikling. 

Brugerrådet har jf. oplysninger fra tidligere tilsyn et rammepapir, der beskriver brugernes mulig-

hed 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.). Brugerrå-

det 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 

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

Kriterium 5 

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat, i meget høj grad, understøtter borgernes fysiske og 

mentale sundhed og trivsel ud fra de muligheder og det formål tilbuddet har.  

Der gives mulighed for deltagelse i fællesspisning, fysiske aktiviteter eller gruppeforløb, og der 

ydes tilbud om NADA som imødekommer den mentale sundhed, tilrettelagt ud fra den enkelte 

borgers ønsker og behov. 

Den mentale sundhed tilgodeses i øvrigt også gennem de mange fælles aktiviteter, som skaber 

sociale relationer og fællesskaber, og medvirker til trivsel for borgerne som kommer i tilbuddet.  
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Indikator 5.a 

Borgerne trives i tilbuddet. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 5.a 

Det vægter at borgere tilkendegiver høj grad af trivsel på tilbuddet. Dette tilkendegiver medar-

bejdere ligeledes.  

Borgere oplyser, at der skabes trivsel ved meningsfulde forløb, hyggestunder samt uformelt 

samvær og snakke.  

Endvidere oplyser en borger, at vedkommende kan have svært ved at komme ud ad døren, men 

når vedkommende er på tilbuddet får vedkommende det væsentlig bedre.  

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.  

Indikator 5.b  

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 5.b 

Det vægter at leder oplyser at tilbuddet ikke direkte understøtter borgernes adgang til relevante 

sundhedsydelser. Men såfremt en borger beder om hjælpe til dette, vil det imødekommes.  

Medarbejdere oplyser, at målgruppen på tilbuddet ikke umiddelbart har behov for støtte til ad-

gang om relevante sundhedsydelser, men med samtykke kan en medarbejder tage kontakt til 

en eventuel bostøtte, som kan hjælpe vedkommende borger.  

På baggrund af ovenstående og med vægt på formålet med tilbuddet, samt med velvilje om at 

støtte borgeren ud fra behov, bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad. 

Indikator 5.c 

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 5.c 

Det vægter at borgere oplyser, at der er tilbud om bevægelse af forskellig karakter. Borgere 

oplyser at de udvælger aktiviteter, som er tilpasset deres aktivitetsniveau og begrænsninger da 

flere borgere er dårligt gående.  
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Medarbejdere oplyser, at der er tilbud om gå- og cykelture i forbindelse med kampagnen ” vi 

cykler til arbejde” hvor både medarbejdere og borgere blev tilmeldt. Herudover oplyser medar-

bejder, at de har et naturhold med fokus på bevægelse, naturaktiviteter og indhold som tilrette-

lægges ud fra borgernes ønsker. Dette understøttes af medarbejder med naturvejleder kompe-

tencer.  

Adspurgt til den mentale trivsel oplyser medarbejder, at det omhandler inddragelse af borgernes 

ønsker for derved at opnå mest mulig motivation. Nogle borgere ønsker blot at snakke sammen, 

være i sociale fællesskaber, hvor andre kommer i tilbuddet for at opleve og deltage i aktiviteter.   

Medarbejder oplyser derudover, at der tidligere har været et gruppeforløb omkring sund balance, 

omhandlende balancen mellem kost og motion, foranlediget af en borgers ønsker. Medarbejder 

oplyser at de forsøger at motivere såfremt en borger udtrykker ønske om viden eller hjælp til 

dette, men at borgere selv tilkendegiver, at når de befinder sig udenfor tilbuddet, så er det svært 

at fastholde vaner og motivationen.  

Medarbejdere oplyser desuden, at i forhold til den fysiske trivsel, har de lavet en fællesskabs-

pulje ud fra tilbuddets budget, således at flere borgere som vil gerne gå i fitness og svømmehal, 

kan få økonomisk støtte hertil.  Det eksemplificeres tillige at tilbuddet motiverer og deltager i 

aktiviteter som ” march- mod ensomhed”.   

