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Afslutning af driftsorienteret tilsyn 
Socialtilsynet har den 21. februar 2017 været på anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg på Botilbuddet 

Utterslev Gl. skole. 

Socialtilsynet har på baggrund af sagens oplysninger behandlet sagen og skal hermed meddele, at jeres 

godkendelse fortsætter uændret, idet socialtilsynet finder, at I som tilbud lever op til kvalitetsmodellen 

for sociale tilbud i henhold til bekendtgørelse om socialtilsyn1 § 11 stk.1 nr. 1.  

 

Jeres bemærkninger 
Socialtilsyn Øst har den 6. april 2017 sendt udkast til tilsynsrapport i faktuel høring hos jer. Vi har 

modtaget bemærkninger hertil.  

I har i høringssvar den 28. april 2017 haft bemærkninger til temaet uddannelse og beskæftigelse, hvor i 

beskriver de udfordringer der er i forhold til, at kunne beskæftige jeres borgere. Samt der er en faktuel 

fejl i forhold til hvor mange borgere der er internt beskæftiget på botilbuddet. Dette rettes fra 1 borger til 

2 borgere. 

I har ligeledes kommentarer til temaet målgruppe og metode, indikator 3 a, hvor der henvises til 

Socialtilsynets beskrivelse, at der er indskrevne borgere med aktivt misbrug på botilbuddet. Dette er 

rettet til, at i tilbuddets enkeltmands tilbud er indskrevet borgere med dobbeltdiagnoser, hvor misbrug er 

et af deres problemstillinger. 

I forhold til jeres kommentarer vedr. økonomi, har det ikke været muligt at benytte regnskabstal fra 

2016, da de først har været Socialtilsynet i hænde den 1.5.2017. 

Det kan oplyses, at jeres høringssvar vil blive journaliseret i sagen. 

Fortsat godkendt 
Socialtilsyn Øst finder, at jeres nuværende godkendelse fortsætter uændret, med 10 pladser i henhold til 

§ 107 

 

Orienteringspligt 
I er forpligtet til af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til 

godkendelsesgrundlaget. I er endvidere forpligtet til, hvis socialtilsynet anmoder om det, at give 

socialtilsynet oplysninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om 

socialtilsyn2. 

Hvis I har nogle spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte os. 
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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del 
af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Botilbud Utterslev Gamle Skole

Hovedadresse Bøgetvej 59
4913 Horslunde

Kontaktoplysninger Tlf: 54600260
E-mail: utterslev.gl.skole@gmail.com
Hjemmeside: www.Utterslev-Gl-Skole.dk

Tilbudsleder Poul-Erik Jensen

CVR nr. 32804489

Virksomhedstype Privat

Tilbuddet er en del af en koncern

Tilbudstyper § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

Målgrupper 18 til 50 år (autismespektrum, personfarlig kriminalitet, udadreagerende adfærd, dømt 
til strafferetslig foranstaltning)

18 til 50 år (forandret virkelighedsopfattelse, tilknytningsforstyrrelse, personfarlig 
kriminalitet, dømt til strafferetslig foranstaltning)

18 til 50 år (forandret virkelighedsopfattelse, tilknytningsforstyrrelse)

18 til 50 år (forandret virkelighedsopfattelse, personfarlig kriminalitet, misbrug af 
andre rusmidler, dømt til strafferetslig foranstaltning, stofmisbrug)

18 til 50 år (personlighedsforstyrrelse, personfarlig kriminalitet, dømt til strafferetslig 
foranstaltning, stofmisbrug)

Pladser i alt 10

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Aktivitets og 
Samværstilbud  

4 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), 

Bøgetvej 62
 

1 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Husmandsvejen
 

1 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Utterslev Gl.Skole
 

8 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Pladser på afdelinger 14
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-
18 i lov om Socialtilsyn og tilbuddet besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en 
indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har udfordringer med at tilbyde beboerne relevant dagbeskæftigelse og det 
forventes, at der arbejdes målrettet med, at systematisere dagbeskæftigelsestilbuddet for beboerne.

Der er tale om et tilbud, der arbejder med afsæt i en målgruppe som har differentierede behov for støtte. Det 
vurderes, at de den pædagogiske tilgang og de fysiske rammer giver mulighed for at kunne tilgodese de forskellige 
behov de enkelte beboere har.