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

Kriterium 6 

Tilbuddet forebygger magtanvendelser 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder forebyggende mod brug af magt ved dels målgrup-

pens afgrænsning, samt ved at benytter en anerkendende og recovery tænkende tilgang, der 

imødeser den enkelte borgers behov og ønsker.  

Det vurderes at medarbejderne har viden om nænsomt nødværge og i øvrigt motiverer ved jeg-

støttende samtaler og motivation såfremt en borger, har en svær dag.  

Indikator 6.a 

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 6.a 

Det vægter, at borgere og medarbejdere oplyser at der ikke anvendes magt i tilbuddet. Medar-

bejdere oplyser at borgerne ikke er i målgruppen for en adfærd, hvor det bliver et behov at 

anvende magtanvendelser.  
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Det oplyses desuden at der på tilbuddet ikke er krav og dette i sig selv vurderes forebyggende 

for brug af magt. 

Leder oplyser på tidligere tilsyn, at det ligger i hele recovery-tænkningen, 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. 

Borgere tilkendegiver, at de ikke oplever nogen former for uhensigtsmæssig adfærd i tilbuddet.  

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

Indikator 6.b  

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og 

forbedring af indsatsen. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 6.b 

Det vægter, at leder ved tidligere tilsyn forklarer, at retningslinjer for magtanvendelse er der 

introduceret til, men at magtanvendelse ikke er en del af virkeligheden i tilbuddet. Der gives 

ifølge leder årligt kursus til alle medarbejdere i nænsom nødværge, hvilket medarbejderne be-

kræfter, og beskriver at de ved hvor de kan finde relevante procedurer. 

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

Kriterium 7 

Tilbuddet forebygger vold og overgreb 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger vold og overgreb i tilbuddet ved at tale 

med borgere, som har det dårligt, om hvilken hjælp de har brug for samt at afklare eventuelle 

uoverensstemmelser.  

Det vurderes dog, at der forekommer sjældne episoder hvor dette er nødvendigt og således 

vurderer socialtilsynet, at tilbuddets tilgange og metoder om anerkendelse, motivation samt re-

covery understøttende tilgang, har forebyggende effekt på vold og overgreb.  

Indikator 7.a 

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 7.a 
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Det vægter, at borgere giver udtryk for, at personalet er gode til at skabe en god stemning og 

udviser venlighed.  

Borgerne har ikke oplevet at der er borgere der ikke kan være her. De tilkendegiver, at alle 

opfører sig ordentligt og der ses ikke skænderier. Derudover oplever borgerne en god tone og 

at der er hensyn til hinanden.  

Medarbejdere oplyser at det er flere år siden, der har været en episode med råben eller verbal 

vold. Der kan forekomme uoverensstemmelser, men disse drøftes parterne imellem og udvikler 

sig ikke.  

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad.  
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Organisation og ledelse 

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig le-

delse. 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. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medar-

bejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og 

ansvarlig leder med relevante kompetencer, dels indenfor ledelsesfaget og dels indenfor det 

socialfaglige felt.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets organisering er med til at skabe viden og indsigt samt ud-

vikling i tilbuddet, samt på tværs i den samlede organisation.  

Leder vægter en høj grad af selvstyring i medarbejdergruppen, og opleves som tillidsfuld, an-

svarlig og tilgængelig af medarbejdere og borgere.  

Det vurderes at tilbuddets daglige drift tillige fremstår velfungerende med en organisering der 

tilpasser borgernes behov samt giver mulighed for, selv at kunne benytte de fysiske rammer 

udenfor tilbuddets åbningstid.  

Socialtilsynet vurderer, at der er kontinuitet i medarbejdergruppen og dette skaber tryghed og 

understøtter det relationelle samarbejde med borgerne.  

 

Socialtilsynet vurderer, at leder i samarbejde med medarbejdere har fokus på den strategiske 

udvikling af tilbuddet, og der er relevant fokus på at skabe rammer for målgrupper, trods udfor-

dringer med at få de unge til at benytte tilbuddet.   

Leder fremstår med fokus på borgernes medinddragelse, og i at skabe fællesskaber i og uden 

for tilbuddet, ved at ”bygge bro” mellem aktiviteter i tilbuddet og civilsamfundet i Rudersdal, her-

under frivillige, foreninger og kulturliv. Der har som led i dette været arbejdet med konstellationen 

i brugerrådet og der er workshops med medarbejdere, leder og borgere ved fx inspirationsture i 

andre lignende tilbud, for at være undersøgende på hvordan På Sporet fremover skal organise-

res.  

Gennemsnitlig bedømmelse 5 

Udviklingspunkter 

Socialtilsynet anbefaler tilbuddet om at reflektere omkring borgernes ønske om udvidede åb-

ningstider/ drop in.    

Opmærksomhedspunkter 

 

Kriterium 8 

Tilbuddet har en kompetent ledelse. 

Bedømmelse af kriterium 
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent leder med relevant uddannelse fagfagligt 

og ledelsesmæssigt, og har kompetencer til at lede tilbuddet strategisk og i den daglige prak-

sis.  

Det fremgår, at tilbuddet fortsat er i udvikling i forhold til den strategiplan, der er for tilbuddet, 

blandt andet i forhold til at få flere unge til at benytte tilbuddet eller tilbuddets muligheder efter 

hensigten.  

Socialtilsynet vurderer, at leder fremstår inspirerende og er medskaber af et udviklende tilbud 

der i meget høj grad lykkedes med at drive en velfungerende organisation.  

Det vurderes, at leder og medarbejdere får supervision og løbende sparring, som giver mulig-

hed for udvikling og refleksion i organisationen og dermed udvikler tilbuddet ud fra borgernes 

ønsker og behov. 

Indikator 8.a 

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 8.a 

Det vægter, at det af tidligere fremsendte CV for leder fremgår, at leder har mange års erfaring 

med ledelse af socialpsykiatriske tilbud. Leder har en pædagogisk uddannelse og efteruddan-

nelse i ledelse.  

 

Leder oplyser, at være optaget af det medarbejderne er optaget af - udviklingen af målgruppen 

- og refleksioner omkring hvorledes der kan skabes muligheder for de unge. Derudover hvorle-

des tilbuddet kan gøre opmærksomme på sig selv ude blandt borgerne.  

 

Medarbejdere beskriver leder som værende præget af travlhed, men dog generelt god til være 

tilgængelig. Leder fremstår, ifølge medarbejdere åben og lydhør og ledelsesstilen er præget af 

at være tilgængelig, uddelegerende og tillidsbaseret.  

Medarbejder har drøftet i hvilket omfang, leder skal deltage i møder. Leder inddrager i hvordan 

det gøres bedst muligt og der findes beslutningerne sammen. 

Medarbejder oplyser, at leder har en opmærksomhed på at løfte en snak op på et højere niveau, 

hvilket bidrager til en øget perspektivering.  

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

Indikator 8.b  

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 8.b 

Det vægter, at medarbejdere og leder oplyser, at tilbuddet har ekstern supervision kontinuer-

ligt.  
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Leder oplyser, at borgerne indimellem også deltager i supervisionen såfremt det giver mening. 

Medarbejdere tilkendegiver at der er rum og mulighed for sparring og drøftelser med kolleger, 

dels til daglig og til møder. Derudover oplever medarbejdere at leder er tilgængelig for spar-

ring.  

 

Medarbejdere tilkendegiver at de deltager i kontinuerlig supervision og at leder deltager, efter 

deres egen opfordring.  

Leder oplyser, at der er en grundlæggende organisatorisk struktur som blandt andet er tilrettelagt 

for at skabe refleksioner hos ansatte.  

Medarbejdere oplyser, at de har fået en ekstern supervisor til emnet mentaliserings evnen og 

dette er i meget høj grad brugbart i forhold til tilgangen og samtalerne med borgerne.  

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

Kriterium 9 

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.  

  

Der er fokus på at tilbuddet er borgernes sted og lokaler kan anvendes alle dage, men er for-

beholdt tilbuddet med medarbejderunderstøttede aktiviteter og gruppeforløb 3 dage ugentligt. 

De øvrige dage er det muligt for borgerne selv at tilrettelægge forløb, eksempelvis krea, musik 

eller film.  