Det vurderes ligeledes, at tilbuddet generelt arbejder med målsætning og evaluering af indsatsen for den enkelte 
beboer, samt at tilbuddets nuværende indsats resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos 
beboerne. 

Tilbuddet er i gang med et lederskifte, det forventes at ny leder tiltræder den 1. juni 2017.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Torben Jørgensen (Tilsynskonsulent, børn & unge)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 21-02-17: Bøgetvej 59, 4913 Horslunde (Anmeldt)
06-02-17: Bøgetvej 59, 4913 Horslunde (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i de pædagogiske planer har fokus på beboernes uddannelse og 
beskæftigelse, men at der kun er et fåtal af beboerne der har et dagtilbud. Det er Socialtilsynets vurdering, at 
tilbuddet med fordel kan systematisere indsatsen vedr. dagbeskæftigelse yderligere. Det er muligt for beboerne, at 
beskæftige sig på tilbuddet, det er ikke systematiseret og tilbuddene forekommer sporadiske.

Gennemsnitlig vurdering 3

Udviklingspunkter

Det anbefales, at systematisere og konkretisere mulighederne for dagbeskæftigelse på stedet.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at der i tilbuddets pædagogiske planer er punkt vedr. dagbeskæftigelse, men at det er et 
fåtal af beboerne der har et konkret dagtilbud. Beboerne tilbydes forskellige opgaver i tilbuddet, men der er pt. kun 
2 der har et struktureret forløb. Der bruges meget energi på at motivere beboerne til at få et dagtilbud. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med fordel kan systematisere indsatsen vedr. dagbeskæftigelse 
yderligere.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Der er lagt vægt på, at der i de fremsendte pædagogiske planer er beskrevet mål for uddannelse eller 
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beskæftigelse. Der er ligeledes udarbejdet delmål der kan arbejdes med. Borgernes problemstillinger giver den 
enkelte borger udfordringer i forhold til, at kunne opfylde målsætningen, da der skal bruges en del ressourcer på 
bare at få en hverdag til at hænge sammen. F.eks. søvnmønstre, misbrug etc.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Denne indikator bedømmes til i lav grad opfyldt.

Alle borgere får tilbudt dagtilbud, i form af STU, praktikker eller praktisk arbejde på Utterslev gl. skole, men det 
benyttes kun af få borgere. Flere borgere  har ikke lyst til, at deltage i de aktiviteter der bliver foreslået, andre 
henholder sig til at de får pension og dermed ikke behøver lave noget. 
I tilfælde hvor borgere tilbydes praktik eller anden beskæftigelse, kan borgeren støttes fra tilbuddets side hvis dette 
er nødvendigt ellers er det leders oplevelse at borgerne ikke ville kunne deltage. Borgernes evne til at kunne 
koncentrere sig er generelt meget lille.
Det er vægtet i bedømmelsen, at medarbejderne fortæller, hvor svært det er, at få borgerne motiveret og fastholdt i 
de dagtilbud de får tilbudt. Medarbejderne og borgerne bruger meget tid på, bare at få hverdagen til at hænge 
sammen mentalt og socialt.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet i meget høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed. 
Denne vurdering sker på baggrund af at tilbuddet opstiller konkrete mål i samarbejde med borgerne og prioriterer 
styrkelse af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der ses resultatdokumentation for denne 
indsats.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. 
Denne vurdering sker på baggrund af at tilbuddet opstiller konkrete mål i samarbejde med borgerne og prioriterer 
styrkelse af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der ses resultatdokumentation for denne 
indsats.

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.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed, og der følges op herpå.

I vurderingen er der lagt vægt på, at der i de fremsendte pædagogiske planer er opstillet mål og delmål, som 
understøtter beboerne i forhold til, at opnå øgede sociale kompetencer og til at kunne leve så selvstændigt et liv 
som muligt. 

Desuden oplyses det fra medarbejderne at beboerne understøttes i at holde kontakt til det familiemæssige netværk, 
der i mange tilfælde skal genetableres.  Medarbejderne kan støtte op, når der er besøg af f.eks. familiemedlemmer, 
eller ved besøg i familien.