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og har viden både 

omkring social- og sundhedsfaglige behov, hvilket vurderes at imødekomme borgernes behov 

og ønsker for aktivitet og samvær. På baggrund af udsagn fra borgere, findes medarbejderne i 

et tilstrækkeligt omfang, trods ønske om flere timer med uformelle fællesskaber.  

Socialtilsynet anbefaler tilbuddet om at reflektere omkring borgernes ønske om udvidede åb-

ningstider/ drop in.    

Indikator 9.a 

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 9.a 

Det vægter, at socialtilsynet ved indeværende tilsyn, fremvises en aktivitetsoversigt og heraf 

fremgår, at tilbuddet har åbent mandag og torsdag fra kl. 13 hvor dagens sidste faste aktivitet 

er aftensmad ca. kl. 17.45. Det fremgår tillige at tilbuddet indeholder både drop in timer samt 

fastlagte gruppeforløb. Derudover fremgår, at der tilbydes NADA-café.  

Medarbejdere oplyser at de hver især har gruppeforløb og samtaler, og at der tillige sker øv-

rige aktiviteter såsom Ungenetværk, og en musikgruppe som kun er for inviterede.  
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Borgere oplyser at der er flere muligheder for samvær og fællesskab i tilbuddet. Borgere kan 

have deres eget forløb og derudover deltag i de personaleunderstøttende forløb.  

  

Medarbejdere, leder og borgere oplyser, at tilbuddets åbningstid og bemanding er tilstrækkeligt 

i forhold til borgernes behov. Dog oplyser medarbejder at borgere nok ville efterspørge mere 

brugerstyret tid, men oplyser tillige at det kan være svært at tage initiativ og fastholde et egent-

ligt forløb.  

Borgere tilkendegiver at medarbejderne har relevante kompetencer og at deres tilgang er præ-

get af venlighed og er gode samtalepartnere.  

Tillige vægter, at medarbejdergruppen fortsat er tværfagligt sammensat, med en ergoterapeut 

som har viden om naturbaseret terapi og sundhedsfremme, en bachelor i ernæring og sundhed, 

en antropolog og en pædagog.  

Medarbejdere og leder beskriver på tidligere tilsyn, at de har gruppeforløb ud fra kvalifikationer 

i forhold til afvikling af de enkelte forløb. 

Borgere tilkendegiver ønske om, at tilbuddet har flere drop- in tider med mulighed for fællesskab 

og snakke med personalet.  

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

Indikator 9.b  

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 9.b 

På baggrund af oplysninger fra ledelse og medarbejdere, fremgår det at der ingen personale-

gennemstrømning har været de seneste par år.  

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

Indikator 9.c 

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

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 9.c 

Det vægter at fremsendte tal for sygefraværet for perioden 01.08.2021 – 31.07.2022  viser at de 

fem medarbejdere i gennemsnit har haft 5,8 fraværsdage, hvilket er lavt. 

Ledelse og medarbejdere tilkendegiver at der ikke fremgår et højt sygefravær.  

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

Indikator 9.d 
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Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve 

en systematisk pædagogisk indsats. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 9.d 

Det vægter at medarbejdere og leder oplyser, at der ikke benyttes ikke fastansatte medarbej-

dere.  

Indsatsen justeres såfremt der er ferie eller andet fravær og således gennemføres aktiviteter og 

drop in samvær. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad.  
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Kompetencer 

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har de faglige, rela-

tionelle 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, herunder ikkefastansatte medarbejdere, 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 behov for i forhold til målgruppen samt tilbuddets formål.  

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med social- og sundhedsfaglige baggrunde og 

relevante efteruddannelser.  

Medarbejdernes kompetencer kommer til udtryk gennem praksis fx i gruppeforløb og NADA, 

og observeres ligeledes i samspillet og i samtalerne med borgerne i øvrigt. 

Der ses en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne, som mødes ligeværdigt og også 

med et fokus på borgernes retssikkerhed.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksomme på om deres kompetencer er i overens-

stemmelse med dels tilbuddets strategi, samt borgernes behov og eventuelle ønsker.  

Gennemsnitlig bedømmelse 5 

Udviklingspunkter 

Socialtilsynet anbefaler tilbuddet at reflektere omkring medarbejdernes samlede kompetencer 

og om disse kan suppleres med andre dimensioner, for at tiltrække den yngre målgruppe 

Opmærksomhedspunkter 

 

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 og har re-

levant uddannelse i forhold til målgruppens behov. Medarbejderne fremstår refleksive samt er-

farne i brug af tilbuddets tilgange og metoder.  

  

Tilbuddet er kompetenceudviklet omkring mentalisering og dette anvendes i meget høj grad i 

kontakten med borgerne, ligesom medarbejderne modtager supervision og feed-back fra bor-

gerne omkring dette.  
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Tillige vurderes, at det afspejles i medarbejdernes samspil med borgerne, at de har relevante 

kompetencer, hvilket både observeres under interviews og under afviklingen af gruppeforløb.  

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan reflektere omkring medarbejdernes samlede 

kompetencer og om disse kan suppleres med andre dimensioner, for at tiltrække den yngre 

målgruppe. 

 

Indikator 10.a 

Medarbejdergruppen, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring 

med målgruppen og tilbuddets metoder. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 10.a 

Det vægter, at en medarbejder er uddannet ergoterapeut og har mastermodul i Naturbaseret 

Terapi og Sundhedsfremme, en anden er antropolog med coach-uddannelse, en tredje er pæ-

dagog med pædagogvejlederkursus og den fjerde er bachelor i Ernæring og Sundhed.  

Medarbejdere oplyser at de løbende kompetenceudvikles og senest har de været på kursus i 

mentalisering.  

Medarbejdere oplever at have relevante kompetencer svarende til borgernes behov, og deres 

erfaring og viden omkring målgruppen udgør et stærkt team, der kan imødese mange borgeres 

behov for deltagelse i forskellige aktiviteter og forløb på tilbuddet.  

 

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

 

Indikator 10.b  

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne, herunder ikkefastansatte medarbejdere, har relevante 

kompetencer. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 10.b 

Det vægter, at der under interview med medarbejdere fremgår en anerkendende og værdig til-

tale af borgerne, hvilket stemmer overens med tilbuddets tilgang.  

Borgerne tilkendegiver at medarbejderne fremstår kompetente og er venlige og rare og gode 

at snakke med. Borgerne oplever at føle sig velkomne og oplever at de føler sig savnet og til-

med værdigt modtaget.  

Ved iagttagelse af borgere og medarbejdere ved drop in ses ligeværdige samtaler og dialogen 

fremstår anerkendende.  

Borgerne giver udtryk for deres sindsstemning og fremstår trygge blandt medarbejdere og de 

øvrige borgere.  
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Tillige vægter at borgerne fortæller, at de oplever sig hørt og forstået omkring deres situation, 

og der gives relevant støtte til deltagelse i aktiviteter og samvær, samt mulighed for individuelle 

samtaler ved behov.  

Medarbejdere tilkendegiver, at de kan have travlt og derfor ikke fremstår så nærværende som 

de har til hensigt at være. Dette er dog ikke et gennemgående problem og de tilstedeværende 

borgere benævner det ikke som værende et problem.  

 

På baggrund af tidligere tilsyn fremgår, at der under observation af gruppeforløbet ”5 veje til et 

bedre liv”, ses en respektfuld tilgang fra medarbejder som faciliterer forløbet samt et indgå-

ende kendskab til den enkelte borgers ønsker og behov. Medarbejder fremstår med indgående 

viden omkring metoden, der anvendes til afviklingen af gruppeforløbet, forklarer borgerne til-

gangen og borgerne fremstår trygge i den ramme som er opsat omkring afviklingen.  

På ovenstående baggrund bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad.  
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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 meget høj grad understøtter borger-

nes mulighed for samvær og aktivitet, og understøtter formålet med indsatsen.  

Borgerne er inddraget i indretning og eventuelle ønsker imødeses.  

 

Tilbuddet er centralt beliggende nær S-tog i Holte og tæt ved natur med mulighed for at gå ture. 

Det er indrettet med en 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 madlavning og fællesspisning og derudover består tilbuddet af flere 

lokaler som anvendes til kreative aktiviteter, NADA og musikaktiviteter.  