Nogle af beboerne har et godt sammenhold indbyrdes og laver forskellige ting sammen, eks. laver mad og ser film 
sammen. Andre beboere benytter ikke tilbuddet om fællesskabet så meget og kan risikere at isolere sig, hvis 
personalet ikke er opmærksomme på det.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt.

Det er vægtet i bedømmelsen, at medarbejdere oplyser, at det ikke er meget borgerne indgår i sociale aktiviteter i 
lokalområdet. Borgerne benytter den lokale brugs til egne indkøb. Ellers er tilbuddene i lokalområdet meget småt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Borgerne kan have kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen

I vurderingen er der lagt vægt på at:

Leder oplyser at der bruges meget tid på at få en god kontakt til familie og andet netværk. Dette prioriteres og der 
gøres meget for at få en god kontakt. Enkelte forældre er gode til at komme på besøg.

Der er en del henvendelser fra forældrene der gerne vil høre om og se tilbuddet.

Medarbejderne oplyser at der er god kontakt til enkelte forældre og netværk. For andre borgere handler det om at 
forsøge at genoprette og vedligeholde kontakten.
Relationen til forældrene prioriteres i de tilfælde hvor dette er fordrende for den enkelte borger.

Borgerne fortæller at de kan få besøg i det omfang de har lyst, de kan også selv tage på besøg hos eksempelvis 
forældre eller søskende.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets metoder og resultater medvirker til, at sikre borgernes trivsel og 
resulterer i udvikling for borgerne.
Til vurdering tillægges det  betydning at tilbuddet anvender kognitiv tilgang, low arousal, relationsarbejde og 
fællesskabet som metode.
Desuden har tilbuddet fået indarbejdet en systematik omkring udarbejdelse og opfølgning ift. pædagogiske planer 
og statusrapporter der er medvirkede til at sikre trivsel og udvikling for borgerne.
Ydermere har tilbuddet fokus på mental og fysisk trivsel i den pædagogiske indsats og dokumentation.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en  tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger, i 
høj grad, arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.

Der lægges i vurderingen vægt på, at:
Alle tilbuddets medarbejdere har fået uddannelse i den kognitive model, anvender low arousal og at der arbejdes 
med relationerne.
Tilbuddet har haft  ansat en medarbejder, som var ansvarlig for udarbejdelse og opfølgning ift. pædagogiske planer 
og statusrapporter.
Tilbuddet dokumenterer positive resultater og følger op herpå.

Det vægtes, at tilbuddet har fået en tydelig systematik omkring udarbejdelse af pædagogiske planer og 
statusrapporter.

Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddet, anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgruppen.
Målgruppen beskrives på tilbudsportalen som yngre sindslidende og personer med dobbeltdiagnoser samt borgere 
dømt til strafferetslig foranstaltning, 
borgere med stofmisbrug, borgere der har begået personfarlig kriminalitet.
Det er beskrevet på Tilbudsportalen, at tilbuddet bestræber sig på, at der ikke er noget misbrug af alkohol og stoffer 
på botilbuddet. I botilbuddets enkeltmandstilbud modtager man borgere med dobbeltdiagnoser, hvor misbrug ofte 
er en problemstilling. Socialtilsynet kan konstatere, at borgerne i enkeltmandstilbuddene har et aktivt misbrug og at 
det er muligt at vedligeholde det på stedet. Der arbejdes med denne problemstilling og der har været ansat 
misbrugskonsulenter i tilbuddet og man benytter kommunens misbrugsbehandlingstilbud.

I vurderingen er der lagt vægt på, at det oplyses, at der arbejdes ud fra den kognitive model, som alle 
medarbejdere har fået uddannelse i.
Relationsarbejdet og fællesskabet benyttes som en metode for at måle på hvornår, den enkelte borger evner at 
indgå i fællesskaber. Ydermere anvendes socialtræning, adfærdsmodeller og low arousal.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet, i høj grad, dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, 
klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
I vurderingen er der lagt vægt på at tilbuddet tidligere har haft ansat en medarbejder, som er ansvarlig for 
udarbejdelse af pædagogiske planer samt statusrapporter. I de fremsendte pædagogiske planer ses en klar og 
tydelig systematik med konkrete klare mål. Det er uklart hvordan den skriftlige dokumentation fremadrettet bliver 
løftet, da denne medarbejder ikke længere er ansat.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad opfyldt.