Gennemsnitlig bedømmelse 5 

Udviklingspunkter 

 

Opmærksomhedspunkter 

 

Kriterium 14 

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og triv-

sel.  

Borgerne giver udtryk for tilfredshed og fremstår trygge og ”hjemmevante” ved de fysiske ram-

mer. Borgerne har i tilbuddets lokaler mulighed for aktivitet og samvær, kan lave mad sam-

men, modtage NADA, samt deltage i gruppeforløb, individuelle samtaler samt at hvile sig.  

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 og 

tilliden til borgerne.  

Indikator 14.a 

Borgerne trives i de fysiske rammer. 

Bedømmelse 5 
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Bedømmelse af indikator 14.a 

Det vægter, at både borgere og medarbejdere oplyser at de trives med de fysiske rammer. 

Borger oplyser at vedkommende oplever at det er rart med mulighed for at trække sig i et rum, 

hvis der er behov for dette.  

Borgere på tidligere tilsyn oplyser, at de har været med til at indrette tilbuddet, da det blev op-

startet, og kan se det nok appellerer mere til kvinder end mænd, hvilket der kan være overve-

jelser omkring.  

Borger oplyser at det fungerer fint at have gruppeforløb og det er umiddelbart indtrykket at bor-

gerne opleves at få imødekommet deres ønsker, såfremt disse opstår.  

Adspurgt medarbejdere om hvad borgerne eventuelt ville ønske, oplyser medarbejder, at de ville 

ønske selv at kunne booke lokaler til aktiviteter via IBG skærmen. Et ønske som medarbejderne 

er gået videre med, men som der umiddelbart ikke er en afklaring på.  

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

Indikator 14.b  

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af indikator 14.b 

Det vægter, at tilbuddet er indrettet med en stue, indrettet med sofaer, stole til samtale samt tv. 

Der er herfra adgang til et stort møde/spisebord hvor der afholdes aktiviteter. Derudover består 

tilbuddet af et køkken.  

I køkkenet er der mulighed for at lave mad på de planlagte maddage, hvor både medarbejdere 

og borgere oplyser de kan deltage i madlavningen.  

I et tilstødende anneks tilbydes NADA og musik og der kan forekomme mindre samtaler.  

 

Tilbuddet har en IBG oversigtstavle, og medarbejdere oplyser at denne anvendes til overblik 

omkring aktiviteter, gruppeforløb etc.  

Borgere oplyser, at have adgang til at bruge huset udover åbningstiderne, hvor der dog ikke er 

medarbejdere tilstede.  

Leder oplyser at vedkommende ser de fysiske rammer som værende dækkende for behovet 

og formålet med tilbuddet.  

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad.  
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Spindelvæv 

 

 

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 soci-

altilsynet og tilbuddet. 

Datakilder 

Datakilder 

Tidligere tilsynsrapport 

Aktivitetskalender 

Opdateret sygefravær 

3 eksemplarer af Ekspressen 

 

Interviewkilder 

Leder 



 

33 

 

Daglig leder og stedfortræder i Center for sociale indsatser Allan Steen Vilhelmsen, bachelor i 

international pædagog, lederuddannelse, ansat i 12 år. 

4 medarbejdere  

-Medarbejder, ansat som frivillighedskoordinator, uddannet antropolog 

-Medarbejder, uddannet indenfor ernæring og sundhed, cand. mag i læring og forandringspro-

cesser, ansat i 7 år.  

-Medarbejder, uddannet ergoterapeut og efteruddannelse i naturvidenskab, vejleder uddan-

nelse. Ansat i tilbuddet i 19 år  

-Medarbejder uddannet Antropolog, og efteruddannelse i information og coaching. Ansat i 12 år.  

4 borgere 

Benytter tilbuddet mellem 1-2 gange om ugen.  

Borger er kommet i tilbuddet i flere år 

Borger er kommet i tilbuddet siden april 2022 

Borger er kommet i tilbuddet i flere år 

Borger er kommet i tilbuddet i 1 år. 

Observationskilder  

Under rundvisningen samt under dialog mellem borgere og medarbejdere.  

 

 

 