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet, i meget høj grad, kan dokumentere positive resultater i forhold til 
opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold.

I bedømmelsen er der lagt vægt på at alle borgere nu har en § 141-handleplan og strukturen i 
dokumentationsarbejdet er hævet markant. 
Det er ligeledes vægtet, at flere kommunale sagsbehandlere har givet udtryk for at dokumentationen er relevant og 
brugbar.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Tilbuddet samarbejder med forskellige eksterne samarbejdsparter, herunder retspsykiatrien,
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

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

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at beboerne har mulighed for høj grad af medinddragelse i eget liv i det omfang de 
ønsker dette. 
Der er god mulighed for, at skræddersy tilbuddet til den enkelte beboer efter behov og dette giver i følge beboerne 
god livskvalitet. 
Tilbuddets målgruppe er ikke beskrevet, så man kan modtage beboere med et misbrug, men i øjeblikket er der 
flere beboere der har et aktivt misbrug, som tilbuddet forsøger at tackle ved at benytte intern misbrugsbehandler 
samt ekstern misbrugsbehandling. Beboerne med misbrug bor i tilbuddets enkeltmandsprojekter og er derfor ikke 
en del af fællesskabet på institutionen. Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes med beboernes misbrug, 
men der er udfordringer i forhold til få fjernet misbruget helt og dermed også beboernes opbevaring af stoffer. 
Ledelsen er meget opmærksomme på dilemmaer der er forbundet med dette.

Tilbuddet har kun korte og meget overordnede beredskabsplaner i forhold til at forebygge og sikre at der ikke sker 
magtanvendelser og overgreb på stedet. Der savnes tydelige og systematiske beredskabsplaner der beskriver og 
giver handlemuligheder, der forebygger magtanvendelse og overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 3,8

Udviklingspunkter

Udarbejde beredskabsplan vedr. magtanvendelse og overgreb.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger, i 
meget høj grad, understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet.

Der lægges i vurderingen vægt på, at:
Udtalelser fra beboer om muligheden for individuelt tilpassede rammer indenfor tilbuddet.
Det oplyses at tilbuddet har et brugerråd.
Beboerne har muligheden for, at vælge fællesskabet til eller fra, alt efter behov.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på udtalelser fra flere beboere, som udtrykker, at de føler sig hørt og respekteret. 
Eksempelvis er der lyttet og handlet på en borgers ønske om ikke at bo tæt på de andre beboere. Her er borgeren 
installeret i en pavillon et stykke fra de andre beboere, men stadig på matriklen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad opfyldt.

Det er Socialtilsynets vurdering at borgerne, i meget høj grad, har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv 
og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.
I vurderingen er der lagt vægt på at tilbuddet har et brugerråd, borgerne selv bestemmer om de vil have besøg eller 
overnattende gæster og måltider kan efter eget valg indtages og tilberedes fælles eller individuelt i egen lejlighed.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger, i 
høj grad, understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Der lægges i vurderingen vægt på, at:
Tilbuddet reflekterer over og handler på at borgere eksempelvis ikke trives i de eksisterende rammer.
Der i de pædagogiske planer er fokus på den fysiske og mentale sundhed og trivsel(kost, motion, medicin og 
psykisk sundhed).
Borgerne støttes individuelt i deres behov for kontakt til relevante sundhedsydelser.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

De beboere Socialtilsynet interviewede gav udtryk for at de trives på stedet og at de godt kunne se sig selv bo her 
flere år endnu.
De vægtes i bedømmelsen, at det er muligt, at tilbyde foranstaltninger der er tilpasset den enkelte beboer. Det er 
ligeledes vægtet, at tilbuddet har flere enkeltmandsprojekter, hvor beboerne er sammen med en eller flere 
medarbejdere men også kan være en del alene. Flere beboere foretrækker denne form, andre har det som eneste 
mulighed PT. for at kunne opretholde vilkår for behandlingsdom. 
Socialtilsynet er bevidst om beboernes problemstillinger og vil på andre tidspunkter få modstridende svar af 
beboerne.

Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad opfyldt.

Beboerne modtager læge og tandlæge hjælp efter behov og ønske.
Det vægtes i bedømmelsen, at tilbuddet har et godt samarbejde med retspsykiatrien, som besøger de borgere med 
behandlingsdomme hver uge. Ligeledes besøger overlæge fra Oringe tilbuddet flere gange om året.
De beboere med misbrugsproblemer er tilknyttet den stedliggende misbrugsbehandling og tilbuddet har nu og 
tidligere haft misbrugsbehandler ansat.
Det vægtes ligeledes, at der i de pædagogiske planer også er fokus på sundhed.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på kosten i forhold til det mad der serveres i fælleskøkkenet. 
Men at der ikke kan bestemmes over beboernes kostvaner i deres egne køkkener. 
I forhold til motion er det ikke tydeligt, hvor aktive tilbuddet er i forhold til at motivere beboerne til at dyrke motion, 
selv om tilbuddet råder over egen gymnastiksal.
Det er vægtet, at der i de fremsendte pædagogiske planer beskrives indsatser både i forhold til kost, motion, 
medicin og psykisk/psykiatrisk tilstand.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har fokus på at forebygge magtanvendelse. Det kan konstateres, at der ikke 
har været mange magtanvendelser gennem det sidste år. Medarbejderne arbejder med konflikthåndtering via Low 
arousel, og medarbejdernes tilgang er, at man trækker sig fra fysiske konfrontationer, hvis det er muligt. Der er 
fokus på, at sikre de andre borgere i tilfælde man trækker sig.

Det er vægtet i bedømmelsen, at der kun foreligger en kort og overordnet beredskabsplan vedr. magtanvendelse.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt.

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets indsats sikrer at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Det oplyses, 
at der arbejdes med low arousal på tilbuddet for at sikre minimal vold og magtanvendelser.
Det vægtes i bedømmelsen, at der ikke foreligger systematisk beredskabsplan i forhold til at forebygge og følge op 
på magtanvendelse

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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt.

Tilbuddet arbejder med Low Arousel og har forskellige aftaler om håndtering af konflikter i forhold til den enkelte 
borger. Generelt vælger medarbejderne, at trække sig fra konflikter der kan udvikle sig til fysisk konflikt. Det 
oplyses, at hvis der er konflikt på selve botilbuddet trækker medarbejderne sig til administrationen og tilkalder hjælp 
fra andre medarbejdere via tilbuddets alarmeringssystem. I husene forlader medarbejderen borgeren for ikke at 
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optrappe konflikt og kan eventuelt have telefonisk kontakt med borgeren. Politiet tilkaldes hvis det er en del af den 
overordnede behandlingsstrategi, at trusler om vold ikke skal forekomme.
Det vægtes i bedømmelsen, at det skriftlige materiale vedr. forebyggelse og håndtering af magtanvendelser er 
meget overordnet og mangelfuldt.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har fokus på at forebygge vold og overgreb. Der er en løbende uofficiel 
risikovurdering af de mest belastede borgere, så medarbejderne kan forholde sig til eventuelle konfliktoptrappende 
situationer. Medarbejderne bærer generelt overfaldsalarmer for at sikre hurtig assistance ved konfliktsituationer. 
Det er vægtet i bedømmelsen, at der ikke foreligger en skriftlig beredskabsplan vedr. forebyggelse af overgreb.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt.

Det oplyses af ledelse og medarbejdere, at der er fokus på at forebygge vold og overgreb i tilbuddet. 
Medarbejderne er udfordrede, da borgerne har egne lejligheder og selv bestemmer hvem de inviterer indenfor. Det 
er Socialtilsynets vurdering, at der i det daglige arbejdes med at sikre den enkelte borger mod overgreb, ved at 
have opmærksomhed på borgernes eventuelt ændrede adfærd. 

Det vægtes i bedømmelsen, at der ikke foreligger skriftlig beredskabsplan vedr. forebyggelse af overgreb.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har udfordringer i forhold til et kommende lederskift. Bestyrelsen er 
engageret i dette forløb og ny leder forventes at være implementeret ca. 1. juni 2017.
Det forstående lederskifte har givet rystelser i personalegruppen, som har udmøntet sig i flere medarbejderes 
afgang. 
Den nye ledelse vil fremadrettet have opgaver med at fastholde og udvikle pædagogiske tilgange og metoder, 
udvikle de samlede kompetencer i tilbuddet, samt sikre arbejdsmiljøet på stedet.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i øjeblikket er udfordret i forhold til ledelse. På grund af sygdom og leders 
kommende afgang er ledelsen amputeret. Souschefen og bestyrelsesformanden har pt. ledelsen på stedet. 
Ledelsen er udfordret i forhold til at stille et nyt ledelsesteam, samt holde sammen på personalegruppen, som har 
været splittet i forhold til kommende ledelsesskift. Bestyrelsesformanden er  inde og tage aktivt del i ledelsen af 
tilbuddet i øjeblikket.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt.

Socialtilsynet vurderer, at der er et ledelses vacum i øjeblikket, da leder pt. er sygemeldt og at han efter planen, 
fratræder den 30. maj 2017. Souschefen har ledelsen pt. og det forventes, at han overtager ledelsen officielt den 
1.juni 2017 efter bestyrelsesformandens oplysninger. 
Medarbejderne og bestyrelsesformanden oplyser at der har været en form for kupforsøg i tilbuddet, da det blev 
klart, at souschefen skulle overtage ledelsen efter den gamle leder. Dette har resulteret i afskedigelser og ophør af 
de implicerede medarbejdere. 
Nuværende medarbejdere giver udtryk for, at ledelsen det sidste år, ikke har været ret synlige og at det har påvirket 
tilbuddets daglige drift.
Nogle af kritikpunkterne fra tidligere medarbejdere havde været dårlig eller mangelfuld vagtplanlægning, samt stor 
personale gennemstrømning, specielt i et af tilbuddets enkeltmandsprojekter. 
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Ledelsen har imødekommet denne kritik og strammet op på vagtplanlægningen og lagt mere ansvar ud til 
medarbejderne i forhold til at få vagtplanen til at fungere. F.eks. ved bytning af vagter etc.

Nuværende medarbejdere bakker op om, at på det pågældende projekt havde der været mange mennesker inde 
over, og en del havde måtte forlade jobbet da det var for belastende. De udtrykker, at opgaven i projektet er meget 
belastet og medarbejderne bliver nødt til at kunne rokere til andet arbejde engang i mellem for at kunne restituere 
og ikke brænde ud. Dette giver et dilemma, da der så benyttes mange personaler i et projekt, som kræver stor 
homogenitet af personalet.

Der har været kritik af ledelsen fra tidligere medarbejdere. En kritik som Socialtilsynet på tilsynsbesøget har fået 
beskrevet, af bestyrelsesformand og de medarbejdere der blev snakket med, blev kørt på en ubehagelig måde, 
hvor souschefen blev miskrediteret i mail korrespondance mellem medarbejderne.  

Det vægtes i bedømmelsen, at nuværende medarbejdere beskriver ledelsen, som ret usynlig det sidste år og at det 
har haft konsekvenser for den daglige drift. Det vægtes dog også at de oplyser, det er ved at blive bedre nu.

Det vægtes ligeledes, at bestyrelsesformanden er aktiv i driften af tilbuddet og specielt nu hvor leder er sygemeldt 
er han jævnligt på institutionen.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt.

Tilbuddet har tidligere benyttet sig af ekstern faglig supervision, men de sidste 3 til 4 måneder har der ikke været 
nogen form for supervision. Det er usikkert hvornår og hvor meget supervision der er planlagt fremadrettet. 
Tilbuddet har benyttet John Zeuthen for at få en neuro pædagogisk tilgang. Både ledelse og medarbejdere ønsker 
at benytte John Zeuthen fremadrettet, men det er svært at få booket ham.
Ligeledes har man tidligere benyttet supervision fra det opsøgende psykose team.
Det vægtes, at der er løbende kontakt med distriktspsykiatrien og retspsykiatrien i forhold til de fleste borgere og 
der er lavet aftaler om supervision med Socialpsykiatrien.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Denne indikator bedømmes til i meget høj grad opfyldt.

Jf. bestyrelsesliste med cv, har bestyrelsen kompetencer inden for området og i hvert fald bestyrelsesformanden er 
aktiv i den daglige drift og kommer ofte på institutionen.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at der det sidste år har været en større personalegennemstrømning end tidligere og at 
sygefraværet også har været højere.
Der er brugt en del vikarer til at løse de daglige opgaver i husene og det kan have negativ effekt på borgerne, når 
den faste struktur forrykkes. Personalet på tilbuddets enkeltmandsprojekter har været ramt i forhold til borgeres 
længerevarende indlæggelse.
Der har ligeledes været sygdom i ledelsen, som også har påvirket den daglige drift.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt.
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Det er indtrykket i samtalen med medarbejderne, at der benyttes en del vikarer og at disse vikarer ikke altid får den 
rette indkøring, selv om der arbejdes med sidemandsoplæring. Målgruppen har meget komplekse problemstillinger, 
som det kan være svært, at tackle som ny, hvis man ikke har nogen teoretisk  og/eller faglig erfaring med i 
rygsækken.
Der har tidligere været ansat socialrådgiver til at varetage det skriftlige arbejde omkring borgerne. Denne funktion 
er pt. ikke besat, så det er uvist hvordan de opgaver løses indtil ny socialrådgiver bliver ansat.

Det vægtes, at medarbejderne giver udtryk for, at de mangler psykiatrisk viden og flere fagligt uddannede 
medarbejdere.

Det vurderes ligeledes, at mange forskellige personaler ikke er en fordel for de borgere der bor på tilbuddet.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt

Personalegennemstrømningen har det sidste år været højere end tidligere. Og specielt vikarforbruget har været 
højt og med mange udskiftninger. 
Det vægtes, at sikkerhedsrepræsentant problematiserer over normeringen i specielt et af enkeltmandsprojekterne, 
som er blevet beskåret drastisk inden for de sidste måneder på grund af kommunens nedskæringer på støtte til 
borgeren. Dette har medført en del opsigelser fra medarbejdere der var tilknyttet dette projekt.
Det vægtes ligeledes, at der i forbindelse med kommende lederskift har været konflikter mellem ledelse og nogle 
medarbejdere og ligeledes mellem medarbejdere indbyrdes, som har medført opsigelser.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt

Det vægtes, at ledelsen har oplyst skriftligt, at der inden for de sidste måneder har været flere afskedigelser på 
baggrund af sygdom og leder er pt. selv sygemeldt. 
Ud fra det vurderer Socialtilsynet, at der har været mere sygefravær end de foregående år og at det kan have effekt 
på det pædagogiske arbejde

.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets medarbejdere besidder relevant kompetence og erfaring i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet har konstateret, at hovedparten af den faste 
medarbejdergruppe ikke har en social eller sundhedsfaglig uddannelse. De har dog mange års erfaring med 
målgruppen. Det har været problematisk, at der i nogle af husene har været en stor personalegennemstrømning af 
løst ansatte og vikarer. Dette har ikke forbedret de generelle kompetencer i tilbuddet. Ligeledes er det bemærket at 
personalet efterlyser flere faguddannede og at der bliver gjort tiltag i forhold til, at give medarbejdergruppen 
yderligere kompetencer vedr. psykiatri.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

Det anbefales, at der fremadrettet arbejdes med at højne medarbejdernes kompetencer vedr. psykiatri.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet kan konstatere, at der er en overvægt af medhjælpere ansat i den faste 
personalegruppe.

Socialtilsynet bemærker at medarbejderne efterlyser flere faguddannede kollegaer med psykiatri erfaring.

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Denne indikator bedømmes til i middel grad opfyldt

Medarbejdergruppen består af både pædagoger, SSA og medhjælpere. Tilbuddet har haft iværksat 
uddannelsesforløb for den samlede medarbejdergruppe i forhold til Anger Manegement gennem LOS, hvor 
samtlige faste medarbejdere har deltaget.
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I vurderingen er der lagt vægt på at medarbejdergruppen har en overvægt af medhjælpere og at medarbejderne 
savner faguddannede kollegaer og medarbejdere med psykiatrisk viden og kompetencer.

Det vægtes dog, at nuværende faste medarbejdere har arbejdet og har erfaring fra området.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt

Under tilsynsbesøget blev det observeret hvordan relationen var mellem tilbuddets medarbejdere og borgerne. 
Samspillet med borgerne bar præg af respekt og  faglighed fra medarbejdernes side.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

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

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

Temavurdering

Fysiske rammer

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

Vurdering af tema

Det er Socialtilsynets vurdering at tilbuddets fysiske rammer, i høj grad, understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
Denne vurdering sker på baggrund af at hver borger har egen lejlighed med separat indgang, og der er mulighed 
for intern undervisning samt aktiviteter for de borgere der ikke magter dette underfor matriklen. Endvidere har 
tilbuddet fire individuelt indrettede enkeltmandsprojekter til fire borgere som har behov for denne form for tilbud og 
skærmning.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet bemærker at tilbuddets gymnastiksal fremstår misligholdt og renoveringsmoden. Generelt bør det ske 
en løbende udvendig vedligeholdelse.

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynets bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
Denne vurdering sker på baggrund af at hver borger har egen lejlighed med separat indgang, og der er mulighed 
for intern undervisning samt aktiviteter for de borgere der ikke magter dette underfor matriklen. Endvidere har 
tilbuddet fire individuelt indrettede enkeltmandsprojekter til fire borgere som har behov for denne form for tilbud og 
skærmning..

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt

Borgerne har egne lejligheder eller huse, med egen indgang. Lejlighederne har forskellige størrelser, 2 værelser 
eller 3 værelser med eget køkken og bad. 

Der er lagt vægt på at boligerne er indrettet og placeret efter borgerne behov. De borgere tilsynet snakkede med, 
udtaler at de trives i de fysiske rammer og de sætter pris på at have hver deres hoveddør som de kan lukke og låse 
når og hvis behovet opstår.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b
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Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt

Leder oplyser at der er ikke tale om særlige fysiske behov blandt tilbuddets borgere, men mere psykiske behov. 
Eksempelvis tre separate villaer og en pavillon til fire borgere med behov for enkeltmandstilbud..
Ingen af boligerne er specielt handicapvenlige.
Den udvendige vedligeholdelse af de fysiske rammer bør prioriteres, samtidig med at fællesarealer såsom 
gymnastiksal også kunne bruge en makeover.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Denne indikator bedømmes til i høj grad opfyldt

Hver borger har separat lejlighed med egen indgang, og hver borger har sat deres eget individuelle præg i 
lejlighederne og selv indrettet dem. Dette afspejles eksempelvis i de tilfælde hvor borgernes psykiske tilstand gør at 
lejlighederne fremstår huleagtige.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt.
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.
Socialtilsynet bemærker ud fra årsregnskab 2015 at tilbuddets overskudsgrad er på 6%. Overskudsgraden for 
afdelingen Bøgetvej er på 3%, og overskudsgraden for afdelingen Husmandsvej er på 13%. Dette betyder, at 
afdelingen Husmandsvej relativt har bidraget i væsentlig højere omfang til tilbuddets samlede overskud. 
Socialtilsynet henstiller i den forbindelse til, at tilbuddet fremadrettet har fokus på, at der indenfor afdelingerne er 
overensstemmelse mellem kvaliteten i forhold til prisen og målgruppen.  
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig.

Økonomisk bæredygtig?

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddet ikke er økonomisk bæredygtigt.

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

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.
Socialtilsynet bemærker ud fra årsregnskab 2015 at tilbuddets overskudsgrad er på 6%. Overskudsgraden for 
afdelingen Bøgetvej er på 3%, og overskudsgraden for afdelingen Husmandsvej er på 13%. Dette betyder, at 
afdelingen Husmandsvej relativt har bidraget i væsentlig højere omfang til tilbuddets samlede overskud. 
Socialtilsynet henstiller i den forbindelse til, at tilbuddet fremadrettet har fokus på, at der indenfor afdelingerne er 
overensstemmelse mellem kvaliteten i forhold til prisen og målgruppen.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om det konkrete tilbud, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke er gennemsigtig.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Årsregnskab
Budget
Oplysningsskema
3 Statusrapporter
3 Pædagogiske planer
Vagtplan for 3 uger

Observation Rundvisning i tilbuddet og de eksterne huse

Interview Interview med 5 medarbejdere
Samtaler med 4 borgere
Samtale med souschef og bestyrelsesformand
På efterfølgende møde haft samtale med nuværende leder og souschef
Der er sendt spørgeskema til 4 sagsbehandlere fra anbringende kommune, der er 
modtaget 2 svar hovedsageligt positive.

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

Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere

Bestyrelse

Ledelse

Medarbejdere
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